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Sinds 2008 is deze bijzondere plek in het hart
van Meppel de thuisbasis voor verschillende
ondernemers. Of liever, Gasfabrieker, zoals wij
iedere ‘bewoner’ graag noemen. Diverse soorten kennis komen hier samen in de bijzondere
atmosfeer, die is doordrongen van geschiedenis.
Ook voor iedereen die iets te vieren heeft, wil
vergaderen, netwerken of koken is er plek in de
Gasfabriek. In het authentieke Zuiveringslokaal
en de vergaderruimtes kunnen ondernemers,
collega’s, vrienden en families terecht voor
diverse gelegenheden.

Marcel Kappe
Margreet Modderman
Owen van de Ridder
Judith Veldhuis-Lampe

Graag laten we u zien welke weg de Gasfabriek
in 160 jaar heeft afgelegd. En welke huidige
toegevoegde waarde het nu biedt voor iedereen
die hier werkt, onderneemt of verblijft. Met als
doel om het waardevolle gebouw door te geven
aan volgende generaties.
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GAS.METERS
De Gasfabriek is 160 jaar oud en heeft veel meters gemaakt om te komen tot waar het nu is. In de Gasfabriek werd in
1860 voor het eerst het zogenaamde ‘stadsgas’ geproduceerd, dat werd vervaardigd uit steenkool. Door het gas konden
er in 1861 meer dan honderd gaslantaarns in de Meppeler straten worden geplaatst. Dat was een hele verbetering
ten opzichte van de kaars- of olieverlichting. Na de tweede wereldoorlog werd het gas ook gebruikt om op te koken
en de huizen te verwarmen. Het einde van het kolengas kwam echter snel dichterbij. In 1955 werden steenkolen- en
watergas vervangen door aardgas. De medewerkers van de Gasfabriek bouwden in enkele maanden bijna tienduizend
gastoestellen en in juli 1955 verloor de Gasfabriek toch echt zijn functie.
Vrijwel direct na de sluiting trok de brandweer in de Gasfabriek en tot 2006 fungeerde de fabriek als kazerne. Op
de verdiepingen waren tevens het Rode Kruis en afdelingen van de gemeente Meppel gevestigd. Daarna kwam het
pand leeg te staan. Architect Arnoud Olie zag in 2006 de ziel en potentie in het verwaarloosde gebouw en besloot de
uitdaging van een grootschalige renovatie en verbouw aan te gaan.
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In de jaren die volgden is de Gasfabriek
stukje bij beetje gerenoveerd,
verbouwd en ook uitgebreid. In 2011
is het voormalige bankgebouw met
bovengelegen appartementen onderdeel geworden van de Gasfabriek. De
vleugel waarin de huidige SNS-bank is
gevestigd, is in 2019 nieuwgebouwd.
Het monumentale karakter van de
Gasfabriek is bij de verbouwing zoveel
mogelijk behouden en versterkt. De
elementen die zijn toegevoegd aan
het interieur, hebben een industriele
uitstraling. De ruimtes zijn daarnaast
open en transparant gelaten. Op de
tweede verdieping is ervoor gekozen
om de gangwanden te bekleden met
glas, zodat de structuur van het dak
zichtbaar is gebleven.
Met visie en passie is het oude pand in
ere hersteld en heeft het een nieuwe
invulling gekregen, die recht doet
aan het karakter en de historie van
het gebouw. De Gasfabriek is nu een
creatieve en dynamische plek die op
veel mensen en bedrijven aantrekkingskracht heeft. Ook vormt het
gebouw nu een waardige entree naar
de binnenstad. De Gasfabriek heeft zijn
trots teruggekregen!
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GERT
WIM
BLOKZIJL

EIGENAAR PUUR!
ACCOUNTANCY & ADVIES

WIE BEN JE EN WAT DOET JOUW BEDRIJF?
“Ik ben Gert Wim Blokzijl, ik kom oorspronkelijk uit Hoogeveen en ben mede-eigenaar
van PUUR! Accountancy & Advies. Sinds
2014 zijn wij met ons bedrijf gevestigd in
de Gasfabriek. Wij richten ons vooral op
het midden- en kleinbedrijf, onze klanten
variëren van ZZP’ers tot bedrijven met
maximaal 70 medewerkers. Ons team
bestaat nu uit zeven collega’s, samen lossen
we vraagstukken op voor onze klanten. Dit
varieert van het opstellen van de jaarstukken tot het adviseren van ondernemers,
bijvoorbeeld over de bedrijfsvoering of
financieringskwesties.”
WAT BETEKENT ONDERNEMEN VOOR JOU?
“Ondernemen betekent voor mij vrijheid.
Echte vrijheid. De mogelijkheid hebben om
mijn eigen keuzes te maken en mijn eigen
richting te kunnen bepalen. Maar ook dat
de winst in de meest brede zin voor jezelf is.
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‘IK DENK DAT HET ÉÉN VAN DE MOOISTE LOCATIES IN MEPPEL IS OM ALS KANTOOR GEVESTIGD TE ZIJN.’

GAS.TVRIJ, GAS.DROP OF GAS.METERS: WAT PAST BIJ JOU EN WAAROM?
“Ze passen eigenlijk alle drie wel goed bij me, maar ik mag er zeker maar
eentje kiezen! Gas.tvrij zeker, want we willen onze klanten goed helpen en
kennen ze door en door. Dat is onze missie en passie. Ze zijn dan ook altijd
welkom voor een kop koffie. Gas.drop past denk ik het minst, omdat ik meer
voor kwaliteit ga in plaats van voor snelheid. Die Gas.meters maken voordat
je resultaat ziet, dat past misschien wel het best van de drie. Dat dieseleffect
sluit ook goed aan bij mijn persoonlijkheid. Als ik eenmaal op gang ben dan
gaat het gas er ook goed op. Gas.meters dus!”

Dan doel ik niet alleen op het financiële aspect maar vooral op de waardering die je krijgt van klanten voor het werk dat je doet en de wijze waarop
je het aanvliegt. Je krijgt de feedback gelijk terug.”
“Het ondernemersbloed stroomt wel echt in mij. Ik ben sinds 2000 ondernemer en ik zou niet meer passen in een standaard dienstverband. Ik ben
wel echt vrijgevochten. Het is niet zo dat ik geen verantwoording wil afleggen, want dat doe je altijd. Zowel naar je klanten, je collega’s als naar jezelf.
Maar ik kan nu mijn eigen koers bepalen. Dat is mij ontzettend veel waard.”
WAT ZIJN JE AMBITIES VOOR DE TOEKOMST?
In de fase waarin ik nu zit, ik ben nu 55 jaar, zou ik het kantoor misschien
nog een klein beetje willen laten groeien. Maar dat is voor mij niet het
hoofddoel. Mijn ambitie is vooral om van zo groot mogelijk toegevoegde
waarde te zijn voor mijn klanten. Ik wil ze zo goed mogelijk verder helpen
en hen laten groeien in de meest brede zin van het woord. Dat blijft mijn
grootste doel en uitdaging. Daarnaast wil ik het kantoor voorbereiden op de
toekomst zodat ik het bedrijf goed kan overdragen aan de nieuwe generatie
als ik ooit met pensioen ga. En verder wil ik gewoon leuk werk blijven doen.”
WAAROM HEB JE DESTIJDS VOOR DE GASFABRIEK GEKOZEN?
“Ik kende Arnoud Olie en deze ruimte was vrij. Het is daarnaast een heel
inspirerende omgeving en dat middenin het centrum. Wat mij ook
aanspreekt aan de Gasfabriek is dat er meer ondernemers gevestigd zijn
en er veel beweging is. Dat geeft levendigheid. Ik denk dat het één van de
mooiste plekjes in Meppel is om als kantoor gevestigd te zijn.”
“Ook de verbinding tussen de verschillende ondernemers vind ik heel
belangrijk. En dan niet met de insteek om van elkaar te profiteren maar dat
je elkaar kan helpen. We zitten hier hartstikke goed en ik vind ons kantoor
één van de mooiste plekken in de Gasfabriek. Je hoort bij het totaal maar
toch hebben we onze eigen plek en faciliteiten. Dat vind ik zelf heel prettig.”
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LINDA
FABER
MEDE-EIGENAAR VAN ZHŌNG
HÉ TÁNG - CENTRUM VOOR
CHINESE GENEESWIJZEN

WIE BEN JE EN WAT DOET JOUW BEDRIJF?
“Mijn naam is Linda Faber en ik woon in
Hoogeveen. In 2010 ben ik fulltime voor mijzelf
begonnen; daarvoor was ik al deels als zelfstandige actief. Toen ik ging samenwonen heb
ik de keuze gemaakt om volledig mijn eigen
praktijk te voeren. Ik werkte bij een woningcorporatie waar ik een HBO-opleiding deed.
Toen ik op een gegeven moment naar huis
reed, vroeg ik me af wat ik (los van werk) nou
écht zelf zou willen doen. Toen kwam ik uit bij
sportmassage. Tijdens de opleiding kwam ik
in aanraking met iemand die met Shiatsu was
begonnen. Dat vond ik enorm inspirerend. Ik heb

‘VAN SHIATSU GING IK DOOR
NAAR ACUPUNCTUUR EN LATER
BEN IK CHINESE KRUIDEN
GAAN STUDEREN.’
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me ingeschreven voor die opleiding en vanaf
les 1 was het ‘thuiskomen’. Van Shiatsu ging ik
door naar acupunctuur en later ben ik Chinese
kruiden gaan studeren. Al met al ben ik tien jaar
onderweg geweest. Halverwege heb ik besloten
er mijn beroep van te maken.”
“Met Loed Rakels ben ik zo’n acht jaar geleden
Zhōng Hé Táng begonnen in de Gasfabriek. Het
centrum voor Chinese geneeswijzen Zhōng Hé
Táng is een naam waar meerdere ZZP’ers onder
vallen. Alle ondernemers hebben een eigen
positie en een eigen praktijk. We hebben een
gezamenlijke website en wachtruimte en treden

samen naar buiten. Voor de rest werken we
allemaal apart.”
WAT BETEKENT ONDERNEMEN VOOR JOU?
“In het begin vond ik dat best lastig, daar was ik
helemaal niet mee bezig. Ik ben druk met wat ik
het leukste vind, dat is het behandelen van
mensen. Netwerken en reclame maken doe
ik dus niet. De beste reclame is dat mensen
over mij praten omdat ze blij zijn dat ze van
hun klacht af zijn. Hoe beter ik ben, hoe meer
reclame ik voor mezelf maak. Het zit niet in mijn
aard om heel prominent zichtbaar te zijn.”
WAT ZIJN JE AMBITIES VOOR DE TOEKOMST?
“Steeds beter worden in mijn vak, steeds sneller
tot de kern komen en steeds sneller iemand
kunnen helpen. Niet met tien behandelingen
maar met vijf behandelingen bijvoorbeeld. Na
tien jaar praktijk merk ik dat het ook sneller
gaat, maar je moet wel je vlieguren maken.”
“We zijn nu met z’n drieën in de praktijk. Het
is fijn om collega’s te hebben waarmee je kunt
overleggen. Wel denk ik na over de vorm van ons
collectief: wil ik in de toekomst alleen verder of
moeten we juist nog groter worden?”
SINDS WANNEER BEN JE IN DE GASFABRIEK
GEVESTIGD EN WAAROM HEB JE VOOR DE
GASFABRIEK GEKOZEN?
“Sinds 2012, acht jaar ongeveer. Ik kende de
eigenaar van de Gasfabriek vanuit mijn vorige
baan bij de woningcorporatie. Mijn vriend stelde
voor om in de Gasfabriek te kijken voor het
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huren van een ruimte. Zo is het balletje gaan
rollen. De ruimte waar wij nu zitten was een
bouwput, één grote ruimte. We konden precies
aangeven hoe we het wilden hebben, dat was
een droomstart. De Gasfabriek was voor mij
gelijk de plek waar ik wilde zitten, ook om ‘het
alternatieve’ van mijn praktijk af te halen.”
GAS.TVRIJ, GAS.DROP OF GAS.METERS:
WAT PAST BIJ JOU EN WAAROM?
“Gas.tvrij - ik ben zelf een harmonieus mens en
houd niet van strijd. Gastvrij zijn is jezelf presenteren en laten zien wat je aan het doen bent. Ik
vind de Gasfabriek ook echt gastvrij. Gastvrijheid
is ook bindend.”
WAT MAAKT DEZE LOCATIE BIJZONDER
VOOR JOU?
“Ik vind mijn eigen ruimte het allermooiste. De
lichtinval is ontzettend fijn: grote ramen, fijn
opgeknapt, vloerverwarming, geen getocht en
geen gekier. Als je binnenkomt is het rustig, het
geeft een heel sereen gevoel. Als je daar de hele
dag in mag werken vind ik dat fantastisch. Ik heb
het ontzettend naar mijn zin op mijn werkplek.”
OP WELKE WIJZE SLUIT HET GEVESTIGD ZIJN IN
DE GASFABRIEK HIEROP AAN?
“De rust en even tot stilstand komen. Mensen
lopen de trap op - wat een behoorlijk grote trap
is en veel geluid geeft - dat is een mooie tegenhanger. De deur van mijn praktijk valt dicht en
de bezoeker valt in een vacuüm van rust. Dat
is een mooi uitgangspunt om te beginnen met
mijn werk.”

WILLEM
DANTUMA
DIRECTEUR VAN DANTUMA WEGKAMP B.V.

WIE BEN JE EN WAT DOET JOUW BEDRIJF?
“Mijn naam is Willem Dantuma en samen
met mijn zakenpartner Henk Wegkamp
ben ik eigenaar van ingenieursbureau
Dantuma-Wegkamp. Ons bedrijf richt
zich op verschillende disciplines binnen
de bouwtechniek, van constructief advies
en uitwerking tot het ontwerpen van een
passief huis. Ik focus mij vooral op het constructief ontwerpen en het adviseren van
onze klanten. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het dagelijks aansturen van ons
bedrijf. Henk heeft veel ervaring met het
uitvoeren van risicoanalyses, kwaliteitscontroles en schade-onderzoek. Daarnaast
ontwikkelt hij scholingstrajecten. Zo vullen
we elkaar goed aan en kunnen we onze
klanten maximaal bedienen.”
“Onze bundeling van krachten kwam
vooral voort uit ons gezamenlijk doel om
faalkosten in de bouw tegen te gaan.

Faalkosten ontstaan vooral door miscommunicatie, uitwisseling van niet volledige
of onjuiste data of het opnieuw uitvoeren
van werkzaamheden die al eerder door
andere partijen zijn gedaan. We hebben
ons, ook voor onze samenwerking, vaak
afgevraagd hoe het mogelijk is dat er in
deze tijd nog veel geld verloren gaat in de
bouw. En dan vooral: waarom er niets aan
gedaan wordt. Vergeet niet dat de schatting
is dat er zo‘n 10 procent van een gemiddeld
bouwbudget verloren gaat aan faalkosten.
Het leek ons de moeite waard om daar wat
aan te doen.”
WAT BETEKENT ONDERNEMEN VOOR JOU?
“Ik heb jarenlang gewerkt bij middelgrote
ingenieursbureaus waar ik uiteindelijk
werkzaam was als directie-voorzitter. Ik
had al langer de ambitie om een eigen
bedrijf te starten en in 2010 heb ik hier
samen met Henk invulling aan gegeven.

HENK
WEGKAMP
‘ONZE BUNDELING VAN KRACHTEN KWAM VOORAL
VOORT UIT ONS GEZAMENLIJK DOEL OM FAALKOSTEN
IN DE BOUW TEGEN TE GAAN.’
Het betekent vooral dat ik mijn eigen koers
kan varen en mijn eigen filosofie tot uiting
kan brengen.”
“Inmiddels bestaat ons bedrijf al tien jaar
en zijn we uitgegroeid tot een middelgroot
bureau met in totaal twaalf medewerkers.
Sommigen zijn er al vanaf het begin bij.
We hebben in deze periode aan veel mooie
projecten mogen werken en zijn in het hele
land actief. Ik ben daar enorm trots op.”
SINDS WANNEER BEN JE IN DE GASFABRIEK GEVESTIGD EN WAAROM HEB JE
VOOR DE GASFABRIEK GEKOZEN?
“Dantuma-Wegkamp is op 12 november
2010 officieel gestart en sindsdien zitten
we ook in de Gasfabriek. Toen we in het
pand trokken, werd er nog volop verbouwd
en was ons kantoor nog niet klaar. We
schoven toen eerst een paar maanden
aan bij B+O Architecten, om vervolgens

in februari 2011 naar onze huidige plek te
verhuizen. Naarmate ons team groter werd,
is ook onze kantoorruimte uitgebreid op
de tweede verdieping. Het was ontzettend
fijn dat onze ruimte kon meegroeien met
ons bedrijf. Ook hebben we een aantal
Dantuma-Wegkamp Lezingen gegeven in
het Zuiveringslokaal van de Gasfabriek. Dat
dit mogelijk is, geeft voor ons meerwaarde
aan de plek waar we zitten. Daarnaast past
het industriële karakter van het pand goed
bij onze uitstraling en disciplines.”
GAS.TVRIJ, GAS.D’ROP OF GAS.METERS:
WAT PAST BIJ JOU EN WAAROM?
“Ik denk dat Gas.tvrij het beste bij ons past.
Samenwerking en vertrouwen staan bij ons
hoog in het vaandel. Ons doel is om onze
klanten zo goed mogelijk te helpen en degelijke producten en adviezen af te leveren.
We zijn echt een constructieve partner in de
meest brede zin van het woord.”

RUTH OLIE-HALLMANS
EN TREA MEIER
HALLMANS ADVOCATEN EN MEDIATORS
Vanaf 1 januari 2021 zullen Ruth Olie-Hallmans en Trea Meier samen de familiepraktijk voortzetten onder de naam Hallmans Meier advocaten & mediators.

‘DE ENERGIE VAN
DE VERSCHILLENDE
BEDRIJVEN MAAKT
DE GASFABRIEK
BIJZONDER.’
WIE BEN JE EN WAT DOET JOUW BEDRIJF?
Ruth: “Mijn naam is Ruth Olie-Hallmans en
in 2010 ben ik mijn eigen advocatenkantoor
Hallmans advocaten & mediators begonnen. Ik
heb de eerste jaren als eenpitter gewerkt, samen
met mijn secretaresse Marjon. Na een aantal
jaren kwam Trea erbij en samen richten we ons
op het personen- en familierecht.”
Trea: ”Klopt, we houden ons beiden bezig met
de afwikkeling van scheidingen, alimentatie- en
gezags- en omgangskwesties. Na ruim negentien jaar in loondienst te hebben gewerkt, heb
ik mij in 2016 aangesloten bij Ruth. Ik was eraan

toe om ‘mijn eigen broek’ op te houden en zelf
keuzes te maken in het aannemen en behandelen van zaken. En dat bevalt mij erg goed.”
WAT BETEKENT ONDERNEMEN VOOR JOU?
Ruth: “Ondernemen betekent voor mij dat ik
mijn hart kan volgen en gefocust kan zijn. En
vooral zinvol werk doen. Veilig verbinden is voor
mij hierin de sleutel. In mijn vak probeer ik het
verschil te maken voor mensen die de impact
van hun scheiding willen minimaliseren voor
hun kinderen, zichzelf en hun relaties. Ik ben er
voor mensen die een pro-actieve, oplossingsgerichte aanpak waarderen. De afgelopen jaren
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heb ik mij gespecialiseerd in complexe familierechtgeschillen en dynamieken. Systemisch
werken is onderdeel van de manier waarop ik
dingen aanvlieg. Ik wil de wereld beter maken
in die zin, dat ik cliënten wil helpen creatieve
en duurzame oplossingen te vinden waar zij
mee verder kunnen. Met als doel dat ze zich met
vertrouwen kunnen richten op de toekomst.”
WAT ZIJN JE AMBITIES VOOR DE TOEKOMST?
Ruth: “Mijn ambitie is om me verder te blijven
ontwikkelen en mensen nog beter te kunnen
helpen. Ik wil echt het verschil maken. En daarnaast werk doen wat voldoening geeft.”

Trea: “Ik wil vooral doorgaan op de weg die ikzelf en wij samen zijn
ingeslagen. Ik wil goed werk afleveren, want ik word blij van tevreden
klanten. Ik hoop mijn cliënten te kunnen helpen bij het doorstaan
en afronden van een vervelende periode in hun leven. Ik wil daarbij
van toegevoegde waarde zijn. En als dat lukt, dan geeft dat een goed
gevoel.”
WAAROM HEB JE DESTIJDS VOOR DE GASFABRIEK GEKOZEN EN WAT
MAAKT DEZE LOCATIE BIJZONDER VOOR JOU?
Ruth: “Ik heb mij tien jaar geleden in de Gasfabriek gevestigd omdat ik
onderdeel wilde zijn van een groter geheel. Daarnaast wilde ik de groei
van de Gasfabriek van dichtbij meemaken. Ik was er dan ook nauw bij
betrokken omdat ik getrouwd ben met Arnoud, die de Gasfabriek heeft
ontwikkeld.”
“De energie van de verschillende bedrijven maakt de Gasfabriek bijzonder. De uitstraling van het gebouw is behouden en de locatie is perfect.
Elke ondernemer kan hier wat van zijn of haar bedrijf maken. Ook de
contacten, soms gepland soms spontaan, maken het inspirerend.”
Trea: “De Gasfabriek is een bijzondere, inspirerende omgeving, waar
iedereen op zijn of haar eigen manier kan ondernemen. Het voelt goed
om daar onderdeel van uit te maken. Daarnaast is het een prachtige plek
op een A-locatie; goed bereikbaar en met een bijzondere uitstraling.”
GAS.TVRIJ, GAS.D’ROP OF GAS.METERS; WAT PAST BIJ JOU EN
WAAROM?
Ruth: “Op het moment van de intake is het even Gas.d’raf om vervolgens rustig en gestaag het gas er weer op te doen. Een goed proces en
eindresultaat vergt een rustige analyse, strategie en plan. De eerste analyse vraagt dat het gas er even af gaat. Dat is ook waar de afstemming
plaatsvindt tussen mij en de cliënt. Het is van grote waarde voor het
vervolg van het proces, het vertrouwen en een goed verloop.”
Trea: “Ik probeer een zo goed mogelijke werk- en privé-balans te
vinden. Ik ben getrouwd met Symon, heb drie dochters en een hond. Dat
betekent dus soms Gas.drop en soms even Gas.terug.”
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ROB REININK
EIGENAAR MILLART DESIGN + COMMUNICATIE

‘MIJN OVERGROOTVADER WAS 100 JAAR GELEDEN
STOKER IN DE GASFABRIEK, HEEL BIJZONDER’

WIE BEN JE EN WAT DOET JOUW BEDRIJF?
“Als geboren Meppeler heb ik altijd (op twee
maanden na) in Meppel gewoond en gewerkt.
Sinds kort woon ik in Wanneperveen. MILLART
bestaat dit jaar 40 jaar en is opgezet door
mijn vader. Hij kwam uit het ‘grafische Meppel’,
want Meppel was vroeger een stad met een
grote grafische industrie. Er waren heel veel
drukkerijen. Toen ik van school kwam, had ik
de keuze om verder te studeren of te beginnen
met werken-leren. Voor het laatste heb ik
gekozen.”
“Mijn carrière startte bij drukkerij Ten Brink in
de druktechniek. Vandaaruit heb ik mezelf het
creatieve gedeelte van het grafisch vormgeven
eigengemaakt. Mijn vader was zelfstandig
ondernemer. Na zeven jaar kreeg hij het zo
druk dat hij mij vroeg om bij hem in de zaak te
komen werken. Dat is inmiddels 33 jaar geleden.
Vandaaruit hebben we de hele transitie doorgemaakt in het communicatie vak. Van met de
hand ‘knippen en plakken’ stapten we over naar

vormgeven met de computer. We zijn daar begin
jaren ’90 mee begonnen.”
“Ik ben een netwerkman en vind het erg leuk
om te netwerken. Als persoon zit ik in verschillende netwerkgroepen zoals elke ondernemer.
Dat maakt de Gasfabriek ook zo leuk, je krijgt als
het ware een netwerk aangeboden. Dat uit zich
in de lunches en de netwerkborrels.”
WAT BETEKENT ONDERNEMEN VOOR JOU?
“Ondernemen is voor mij de relatie met mijn
klanten zo prettig en intens mogelijk houden.
Ik ben eigenlijk altijd met andere ondernemers
bezig. Met mijn ideeën, adviezen en onze producten laten we andere ondernemers excelleren.
Ondernemen is ook netwerken. Voor de klant is
het best een stap om naar een reclamebureau
te gaan. Het is een persoonlijke relatie en dit
gaat om wederzijds vertrouwen. Ik vertaal het
product of de dienst van een klant in communicatie. Nieuwe klanten komen dan ook bij ons via
bestaande klanten. Het gaat op gevoel.”
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WAT ZIJN JE AMBITIES VOOR DE TOEKOMST?
“Ons werkveld is een sterk veranderende
omgeving. Het media-umfeld wordt steeds omvangrijker maar ook ondoorzichtiger. Wij houden
daarom constant de veranderingen en trends in
de media in de gaten en blijven meebewegen in
het commumunicatieveld.”
SINDS WANNEER BEN JE IN DE GASFABRIEK
GEVESTIGD EN WAAROM HEB JE VOOR DE
GASFABRIEK GEKOZEN?
“In 2000 zijn wij verhuisd naar molen De Vlijt.
Ons bedrijf heette toen nog Studio R (van
Reinink). Toen heeft mijn vader de zaak overgedaan en is de naam veranderd in MILLART. We
hebben 20 jaar lang in de molen gezeten en zijn
in die jaren getransformeerd naar een reclame-,
communicatie- en designbureau. Dit jaar (2020)

zijn we verhuisd naar de Gasfabriek. We hebben 20 jaar lang in een
inspirerende omgeving mogen werken en wilden opnieuw een locatie
vinden die bij het bedrijf zou passen. In Meppel is dat eigenlijk niet moeilijk;
er is maar één locatie en dat is de Gasfabriek.”

WAT MAAKT DEZE LOCATIE BIJZONDER VOOR JOU?
“De architectuur: het oude pand gecombineerd met de industriële look.
Bovendien de locatie, lekker middenin het centrum van Meppel. Het leeft!
Wat het ook bijzonder maakt is dat mijn roots hier liggen in het feit dat
mijn overgrootvader Gerrit Reinink lang geleden in de gasfabriek als stoker
werkte. Het werken als stoker in een gasfabriek was zwaar en smerig. ”

“De Gasfabriek kent een lange geschiedenis, net zoals de molen dat ook
heeft. Beide gebouwen zijn ongeveer even oud. De inspiratie die ik zocht
voel je hier ook. Hier naartoe verhuizen is een goede keuze geweest, het is
een fijne, werkbare omgeving.”

OP WELKE WIJZE SLUIT HET GEVESTIGD ZIJN IN DE GASFABRIEK HIEROP AAN?
“Het meest ideale is dat je binnen kunt lopen en dat je het gevoel hebt dat je
welkom bent. Het gevoel hebt dat je door mag lopen naar het bedrijf waar
je moet zijn. Dat er geen belemmeringen zijn betekent voor mij gastvrijheid.
Dat je begroet en welkom geheten wordt. Een eerste indruk kun je maar
één keer maken. Als je een slechte indruk achterlaat, moet je er 10 goede
indrukken tegenover zetten om die ene weg te poetsen. Je moet er met z’n
allen je best voor doen om het in één keer goed te doen.”

GAS.TVRIJ, GAS.DROP OF GAS.METERS: WAT PAST BIJ JOU EN WAAROM?
“Ik kies voor Gas.tvrij, omdat gastvrijheid één van de belangrijkste pijlers
is van ons bedrijf. Eigenlijk vind ik dit heel belangrijk voor elke organisatie.
Gastvrijheid zou standaard moeten zijn maar veel bedrijven hebben dit nog
niet als standaard ontwikkeld. Bij Gas.tvrijheid voel ik mezelf het beste.”
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MARLOUS
ROSEGAAR
EIGENAAR VAN ROSEGAAR
OMGEVINGSMANAGEMENT EN
MEDE-EIGENAAR VAN WIJKDECOR V.O.F.

WIE BEN JE EN WAT DOET JOUW BEDRIJF?
“Mijn naam is Marlous Rosegaar en ik ben
woonachtig in Meppel samen met mijn
vriend en kater. Als omgevingsmanager
ben ik vooral actief voor overheden,
woningcorporaties en nonprofitorganisaties. Voor deze partijen zet ik
mij in om de participatie en betrokkenheid
van mensen ten aanzien van hun
leefomgeving te vergoten. Mijn missie is
dan ook om mensen invloed te geven op
hun eigen buurt, wijk, dorp of stad.”
“Mijn visie op mijn vak is vooral ontstaan
in mijn jeugd. Mijn ouders hebben een
melkveebedrijf, dat zij weer van mijn opa
hebben overgenomen. In twee generaties
is de functie van het platteland aanzienlijk
veranderd. Vroeger was het platteland van
de boeren maar nu wordt deze ruimte ook
gebruikt door bijvoorbeeld recreanten. Ik
heb ervaren in het buurtschap van mijn

ouders dat dit veel spanning kan geven.
Ik denk dat dit anders kan door in gesprek
te gaan met alle partijen, zodat zoveel
mogelijk mensen uiteindelijk blij zijn met
het resultaat.”
“Om dit doel te bereiken bemoei ik me zo
min mogelijk met de inhoud en laat ik de
input vooral uit de mensen komen. Als er
bijvoorbeeld een onderzoek wordt gedaan
om een wijk te verbeteren, dan bepaal
ik niet waar de bewoners in de toekomst
mee aan de slag willen. Ik ben slechts
procesbegeleider. Ik reik wel handvaten
aan en help bij het formuleren van een
vraag, maar ik probeer zo min mogelijk
inhoudelijk te sturen op een uitkomst. De
bewoners moeten juist vertellen wat ze
willen en wat hun behoeftes zijn, zodat
een sociaal ruimtelijk plan kan worden
verbeterd. Dit zorgt voor een winwinsituatie voor alle partijen. Dat is de
kracht van participatie.”
WAT BETEKENT ONDERNEMEN VOOR JOU?
“Ik heb snel geleerd dat ondernemen niet
iets is wat je op school meekrijgt. Ik ben
erachter gekomen dat er veel meer bij
komt kijken. Voor mij is de grootste les
tot nu toe dat leeftijd niets zegt over de

‘TOEN IK DE GASFABRIEK VOOR HET EERST ZAG, DACHT IK: ALS IK OOIT
GENOEG GELD VERDIEN OM EEN KANTOOR TE HUREN DAN IS DIT DE PLEK.’
kwaliteit van de dienst die je levert. En als je iets wilt, ongeacht hoe jong
je bent, dat het zeker kan lukken. Daarnaast geeft ondernemen mij ook
de vrijheid om mijn eigen agenda in te delen en alleen opdrachten aan te
nemen waar ik achter sta. Zo kan ik heel bewust bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken.”

het bedrijf. Dat had ook te maken met mijn leeftijd. Toen ik startte was ik
best jong en veel mensen waren daarom sceptisch. Ik had immers geen
werkervaring. Maar ik wilde laten zien dat ik serieus was en wilde daarom
een goede ruimte waar ik lekker kon werken.”
GAS.TVRIJ, GAS.D’ROP OF GAS.METERS: WAT PAST BIJ JOU EN WAAROM?
“Gas.tvrij past het beste bij mij. Ik ben van nature een gastvrij persoon en
met mijn bedrijf hoop ik dat ook te zijn naar iedereen die ik tegenkom.
Ik spreek met veel mensen die allemaal een eigen verhaal en bijhorende
emoties hebben. Zij moeten zich vrij voelen om zich bij mij te kunnen uiten.
Als iemand bijvoorbeeld ergens ongenoegen over heeft, dan zit hier vaak
een diepere laag onder. Die moet ik wel weten te vinden om vervolgens die
persoon de ruimte geven om zijn of haar verhaal te vertellen. Daardoor kan
ik vervolgens mijn opdrachtgever goed informeren en kan een plan worden
geoptimaliseerd. Gastvrijheid is daarom essentieel in wat ik doe.”

SINDS WANNEER BEN JE IN DE GASFABRIEK GEVESTIGD EN WAAROM HEB
JE VOOR DE GASFABRIEK GEKOZEN?
“In oktober 2017 heb ik de sleutel van mijn kantoorruimte gekregen. Toen
ik de Gasfabriek voor het eerst zag, dacht ik: als ik ooit genoeg geld verdien
om een kantoor te huren dan is dit de plek. Het gebouw heeft een goede
uitstraling en ligt mooi centraal. Door de beweging, de uitstraling en het
design wordt mijn creativiteit hier optimaal aangewakkerd.”
“Ik heb ook voor deze plek gekozen omdat ik meer body wilde geven aan
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‘ONDERNEMEN IS VOOR
MIJ EEN ‘WAY OF LIFE’.’
WIE BEN JE EN WAT DOET JOUW BEDRIJF?
“Mijn naam is Arnoud Olie, ik ben getrouwd
met Ruth en we wonen in IJhorst. Samen
hebben we vijf jongens die, op de jongste na,
studeren en op zichzelf wonen. In 2000 ben
ik samen met Pieter Brink het partnerschap
aangegaan en hebben we B+O Architecten
opgericht. Destijds waren we gevestigd in een
historische boerderij in Ansen. In 2006 heb ik
het directeur- en eigenaarschap van het bedrijf volledig op me genomen. Dit was ook het
jaar dat gemeente Meppel bij ons kwam met
de vraag of wij konden meedenken over een
herbestemming voor de oude en vervallen
Gasfabriek in het centrum van Meppel. Het
gebouw had nog voldoende ziel en potentie
en het was belangrijk om dit erfgoed te
bewaren en het op een verantwoorde manier
nieuw leven in te blazen. Onder andere om
deze reden heb ik toen besloten het pand
aan te kopen en het een nieuwe functie te
geven. In 2008 zijn we met B+O verhuisd
van Ansen naar Meppel en zijn we, toen nog
met de jassen aan en met straalkacheltjes
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ARNOUD
OLIE
ARCHITECT EN EIGENAAR VAN
B+O ARCHITECTUUR EN
STEDENBOUW EN GASFABRIEK MEPPEL
“Het mooiste aan mijn vak is dat ik de gelegenheid heb om iets te mogen
bedenken en creëren, waarbij ik mensen kan enthousiasmeren om in
teamverband datgene te realiseren waardoor mensen fijner kunnen
wonen, verblijven, recreëren of op latere leeftijd nog waardig te kunnen
leven.”

onder de bureaus, aan het werk gegaan. Stukje bij beetje hebben we de
oude Gasfabriek verbouwd en nieuw leven ingeblazen. Nu biedt het een
thuisbasis aan ongeveer 23 bedrijven waar ongeveer 140 Gasfabriekers
werkzaam zijn.”
“B+O Architecten viert dit jaar zijn twintigste verjaardag. In twee decennia heeft het bureau zich ontwikkeld tot een van de grotere bureaus in
Nederland. Sinds 2018 hebben we tevens een vestiging in Amsterdam.
Architectuur zie ik vooral als middel om de wereld beter achter te laten.
‘Architectuur’ begint met de context en stelt de mens centraal. Door
context en de mens samen te brengen, ontstaat er een architectuur die
naadloos past in de omgeving en waar mensen zich op een natuurlijke
manier prettig voelen. Als architect tekenen we daarom ook geen gebouwen, maar geven we vorm aan de ruimte waardoor het karakter van de
plek wordt versterkt en het welzijn van de mens wordt vergroot.”

WAT ZIJN JE AMBITIES VOOR DE TOEKOMST?
“Ik wil blijven doen wat ik doe en ernaar blijven streven om de wereld
beter achter te laten. Dit kunnen we alleen samen bereiken met onze relaties. Ook voor hen wil ik mij maximaal blijven inzetten. Daarnaast merk
ik dat ik de afgelopen jaren steeds rustiger ben geworden en nog puurder
ben gaan leven. Less is more. Dit zou ik voor mezelf nog meer vorm willen
geven door al fietsend te reizen in de natuur om zo inspirerende plekken
op te zoeken.”
GAS.TVRIJ, GAS.DROP OF GAS.METERS: WAT PAST BIJ JOU EN WAAROM?
“Ik zou zeggen: vol gas! Mijn hele leven ben ik er vol tegenaan gegaan.
Door nooit op te geven heb ik mijn doelen kunnen bereiken. Dat zou ik
ook iedereen willen aanraden: maak je kilometers, werk keihard, blijf
studeren. Maar relativeer ook. Ontdek wat jou gelukkig maakt en zoek
die dingen ook op. Anders houd je het niet vol. Dus zoek de balans tussen
doen waar je hart ligt, en wat je nodig hebt om daar te komen en blijven.
En bovenal, geniet van het leven en inspireer andere mensen door middel
van jouw energie.”

WAT BETEKENT ONDERNEMEN VOOR JOU?
“Ondernemen is voor mij een ‘way of life’. Het lijkt voor mij bepaald dat ik
dit kan en ik zou ook niet anders willen kunnen. Ik heb vroeger fanatiek
geschaatst en gefietst en een ondernemersleven is vergelijkbaar met
topsport. Het is een groot voorrecht om dit vak met liefde en passie te
mogen uitoefenen. Het gaat erom dat je leeft voor de kunst. Lenny Kravitz
heeft een nummer geschreven dat goed op mij van toepassing is: ‘Always
on the Run’.”
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GAS.TVRIJ
Naast een thuisbasis voor ondernemers, is de Gasfabriek
ook een bijzondere locatie voor evenementen.
Van workshop tot bruiloft, alles is mogelijk in het
authentieke Zuiveringslokaal. In het Zuiveringslokaal
werd vroeger het gas gezuiverd. De geschiedenis is hier
nog goed terug te zien. De originele spanten geven de
ruimte een warm karakter en vallen nog meer op door
de bijzondere verlichting. Tevens wordt hier dagelijks een
lunch geserveerd waarbij iedereen die werkzaam of op
bezoek is in het pand kan aanschuiven.
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Vergaderen is mogelijk in de twee
vergaderruimtes op de begane grond.
In deze lichte en transparante omgeving
kunt u met een klein gezelschap bij elkaar
komen. Gasfabriek Meppel beschikt
uiteraard over alle gebruikelijke
vergaderfaciliteiten.
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JEANNET
BOTTER
EIGENAAR NATUURGENEESKUNDIGE
PRAKTIJK CENTRUM BIRU KAI

‘VANUIT DE CHINESE GENEESKUNDE
HOREN YIN EN YANG IN BALANS TE
ZIJN: HET IS PRETTIG DAT IN EEN
PAND ALS DE GASFABRIEK BEIDE
ENERGIEËN AANWEZIG ZIJN!’

WIE BEN JE EN WAT DOET JOUW BEDRIJF?
“Mijn naam is Jeannet Botter. Ik ben getrouwd, moeder en oma en ik heb
een praktijk voor reflexzonetherapie en acupunctuur. Tegen rugklachten
werk ik veel met de Dorn Methode. Daarnaast ben ik docent. Ik kom oorspronkelijk uit het basisonderwijs, van waaruit ik de overstap heb gemaakt
naar mijn eigen praktijk. Toen ik begon in het onderwijs was ik nog écht
juf. Ik stond voor de klas, we hadden één keer per maand een vergadering
en voor de rest was ik heerlijk met de groep bezig. Door toenemende
eisen vanuit de overheid zat ik op een gegeven moment tot ’s avonds half
tien schriftjes na te kijken en lessen voor te bereiden. Nu geef ik bij- en
nascholing aan vakgenoten. De lessen die ik geef zijn gericht op reflexologie
aangevuld met kennis uit de Chinese geneeskunde.”

Uit interesse ben ik gestart met de vakopleiding reflexologie, een driejarige
HBO-studie. Toen ik klaar was met de vakopleiding vroeg de directie of ik zelf
docent aan de vakopleiding wilde worden. Ik kwam erachter hoe leuk het is
om les te geven in een vak dat ik met ziel en zaligheid uitoefen, aan mensen
die graag willen leren en gemotiveerd zijn. Mijn praktijk heb ik zes jaar
gecombineerd met het reguliere onderwijs tot het te druk werd. Ik besloot
mijn hart te volgen en verder te gaan met Centrum Biru Kai.”
WAT BETEKENT ONDERNEMEN VOOR JOU?
“Ondernemen betekent voor mij dat ik mijn hart kan volgen, dat ik plezier
heb in mijn werk, dat ik de uitdagingen zie en ook aan durf te gaan.
Vanwege het coronavirus werd de praktijk gesloten en konden fysieke lessen
niet doorgaan. Ik ben daarop ingesprongen door één van mijn praktijkruimtes om te bouwen tot studio. Ik geef nu online les. Ondernemen is
vooral durven.”

“Mijn moeder had regelmatig last van hoofdpijn en kwam toen bij een
reflexzonetherapeut terecht. Het boeide me dat ze daar zo van opknapte.
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WAT ZIJN JE AMBITIES VOOR DE TOEKOMST?
“De afgelopen twee jaren lag het accent meer op de praktijk dan op het
lesgeven. Ik heb gemerkt dat lesgeven echt mijn ding is. Dit wil ik in de
toekomst meer toepassen in mijn bedrijf.”
SINDS WANNEER BEN JE IN DE GASFABRIEK GEVESTIGD EN WAAROM HEB
JE VOOR DE GASFABRIEK GEKOZEN?
“Elf jaar lang heb ik een praktijk gehad in Nijeveen in het pand van een
schoonheidsspecialiste. Dit was een kamer van 3 bij 4 meter onder een
schuin dak: ik kon er niet groeien en voelde mij bekneld in mijn ontwikkeling. Toentertijd zaten Loed en Linda al in de Gasfabriek (Zhōng Hé Táng).
Loed vroeg mij in de praktijk te komen werken. De openheid en de samenwerking sprak mij aan. Waar ik wel tegenaan liep was de trap naar boven: in
het pand zit geen lift. Dit zou voor mij problemen opleveren omdat ik veel
cliënten heb met fikse rugklachten. De Gasfabriek heeft mij toen een ruimte
op de begane grond aangeboden: een kans die ik niet kon laten liggen. In
maart 2014 heb ik mijn praktijk hier gevestigd.”
GAS.TVRIJ OF GAS.DROP: WAT PAST BIJ JOU EN WAAROM?
“Gas.tvrij. Ik probeer heel open en toegankelijk te zijn voor mijn cliënten en
cursisten.”
WAT MAAKT DEZE LOCATIE BIJZONDER VOOR JOU?
“Voor mij is deze locatie zo mooi omdat het aan de looproute richting het
centrum ligt. Mensen zien de praktijk, kijken door de ramen, komen binnen
voor een praatje of nemen een folder mee. Ik wil laten zien dat de complementaire zorg er mag zijn.”
OP WELKE WIJZE SLUIT HET GEVESTIGD ZIJN IN DE GASFABRIEK
HIEROP AAN?
“De diversiteit binnen de Gasfabriek vind ik heel mooi. Er zitten bedrijven
die puur zakelijk en rationeel bezig zijn. Vanuit mijn praktijk ben ik veel
meer bezig met gevoel en gezondheid: precies het tegenovergestelde.
Vanuit de Chinese Geneeskunde horen Yin en Yang in balans te zijn: het is
prettig dat in een pand als de Gasfabriek beide energieën aanwezig zijn!”

ALEX
VAN OOST

DIRECTEUR - BESTUURDER VAN NICE NOORDELIJK INNOVATIELAB CIRCULAIRE ECONOMIE

WIE BEN JE EN WAT DOE JE MET JOUW
ORGANISATIE?
“Geboren en getogen op het Zuid-Hollandse
eiland Goeree-Overflakkee, ben ik voor de
liefde in Drenthe komen wonen. Ik ben opgeleid in Delft als bouwkundige en vandaaruit altijd bezig geweest met bio-ecologisch
bouwen, duurzame stedenbouw en duurzame ontwikkeling. Dit doe ik al mijn hele
professionele bestaan voor onder andere
adviesbureaus, gemeenten, provincies en het
onderwijs.”
“Het Noordelijk Innovatielab Circulaire
Economie (NICE) is een transitiewerkplaats
die al deze verschillende perspectieven laat
samensmelten. NICE werkt aan circulaire
economie en het proces dat nodig is om dit
vorm te geven. Wij helpen producten en
processen te realiseren die deze transitie
mogelijk maakt. Hoe weet de mens zich op
een verantwoorde manier te verhouden tot
zijn of haar leefomgeving: de planeet Aarde?
Dat doen we nu niet goed: de afvalberg
groeit nog harder dan de wereldbevolking.

De Club van Rome zei in 1972 al dat er ‘grenzen zijn aan de groei’. Het kost ons als mensen veel tijd om te veranderen. Dat is mijn
werk – hoe krijg ik circulariteit bij mensen,
ondernemingen, organisaties en onderwijs
tussen de oren en in hun handelen?”
“Wij koppelen jong talent aan praktische,
circulaire opgaven van onder andere bedrijven. Zo leiden we de circulaire vakmensen
van de toekomst op. De studenten van nu
zijn de ondernemers, beleidsmakers en
beslissers van de toekomt. We geven ze skills,
inzichten en een netwerk mee waar ze op
kunnen voortbouwen. De afgelopen jaren
hebben we al meer dan 500 klanten en 275
studenten via NICE in direct contact gebracht
met circulaire economie, deels binnen de
Gasfabriek.”
WAT BETEKENT ONDERNEMEN VOOR JOU?
“Ondernemen betekent voor mij blijven ontdekken en onzekerheid omarmen. Het geeft
de ruimte om te doen waar ik in geloof, waar
ik voor sta. Voor mij is NICE de eerste keer

‘DE LOCATIE IS BOVENDIEN EEN
DEEL VAN ONS VERHAAL: EEN
PAND ZOALS DEZE NIET SLOPEN,
MAAR HERGEBRUIKEN.’
dat ik verantwoordelijk ben voor een organisatie
als geheel. En ook nog eens een organisatie
waarvan het bestaansrecht uitsluitend ligt in
het versnellen van een transitie. Het is super
spannend, met de mensen die voor je werken en
het borgen van de continuïteit van het bedrijf.
Dit voelt anders dan ondernemend zijn in loondienst. Ik groei in die nieuwe rol, net als mijn
organisatie en de impact die we maken. NICE to
know, NEED to have!”
WAT ZIJN JE AMBITIES VOOR DE TOEKOMST?
“Een student van ons heeft in 2018 een circulair
diner georganiseerd in het Zuiveringslokaal.
Daar zou ik een jaarlijks terugkerend evenement
van willen maken. Wij willen de Gasfabriek meer
en meer als plek van inspiratie -benutten als die
mogelijkheid wordt geboden.”
SINDS WANNEER BEN JE IN DE GASFABRIEK
GEVESTIGD EN WAAROM HEB JE VOOR DE
GASFABRIEK GEKOZEN?
“Sinds 2017 is NICE gevestigd in de Gasfabriek.
Toen we uit ons jasje groeiden, zijn we van de
eerste verdieping naar beneden verhuisd. Ik
geniet van de ruimte waar we zitten. Het is
inspirerend vormgegeven en heel representatief,
ook voor het werk wat we doen. Het is een frisse
werkplek voor alle jonge medewerkers van

NICE. De locatie is bovendien een deel van ons
verhaal: een pand zoals deze niet slopen, maar
hergebruiken. Zo’n transformatie is helemaal
waar wij voor staan.”
OP WELKE WIJZE SLUIT NICE AAN BIJ DE
GASFABRIEK EN VICE VERSA?
“De Gasfabriek heeft een enorme potentie die
klaarligt om verzilverd te worden. Mijn behoefte
ligt bij het vormen van een community door
de Gasfabriek als ‘hotspot’ te zien: Pakhuis de
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Zwijger op z’n Drents. Ik vind dit een inspirerend
voorbeeld, waarbij er een soort programmering
plaatsvindt vanuit een plek. De Gasfabriek kan
als een kennis- en innovatiefabriek fungeren
van waaruit maatschappelijke veranderingen
worden bewerkstelligd voor stad en regio. NICE
wil en kan hierin een rol vervullen. Dit is tevens
een expliciete uitnodiging tot het vinden van
gezamenlijkheid in het pand. Wij willen dat
bezoekers en andere Gasfabriekers zich
uitgenodigd voelen om bij ons binnen te lopen.”

WILFRIED
DE JONGE
FRANCHISENEMER SNS BANK
WIE BEN JE EN WAT DOET JOUW BEDRIJF?
“Ik ben iemand die het belangrijk vindt om eerlijk en oprecht door het
leven te gaan. En waar mogelijk steek ik een helpende hand toe aan wie
dat nodig heeft of daarom vraagt. Dat is waar ik energie van krijg. Hard
werken en steeds in beweging blijven, maakt dat ik mijn doelen bereik.
Dat is bij mij al vroeg duidelijk geworden. Ik heb vroeger een zakcentje
verdiend door op de markt bloemen te verkopen. De marktkoopman heeft
mij geleerd dat je met je handen in de zakken niets bereikt. Samen de
schouders eronder en oog hebben voor je klanten en producten: dat is
wat hij van mij verlangde. Zijn waardevolle begeleiding ben ik pas later in
mijn leven echt gaan zien. Het heeft me gemaakt tot een ondernemend
persoon. Nu handelen, want morgen zijn de bloemen uitgebloeid.”

‘EEN LEUK DETAIL IS DAT
WIJ NU VLAKBIJ DE PLEK
ZITTEN, WAAR DE BANK
RUIM TIEN JAAR GELEDEN
OOK GEVESTIGD WAS. VEEL
KLANTEN WETEN DIT NOG.’

“In mijn werk komt dat tot uitdrukking door net even een stapje extra
te zetten en niet te stoppen wanneer een klant om maatwerk of service
vraagt. Zo was er kort geleden een meneer die zijn huurwoning kon kopen,
maar vanwege zijn hoge leeftijd geen hypotheek kon krijgen bij zijn bank.
Doordat wij, naast de SNS hypotheek, ook hypotheken mogen verstrekken
van nog acht geldverstrekkers, woont hij inmiddels in zijn eigen woning met
veel lagere maandlasten.”

“Vanuit zakelijk oogpunt is de Gasfabriek een aantrekkelijke partner. Dat
heeft te maken met de goede zichtlocatie, direct contact met de verhuurder
en marktconforme verhuurcondities. Een leuk detail is dat wij nu vlakbij de
plek zitten, waar de bank ruim tien jaar geleden ook gevestigd was. Veel
klanten weten dit nog.”

"Samen met Marja, mijn zakelijke partner en al bijna dertig jaar mijn
echtgenote, steken wij veel tijd in persoonlijke begeleiding van relaties
en medewerkers. Wij kunnen het echt niet allemaal alleen. Dankzij ons
team zijn wij in staat klanten passend van dienst te zijn. Of dat nu voor een
overboeking is of voor het opbouwen van een hypotheekdossier, het hoort er
voor ons allemaal bij. Klantgesprekken zien er bij ons uit als een mini-opleiding, zodat de klant goed begrijpt wat de voordelen maar zeker ook de
nadelen zijn van een advies.”

GAS.TVRIJ, GAS.D’ROP OF GAS.METERS; WAT PAST BIJ JOU EN WAAROM?
“Gas.d’rop past het best bij ons. Wij schromen er niet voor om te investeren
voordat we kunnen incasseren. En dan niet morgen maar vandaag. Wij
vertrekken ook vaak als laatste uit de Gasfabriek. Wanneer het in het hele
pand al donker is, dan brandt bij ons nog het licht.”

WAT BETEKENT ONDERNEMEN VOOR JOU?
“Ondernemen geeft mij de vrijheid om vanuit mijn eigen overtuigingen de
klanten van dienst te zijn op de manier die ze verdienen. Die ruimte werd
steeds kleiner bij de grootbank waarvoor ik lang heb gewerkt. Financiële
dienstverleners hebben stevig bezuinigd en daardoor zijn de meeste kantoren gesloten. Klanten missen deze kantoren en daardoor ook de service
en persoonlijke begeleiding. Vanuit deze behoefte ben ik als franchisenemer voor SNS gaan werken. Daardoor kreeg ik alle ruimte om invulling te
geven aan het belang van klanten en medewerkers. Na bijna vier jaar kan
ik oprecht zeggen dat SNS een hele normale bank is waar alles start bij de
menselijke waarden. En dus niet bij optimale winst.”
“Dat dit door onze relaties gewaardeerd wordt, blijkt onder andere uit onze
groei. Wij zijn gestart met drie medewerkers en nu, na ruim drie jaar, telt ons
team tien medewerkers (inclusief twee tijdelijke hypotheekadviseurs). “
WAAROM HEB JE DESTIJDS VOOR DE GASFABRIEK GEKOZEN?
“We zijn in augustus 2019 in de Gasfabriek getrokken. Na amper een jaar
merken wij dat de bekendheid van onze nieuwe locatie groter is, dan na tien
jaar op onze vorige locatie in Meppel. Mensen weten ons te vinden door de
goede zichtlocatie waar we nu gevestigd zijn.”
“De Gasfabriek staat voor ons voor duurzaamheid, gedegenheid en bescheidenheid. Dit past bij de SNS-bank. Het ‘gewone’ is een gedeeld kenmerk en
past bij onze doelgroep.”
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GAS.D’ROP
Het resultaat van de afgelopen jaren mag er zijn. In totaal
is er 4100 vierkante meter bruto vloeroppervlak verbouwd
en is er 200 m2 bruto vloeroppervlak aangebouwd.
Inmiddels zijn er 19 bedrijven in het pand gevestigd, waar
in totaal ongeveer 140 mensen werkzaam zijn. Samen
creëren ongeveer 250 bezoekers per week in het pand.
In het afgelopen decennium is er heel veel gebeurd in
de Gasfabriek. En we zijn nog niet klaar! Zo zetten we
komende jaren in op de ontwikkeling van de buitenruimte.
We blijven creatief om nog meer kwaliteit aan het pand en
de stad toe te voegen.
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RALPH
JONKER
EIGENAAR VAN SPEQTR
WIE BEN JE EN WAT DOET JOUW
BEDRIJF?
“Ik ben een geboren en getogen
Meppeler, een echte Meppeler Mug.
Sinds september 2015 werk ik voor
mezelf in de werving en selectie
binnen de maakindustrie. Hierbij
kun je denken aan machinebouwers,
apparatenbouwers of technische
productiebedrijven. Het zijn met
name bedrijven die veel uren stoppen
in ontwerp en engineering van het
product dat ze leveren. Binnen de
maakindustrie vervul ik technische
functies in het gehele proces, van sales
tot en met oplevering: engineers,
projectleiders en inbedrijfstellers
bijvoorbeeld. Dit doe ik voor bedrijven
in Noord-, Oost- en Midden-Nederland
van Oldezaal tot Delfzijl, van Harlingen
tot Amersfoort.”
“Bij voorkeur werk ik voor klanten
waar ik vacatures exclusief oppak.
Dan zijn wij de gekozen partner om
mee samen te werken. Mijn taak is
om ervoor te zorgen dat de juiste

persoon op de juiste plek terechtkomt.
Dat is uitdagend genoeg in een markt
met te weinig technici. Er is best veel
concurrentie, maar ik weet dat ik aan
tafel bij de klant het verschil maak.”
WAT BETEKENT ONDERNEMEN VOOR
JOU?
“Vrijheid! Ik ben 12,5 jaar geleden
begonnen bij een grote landelijke
detacheerder met 15 locaties en 1800
medewerkers. Er zaten misschien wel
150 mensen in de functie die ikzelf ook
uitvoerde. Daar merkte ik dat ik tegen
heilige huisjes en plafonds aanliep:
allemaal regels die mij beperkten in
het ondernemerschap. Hoe groter de
organisatie, hoe strakker de kaders
worden waarbinnen je moet werken.
Dit ervaarde ik als enorm beperkend. Ik
voelde toen dat ik voor mijzelf moest
beginnen.”
“Voor mij zijn er twee belangrijke
pijlers: allereerst de vrijheid om
zelf te kunnen bepalen hoe ik mijn
werkzaamheden inricht, hoe ik met

‘EEN FIJNE
WERKOMGEVING
STIMULEERT JE
CREATIVITEIT EN KOMT
JE WERK TEN GOEDE.’
GAS.TVRIJ, GAS.DROP OF GAS.METERS: WAT PAST BIJ JOU EN WAAROM?
“Gas.drop, als ik kijk naar mijn bedrijf en de dienst die ik lever. Dat heeft te
maken met mijn manier van werken. Als een bedrijf een vacature heeft dan
gaat ‘het gas d’r op’ - dan pak ik het met beide handen aan om te zorgen
dat de juiste persoon gevonden wordt. Actief werven in plaats van reactief
werven, wat nog steeds veel bedrijven doen.”

mijn klant omga en welke financiële keuzes ik maak. Ten tweede zie ik het
ondernemerschap als een stukje zelfontplooiing. Ondernemen maakt dat je
met meer bezig bent dan alleen het uitoefenen van je vak.”
WAT ZIJN JE AMBITIES VOOR DE TOEKOMST?
“Mezelf blijven prikkelen door meer ‘gekozen klanten’ te bedienen en
daarnaast klanten te vinden die een langdurig commitment met mij
aangaan. Dit zijn bedrijven die vanuit hun HR-afdeling of technisch
management zien dat ze een gespecialiseerde partner nodig hebben
om het juiste talent te vinden. Zulke bedrijven zien de waarde van een
betrouwbare en betrokken recruiter. Zij gaan een abonnementsvorm
met SPEQTR aan, waarbij voor een vast bedrag een vast aantal vacatures
worden vervuld. Het is mijn ambitie om een poule van bedrijven te
hebben die zo’n samenwerkingsvorm willen aangaan.”

WAT MAAKT DEZE LOCATIE BIJZONDER VOOR JOU?
“Ik vind het pand heel mooi en prettig. Als je binnenkomt is het licht opgezet
met hoge ruimtes en een hoog afwerkingsniveau. Het is gelijk een gastvrije
omgeving om mensen te ontvangen. Het is netjes, modern en inspirerend.”
OP WELKE WIJZE SLUIT HET GEVESTIGD ZIJN IN DE GASFABRIEK HIEROP AAN?
“Voor mijzelf is het belangrijk om in een prettige werkomgeving te zitten.
Daarnaast ontvang ik sollicitanten; dat is voor veel mensen toch een
spannend moment. Het is belangrijk dat zij in een omgeving terechtkomen
die de ruimte biedt om zo’n gesprek ontspannen te voeren. Ik zou niet
in een kantoorpand willen zitten met een systeemplafond en tl-bakken.
Omgeving is een heel belangrijke factor als je aan het werk bent. Een fijne
werkomgeving stimuleert je creativiteit en komt je werk ten goede.”

SINDS WANNEER BEN JE IN DE GASFABRIEK GEVESTIGD EN WAAROM HEB
JE VOOR DE GASFABRIEK GEKOZEN?
“Direct bij de start (september 2015) heb ik mij in de Gasfabriek gevestigd.
Ik wilde een prettige en professionele werkomgeving hebben waar ik
potentiële sollicitanten kon ontvangen.”
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MIRJAM
DE JONGE
MEDE-EIGENAAR VAN
ZHŌNG HÉ TÁNG - CENTRUM
VOOR CHINESE GENEESWIJZEN

WIE BEN JE EN WAT DOET JOUW BEDRIJF?
“Mijn naam is Mirjam de Jonge en ik ben
massagetherapeut bij Zhōng Hé Táng. Het
Centrum voor Chinese Geneeswijzen bestaat uit individuele therapeuten met elk
een eigen cliëntenkring, die gezamenlijk
onder één naam naar buiten treden. Ik
geef lichaamsgerichte behandelingen:
met behulp van duimdruk, kneden,
strekkingen of rotaties van bepaalde

lichaamsdelen verhelp ik blokkades in het
lichaam. Hierbij neem ik het hele lichaam
mee. Ik onderzoek waar de klachten
vandaan komen en kijk naar de manier
waarop cliënten hun leven inrichten:
Hoe staat iemand in het leven? Hoe zijn
de relaties? Hoe ziet iemands eet- slaapen werkpatroon eruit? Dit kan allemaal
van invloed zijn op de klachten van een
cliënt.”

‘HET IS EEN MOOI
GEBOUW. HET DOET
IETS MET DE WIJZE
WAAROP MENSEN
DE BEHANDELINGEN
ERVAREN.’

“De behandeling die ik geef heet Shiatsu-therapie.
Het wordt ook wel een holistische therapievorm
genoemd. ‘Holos’ betekent ‘één geheel’: lichaam
en geest worden als één geheel gezien. Shiatsu
komt van oorsprong uit Japan en is duizenden
jaren oud. Deze leer gaat uit van energiebanen in
het lichaam, meridianen genoemd, die elk een
eigen functie hebben. Door die energiebanen te
‘manipuleren’ kan je blokkades in het lichaam
opheffen.”
“Mijn oorsprong ligt in de gezondheidszorg. Ik heb
veel met verstandelijk gehandicapten gewerkt.
Ik ben lang zoekende geweest naar wat écht bij
mij past. Dit vak sluit aan bij wie ik ben en wat ik
belangrijk vind.”
WAT BETEKENT ONDERNEMEN VOOR JOU?
“Creatief omgaan met de mogelijkheden die er
zijn. In de coronacrisis kon ik mijn werk niet meer
doen zoals ik gewend was. Als ondernemer werd
ik uitgedaagd hier een oplossing voor te vinden.
Ondernemerschap is voor mij meebewegen en
ergens in durven stappen.”
WAT ZIJN JE AMBITIES VOOR DE TOEKOMST?
“Mijn vak is heel fysiek. Ik heb technieken geleerd
om mijn eigen lijf te beschermen. Maar als ik tot
mijn zeventigste door moet werken, kan ik dat
niet op deze manier blijven doen. Daarom neem
ik nu al stappen om mijn kennis over te dragen. Zo
heb ik bijvoorbeeld filmpjes opgenomen waarin ik
mensen uitdaag om zelf in contact te treden met

het lichaam. Ik zit eraan te denken om mijn kennis
over te brengen in de vorm van cursussen. Daar
ligt mijn ambitie voor de toekomst.”
SINDS WANNEER BEN JE IN DE GASFABRIEK
GEVESTIGD EN WAAROM HEB JE VOOR DE GASFABRIEK GEKOZEN?
“In december 2020 zit ik vijf jaar in de Gasfabriek.
De eerste keuze was voor Zhōng Hé Táng, het Centrum was reeds in de Gasfabriek gevestigd. In de
loop der jaren ben ik gehecht geraakt aan de plek
waar ik nu zit en merk ik de meerwaarde op van
een plek die beweging in zich heeft. Er zitten veel
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verschillende mensen in het pand die allemaal iets
anders doen. Bovendien is het een mooi gebouw.
Het doet iets met de wijze waarop mensen de
behandelingen ervaren.”
GAS.TVRIJ, GAS.D’ROP OF GAS.METERS: WAT
PAST BIJ JOU EN WAAROM?
“Gas.tvrij is openend, Gas.drop is vooruit, van
deze plek vandaan. Hetgeen ik mijn cliënten wil
meegeven is juist gas terug! Heel veel goede
dingen worden gedaan met Gas.d’rop, maar ik
zie in mijn praktijk veel mensen die eigenlijk gas
terug moeten nemen.”

INGRID EN ERIK DE RONDE
EIGENAREN VAN ABS DE RONDE

WIE ZIJN JULLIE EN WAT DOET JULLIE BEDRIJF?
Erik: “Ik ben Erik de Ronde en samen met mijn
vrouw Ingrid hebben we ons bedrijf ABS De Ronde.
Ik ben geboren en getogen in Doorn en ben
uiteindelijk beland in het Drentse De Wijk. Met ons
bedrijf richten we ons op accountancy, boekhouding en belastingadvies. We zijn gekscherend
gezegd de financiële huisarts voor bedrijven.”
Ingrid: “Erik is wel echt de specialist in deze disciplines, met name op het gebied van belastingen. Ik
focus mij vooral op het vernieuwen van de website
en de uitvoerende taken in de boekhoudingen.
Ik probeer er vooral wat vrouwelijke energie in
te brengen en het imago van de disciplines te
verzachten. Erik heeft dan de ruimte om de diepte
in te gaan met complexe vraagstukken en zich te
focussen op de details. Zo proberen we het bedrijf
samen naar een hoger plan te tillen. We vullen
elkaar goed aan en zijn echt een team.”
WAT BETEKENT ONDERNEMEN VOOR JULLIE?
Erik: “Voor mij betekent ondernemen dat ik zelf
kan bepalen welke kant we op gaan. En ook dat ik
zelf kan kiezen welke klanten we willen aannemen.
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‘HET ROBUUSTE EN EERLIJKE
KARAKTER VAN HET PAND GOED
AAN BIJ ONZE BEDRIJFSVISIE.’

Ook het hebben van het klantcontact is dan erg
leuk. Daar krijg ik energie van. Maar ook, het is
misschien een gek voorbeeld, de vrijheid hebben
om mijn eigen computer te kiezen als ik een
nieuwe nodig heb. In loondienst wordt er voor mij
gekozen en zit ik vast in een format. Als eigen baas
heb ik alle vrijheid.”
Ingrid: “Ik ben er geleidelijk ingerold. Pas de
laatste twee jaar ben ik actiever binnen ABS de
Ronde. Het is wel een enorm voordeel om zelf beslissingen te kunnen nemen en bijvoorbeeld ook
mijn eigen werktijden te kunnen bepalen. Vooral
met een jong gezin is dit erg prettig. En Erik is voor
mij ook een goede leermeester. In een vertrouwde
omgeving krijg ik training op de werkvloer.”
WAT ZIJN JULLIE AMBITIES VOOR DE TOEKOMST?
Erik: “Ons doel is om te groeien met ons bedrijf.
We zijn allebei nog parttime in loondienst en we
hopen in de toekomst ons volledig te kunnen
richten op ons eigen ondernemerschap. Nu is
dat financieel nog niet haalbaar. Maar met onze
vestiging in de Gasfabriek en update van de
website, hopen we een kettingreactie in gang te
hebben gezet.”

SINDS WANNEER ZIJN JVIN DE GASFABRIEK
GEVESTIGD EN WAAROM HEB JE VOOR DE
GASFABRIEK GEKOZEN?
Erik: “We zitten er pas net in, sinds 1 juni van
dit jaar. Hiervoor hadden we kantoor aan huis
maar dat beviel ons niet. We besloten daarom
op zoek te gaan naar een kantoorruimte en
Ingrid zag dat er ruimte beschikbaar was in de
Gasfabriek.”
Ingrid: “Ik reed hier inderdaad langs en zag het
aanplakbiljet dat er ruimte vrij was. De locatie,
de uitstraling en de authenticiteit van het pand
spraken ons erg aan. Voor ons was dit een kans
om een professionaliseringsslag te slaan met
ons bedrijf en daarmee ook andere klanten aan
te trekken. Daarnaast sluit het robuuste en eerlijke karakter van het pand goed aan bij onze
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bedrijfsvisie. Ook wij zijn authentiek en altijd
eerlijk naar onze klanten. We zijn daarmee
misschien niet geschikt voor elke klant, maar
wel voor diegenen die dezelfde waarden en
visie hebben als wij.”
GAS.TVRIJ, GAS.D’ROP OF GAS.METERS: WAT
PAST BIJ JULLIE EN WAAROM?
Erik: “Eens kijken of we allebei hetzelfde
zeggen. Ik zeg Gas.meters.”
Ingrid: “Ik niet, ik ga voor Gas.d’rop! Maar
dat is ook een mooie combinatie, jij bent echt
een diesel. Het duurt even voordat je op gang
bent maar dan kun je ook veel langer door.”
Erik: “Dat klopt. En jij bent meer van het
Gas.d’rop en daarom zitten we nu hier in
de Gasfabriek. We hebben het een boost
gegeven.”
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‘IK WIL ALLEEN
DINGEN DOEN
DIE IK LEUK
VIND, GELD
VERDIENEN EN
OP TIJD
STOPPEN.’

MARCEL
KAPPE
EIGENAAR VAN EVOKED
MANAGEMENT BV
WIE BEN JE EN WAT DOET JOUW BEDRIJF?
“Mijn naam is Marcel en ik ben consultant
in de voedingsmiddelenindustrie. Dit doe ik
hoofdzakelijk voor het Deense bedrijf SiccaDania
A/S, dat in vijf jaar is uitgegroeid tot een
organisatie met 400 medewerkers. In een
aparte onderneming (SD Venture A/S) werken
we samen met drie personen aan projecten
met een omvang van 15 tot 50 miljoen euro.
Tevens investeert SD Venture in nieuwe startups,
met name in de plantaardige eiwitten en
zetmelen in ontwikkelingslanden. De eiwitten
en zetmelen onttrekken wij uit verschillende
gewassen zoals aardappelen, cassave, tuinbonen,
erwten en koolzaad. Plantaardige eiwitten
hebben de toekomst. We maken bijvoorbeeld
de basisproducten voor vegetarische en
veganistische voedingsmiddelen.
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Als consultant begeleid ik elk project van begin
tot eind: van de aanvoer van gewassen tot de
financiering, het management en de afzet.
’s Morgens sta ik met mijn laarzen in de
modder bij de boer, ’s middags zit ik met een
wit overhemd op kantoor bij de bank. Omdat
deze industrie zo groeit, investeer ik met mijn
eigen bedrijf ook in sommige projecten. Zo
zijn we fabrieken aan het bouwen in Kroatië,
Denemarken, Afrika, Rusland en Indonesië. Van
de fabriek in Indonesië ben ik mede-eigenaar.
WAT BETEKENT ONDERNEMEN VOOR JOU?
“Ik heb 27 jaar bij een automotive bedrijf
gewerkt en heb daar verschillende
managementfuncties bekleed in binnen en
buitenland. Voor Hiab heb ik 3 jaar in Singapore
gewoond en gewerkt als VP Marketing en
Sales. Op dit moment werk ik aan een project in

Australië samen met mijn toenmalige manager:
hieruit blijkt hoe belangrijk zakelijke relaties zijn.
Als ondernemer ben ik flexibeler en kan ik er
andere dingen bij doen. Zo ben ik momenteel een
nieuw bedrijf aan het opzetten voor eenvoudige
processen in ontwikkelingslanden. Ik wil mijn
vrijheid behouden en de krenten uit de pap halen.
Ik zit nu vijf jaar in de voedingsmiddelenindustrie
en de ontwikkelingen volgen zichzelf razendsnel
op. Voor mij komt ‘business doen’ – welk product
het ook is – altijd neer op het onderhouden van
relaties.”
WAT ZIJN JE AMBITIES VOOR DE TOEKOMST?
“Drie van de vier weken per maand zit ik in
een vliegtuig. Dit mag in de toekomst wel
wat minder. In het verleden heb ik op allerlei
managementfuncties gezeten maar ik heb geen
ambities meer om een team of bedrijf van 30
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man aan te sturen. Ik wil alleen dingen doen die
ik leuk vind, geld verdienen en op tijd stoppen.”
SINDS WANNEER BEN JE IN DE GASFABRIEK
GEVESTIGD EN WAAROM HEB JE VOOR DE
GASFABRIEK GEKOZEN?
“Gezien mijn werk zou mijn kantoor eigenlijk
in Denemarken moeten staan. Je ziet me dus
ook niet heel vaak in de Gasfabriek. Via Gertjan
Holterman ben ik in de Gasfabriek terecht
gekomen. Het bevalt me uitstekend, met name
de locatie spreekt me aan. Het is voor mij een
praktische uitvalsbasis.”
GAS.TVRIJ, GAS.DROP OF GAS.METERS: WAT
PAST BIJ JOU EN WAAROM?
“Voor mij is Gas.d’rop hoe ik business doe. Ik
ben erg energiek, voor sommige mensen iets te
energiek af en toe.”

MARGREET
MODDERMAN
EIGENAAR HYPOTHEEK VISIE MEPPEL

‘DEZE LOCATIE BLEEK UITERMATE GESCHIKT
VOOR MIJ. DE GASFABRIEK ADEMT
EEN BEPAALDE SFEER DIE BIJ MIJ PAST.’

WIE BEN JE EN WAT DOET JOUW
BEDRIJF?
“Mijn naam is Margreet
Modderman; sinds mei 2020 ben
ik begonnen binnen de Gasfabriek
met een Hypotheek Visie filiaal.
Ik geef voornamelijk hypotheekadvies. Daarnaast adviseer en
bemiddel ik in andere vormen van
financieringen en verzekeringen.”
“Momenteel zie je veel dat
mensen een oude hypotheek
hebben en nog een (te) hoge rente
betalen. Zij komen dan bij mij
om te verkennen of daar iets aan

gedaan kan worden. Het is leuk
om te zien dat verhuizen dan een
zeer interessante optie is. Meer
huis voor lagere maandlasten.”
“Voordat ik zelfstandig ondernemer werd, heb ik gewerkt bij
een makelaarskantoor in Arnhem
als hypotheekadviseur. Daarvoor
heb ik specialistisch werk gedaan
bij ABN-AMRO en ING. Binnen deze
banken heb ik mensen geholpen
die in een financieel zeer ingewikkelde situatie zaten. Situaties die
niet in een eerste lijn op te lossen
waren. Als schuldhulpverlener

en hypotheekadviseur was het mijn taak om te
kijken of het ondanks de complexe situatie toch
nog mogelijk was om in de woning te blijven
wonen. Heel leuk en dankbaar werk. Doordat
maatwerk minder mogelijk was, is deze dienst
opgeheven. Al doende werd mijn werk steeds
eenvoudiger en begon ik het minder leuk te
vinden. Tijd voor totaal iets anders.”
“Als je gaat Googelen kom je onder mijn naam
ook nog ‘Margreet Coaching’ tegen. Een coaching
bedrijf gericht op levensgeluk. Als ervaringsdeskundige leerde ik mijn klanten dat gelukkig
zijn ook kan als het (l)even tegen zit. Toch miste
ik de financiële branche en ben teruggegaan
als hypotheekadviseur bij het eerdergenoemde
makelaarskantoor. Daar bleek al snel dat het
werken als onafhankelijk adviseur veel leuker
is dan het in dienst zijn bij een van de grote
banken. Dan merk je dat mensen jou als adviseur
waarderen omdat je helpt een goede keuze te
maken. Het beste van 2 werelden, coachen in
woongeluk.”
WAT BETEKENT ONDERNEMEN VOOR JOU?
“Vrijheid en zelfstandigheid. Als ik op een
zondag door wil werken: prima! Als ik op een
dinsdagochtend in de tuin aan de gang wil
moet dat ook kunnen. Ik ben zelf baas over mijn
eigen agenda en ben niet verplicht om binnen
kantooruren aan het werk te zijn. Dit neemt niet
weg dat ik altijd bereikbaar ben voor de klant: de
klant gaat voor.”

WAT ZIJN JE AMBITIES VOOR DE TOEKOMST?
“Lekker werken en genieten van mijn werk vind
ik het allerbelangrijkste. Daarnaast heb ik altijd
met veel plezier geleerd en wil dat blijven doen.
Zo wil ik in 2020 nog het certificaat ‘Adviseur
Duurzaam Wonen’ behalen.”
SINDS WANNEER BEN JE IN DE GASFABRIEK
GEVESTIGD EN WAAROM HEB JE VOOR DE
GASFABRIEK GEKOZEN?
“Sinds mei 2020 ben ik vanuit niets begonnen
met mijn bedrijf. Ik was op zoek naar een plek
waar ik mijn klanten ‘face-to-face’ kon ontvangen. Deze locatie bleek uitermate geschikt voor
mij. De Gasfabriek ademt een bepaalde sfeer die
bij mij past. Ik heb gekozen voor de Gasfabriek
omdat ik de mogelijkheid kreeg om een ruimte
te huren die aan al mijn wensen voldoet. Daarnaast vind ik het fijn om op een plek te werken
waar meer mensen aan het werk zijn.”
GAS.TVRIJ OF GAS.DROP: WAT PAST BIJ JOU EN
WAAROM?
“Gas.tvrij – dat zit in mijn DNA. Ik denk dat ik
altijd open ben voor iedereen en dat past ook
bij mijn bedrijf. Als je binnenkomt voel je de
gastvrijheid, de openheid en de warmte van
mensen.”
WAT MAAKT DEZE LOCATIE BIJZONDER VOOR JOU?
“De openheid aan de voorkant. Mijn kantoor
heeft een grote glaswand aan de voorzijde. Ik
heb veel denkwerk en dan is het heerlijk om af
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en toe naar buiten te kunnen kijken; er beweegt
altijd wel wat. Bovendien is het een zichtlocatie
waar veel mensen langslopen.”
OP WELKE WIJZE SLUIT HET GEVESTIGD ZIJN IN
DE GASFABRIEK HIEROP AAN?
“Ik ben creatief. Het pand inspireert mij om dingen te doen en te veranderen, zoals het maken
van een ‘roomdivider’ voor mijn kantoorruimte.
De gasfabriek brengt mij op nieuwe ideeën.”

OWEN VAN
DE RIDDER

WIE BEN JE EN WAT DOET JOUW BEDRIJF?
“Mijn naam is Owen en ik heb een praktijk voor Chinese geneeskunde. In
mijn praktijk werk ik met acupunctuur, Chinese kruiden en Tuina, de Chinese
vorm van fysiotherapie. Mijn cliënten komen bij mij met hele diverse
klachten, zoals klachten aan het bewegingsapparaat, nachtzweten, stress
en burn-out. Een klacht ontstaat uit een onderliggende disbalans. De klacht
kan zich op verschillende manier manifesteren. Daarom is het behandelspectrum van de Chinese geneeskunde heel breed. Dit is soms moeilijk te
begrijpen voor de cliënt.”

MEDE-EIGENAAR VAN
ZHŌNG HÉ TÁNG - CENTRUM
VOOR CHINESE GENEESWIJZEN
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‘IK BEN ERG DANKBAAR DAT IK
DIT WERK MAG DOEN. HET IS NIET
ALLEEN HET BEHANDELEN VAN
KLACHTEN MAAR OOK DE MENSEN
HELPEN HUN WEG TE VINDEN
IN HET LEVEN.’

“Ik ben afgestudeerd aan de Academie Lichamelijke Opvoeding. Daarna ben ik vrij snel terecht gekomen in de Chinese
geneeskunde. Een advertentie in de Telegraaf heeft mij op
het spoor gebracht van acupunctuur. Ik was heel benieuwd
wat acupunctuur was - een mysterieuze therapie die ik wilde onderzoeken. Ik ben erg dankbaar dat ik dit werk mag
doen. Het is niet alleen het behandelen van klachten maar
ook de mensen helpen hun weg te vinden in het leven.”
WAT BETEKENT ONDERNEMEN VOOR JOU?
“Ondernemen betekent voor mij 20 uur cliënten behandelen. De behandelingen kosten veel energie, daar wil ik
goed mee omgaan. Het is een fijn vak om uit te oefenen,
omdat ik mensen kan helpen op een andere manier dan in
de Westerse geneeskunde.”
WAT ZIJN JE AMBITIES VOOR DE TOEKOMST?
“De Chinese geneeskunde staat nooit stil. De verplichte
bijscholingsmomenten vind ik leuk om bij te wonen. Dit
zijn vaak bijscholingen die ingaan op een type klacht, zoals
schouderklachten of slecht slapen. Daarnaast volg ik veel
meer bijscholingen omdat ik het leuk vind om mijn kennis
uit te bouwen.”

GAS.TVRIJ, GAS.DROP: WAT PAST BIJ JOU EN WAAROM?
“Gas.drop past het beste bij mij, ik houd van nieuwe
dingen ontdekken en veranderingen.”
WAT MAAKT DEZE LOCATIE BIJZONDER VOOR JOU?
“Ik vind dat ik een hele mooie werkplek heb. Het is ruim
opgezet, goed te vinden en er zijn voldoende parkeermogelijkheden. Verder ben ik individualistisch ingesteld
en huur ik in de Gasfabriek vanuit praktisch oogpunt.”
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JUDITH
VELDHUIS-LAMPE
AMPERSAND ADVOCATUUR

‘MEPPEL BEVALT MIJ GOED:
HET HEEFT DE SFEER VAN EEN
DORP MET STADSE ALLURES.
DE GASFABRIEK STRAALT DAT
OOK UIT.’
WIE BEN JE EN WAT DOET JOUW BEDRIJF?
“Ik ben getrouwd met Gerrit Jan en heb drie
kinderen, een hond, een baardagaam, drie
kippen en een haan en ontelbaar veel guppies.
Wij wonen in het mooie Dalfsen. In mijn vrije
tijd ben ik een eeuwig beginnend moestuinierder en trek ik er graag op uit op de racefiets of
mountainbike. Ik werk in de zogenaamde ‘civiele
praktijk’: het ondernemingsrecht, arbeidsrecht
en huurrecht. Voor mij is van belang te achterhalen waar het de cliënt echt om draait. Wat wil
de cliënt bereiken? Dat is niet altijd persé maar
procederen en de zaak winnen.”
WAT BETEKENT ONDERNEMEN VOOR JOU?
“Ik houd van de vrijheid en verantwoordelijkheid die ondernemen met zich meebrengt en

doe dat sinds 2007 in Meppel. Meppel bevalt
mij goed: het heeft de sfeer van een dorp met
stadse allures. De Gasfabriek straalt dat ook uit.
In mijn werk ben ik van toegevoegde waarde
omdat ik daadwerkelijk naast de ondernemer
kan staan en vanuit diens perspectief mee
kan zoeken naar oplossingsrichtingen voor de
juridische vraag. Mensen stellen prijs op mijn
praktische, oplossingsgerichte aanpak. Ik ben
niet alleen ondernemer, maar denk ook als een
ondernemer.”
WAT ZIJN JE AMBITIES VOOR DE TOEKOMST?
“De afgelopen 20 jaar heb ik dit mooie vak op
mijn eigen en eigenzinnige wijze uitgeoefend.
Mijn cliënten waarderen dat enorm. Ik ga
door op deze weg: door steeds weer integer te
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handelen en oprechte interesse te hebben in de
ander creëer je langdurige relaties met de juiste
cliënten. Zij kunnen mij vertrouwen en ik hen,
dat vind ik heel belangrijk.”
WAAROM HEB JE DESTIJDS VOOR DE
GASFABRIEK GEKOZEN EN WAT MAAKT DEZE
LOCATIE BIJZONDER VOOR JOU?
“De fraaie Gasfabriek in deze centrale omgeving,
dat bruist. Heerlijk!”
GAS.TVRIJ, GAS.D’ROP OF GAS.METERS; WAT
PAST BIJ JOU EN WAAROM?
“Gas.tvrij. Ik maak als het mogelijk is altijd tijd
voor een kop koffie. Mensen kunnen zo binnen
lopen. Dan bespreken we de eventuele juridische
vraag meteen.”
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Reduce, reuse, recycle
Dit boekje is gedrukt op
gerecycled papier
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