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‘De bank wil zijn risico drievoudig afdekken’
e verlichting moet nog worden opgehangen, maar een
rode brandweerwagen staat
al te wachten op de eerste cursisten.
Frans Renkema leidt trots rond in de
nieuwe trainingshal die hij in de
Eemshaven heeft gebouwd voor zijn
bedrijf Alert, specialist in brandveiligheid.
Straks komen hier jaarlijkse enkele honderden werknemers oefenen.
Bedrijfshulpverleneners, vooral uit
de chemie-, olie- en gassector en de
agrarische industrie, maar uit ook de
zorg, hebben ieder jaar een verplichte herhalingscursus om hun kennis
op te frissen.
Met de nieuwe hal springt Alert in
op deze groeimarkt. Het bedrijf geeft

D

al langer veiligheidstrainingen bij
zijn bakermat en hoofdvestiging in
Delfzijl, maar in de Eemshaven is
ruimte om dat nog fors op te voeren.
,,Laatst hadden we al een groepje enthousiaste bhv’ers van een zorgcentrum. Die dames trainen normaal op
de parkeerplaats.’’
De Kredietunie Eemsregio gaf een
krediet van 25.000 euro voor de hal.
Het enige geld dat Alert leende op
een investering van in totaal een half
miljoen in zowel de Eemshaven als
Delfzijl, zegt Renkema. ,,Verder doen
we alles uit eigen middelen betalen.’’
Een bewuste keus, zegt de ondernemer. ,,De banken willen het risico
op hun financieringen drievoudig
afdekken. Dan geef je dus ook je pri-

véhuis in onderpand. Dat zie ik niet
zitten.’’ Bij de Kredietunie gaf de
snelle groei van Alert wel voldoende
vertrouwen. Sinds hij zijn bedrijf in
1999 begon, verdrievoudigde Renkema de omzet tot bijna 2 miljoen. Er
staan veertig man op de loonlijst.
Om de groei erin te houden, kijkt
Renkema ook met een schuin oog
naar de veranderende belastingsregels. Bedrijfsuitjes worden fiscaal
minder aantrekkelijk voor werkgevers, maar personeelsopleidingen
blijven volledig aftrekbaar. Trainen
in de Eemshaven moet daarom ook
‘fun’ worden. ,,Door beide te combineren, kan een bedrijf straks nog iets
leuks voor werknemers doen, zonder dat het bergen geld kost.’’

Frans Renkema gooit de deuren open: laat de cursisten nu maar komen.

