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Mooie start voor
BioNoord
Alles wijst op een kansrijke toekomst voor BioNoord uit Leek. De
biologische groothandel werd op weg geholpen door Kredietunie
Westerkwartier en Rabobank Noordenveld West Groningen.
TEKST: FOLKERT VAN DER GLAS FOTO'S: AERNOUT STEEGSTRA (RUDIE WIERSMA FOTOGRAFIE)

T
Harjan van der Linde zag kansen voor BioNoord.

erwijl een winters zonnetje door de ramen naar binnen tuimelt, leiden de zeven eigenaren van BioNoord de aanwezigen trots rond in het pand op
bedrijventerrein Leeksterveld. De sfeer op deze
vrijdagmiddag in februari is ongedwongen en
laagdrempelig. Passend bij de cultuur en de ambities van het bedrijf. BioNoord is een versleverancier die onder meer supermarkten, speciaalzaken, restaurants en webwinkels voorziet van
biologische producten. Het gaat goed met het
bedrijf dat pas sinds afgelopen 1 januari bestaat.
‘Inderdaad, de start is veelbelovend’, onderstreept mede-eigenaar Olov Reitsema. ‘We merken dat klanten onze persoonlijke benadering
en het assortiment waarderen. We doen er alles
aan om ons assortiment steeds verder uit te
breiden. Bij voorkeur met zoveel mogelijk regionale biologische producten, zoals groenten,
fruit, zuivel en kaas.’

MOOIE SAMENWERKING De eigenaren
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van BioNoord, twee vrouwen en vijf mannen,
zijn geen onbekenden van elkaar, integendeel.
Tot voor kort werkten ze alle zeven bij een andere biologische groothandel in Leek. Nadat dat
bedrijf werd overgenomen door een branchegenoot besloten ze een eigen onderneming in de
biologische sector te starten. Om het plan voor
BioNoord te financieren werd contact gezocht
met Rabobank Noordenveld West Groningen.
‘Het was een ambitieus en tegelijkertijd realistisch ondernemingsplan’, zegt Harjan van der
Linde, accountmanager MKB van de bank .‘Ook
was ik gecharmeerd van de gedrevenheid van
de kersverse ondernemers en hun oprechte passie voor het vak. Maar ondanks dat ze de markt
door en door kennen, hadden ze natuurlijk nog
geen ervaring met het ondernemerschap. Vandaar dat ik het belangrijk vond om ook de Kredietunie Westerkwartier bij het proces te betrekken. Vooral ook omdat de Kredietunie, naast
het verstrekken van financiering, startende ondernemers intensief begeleidt, adviseert en

KREDIETUNIE
Kredietunie Westerkwartier wil kredietverstrekking laagdrempeliger
maken en mkb’ers en
startende ondernemers
zo goed mogelijk begeleiden. Direct na het verlenen van een krediet
wordt de kredietnemer
gekoppeld aan een ervaren coach. De begeleiding loopt door over de
gehele kredietperiode.
De Kredietunie drijft
voornamelijk op vrijwilligers en is ingericht volgens de coöperatieve gedachte: van, voor en door
ondernemers.
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coacht om de kans op succes te vergroten. Het
resulteerde in een mooie samenwerking tussen
de bank en de Kredietunie. In ruim een week
was de financiering rond.’

ONDERNEMERSTIPS Voor Kredietunie
Westerkwartier was dit het tweede krediet
dat het sinds de oprichting vorig jaar verstrekte.
Voor de organisatie reden om deze middag in
het fraaie pand van BioNoord een feestelijke bijeenkomst te organiseren. ‘Een zeer geslaagde en
energieke bijeenkomst’, vindt Olov. ‘Geweldig
dat er zo veel mensen naar ons bedrijf zijn gekomen. ‘Minstens zo blij is hij, net als zijn compagnons, met de coaching van de Kredietunie. ‘Het
zijn waardevolle gesprekken waarin we veel
bruikbare ondernemerstips krijgen’, verduidelijkt Olov. ‘Bijvoorbeeld over hoe je beter focus
kunt houden, hoe je haalbare doelen stelt en
over valkuilen waar je tegenaan kunt lopen. We
worden door de Rabobank en de Kredietunie
dus prima op weg geholpen.’

BETROKKENEN AAN HET WOORD
‘Een goed plan verdient altijd een financiering.
Maar het begint in de eerste plaats met vertrouwen. Bij BioNoord was dat meteen het geval.’
Harjan van der Linde, accountmanager MKB Rabobank

‘Wij zijn er om de economische bedrijvigheid
in het Westerkwartier te bevorderen. Bij voorkeur op een duurzame manier. BioNoord sluit
daar perfect bij aan.’
Ronald Seinen, voorzitter Kredietunie Westerkwartier

‘De combinatie financiering en coaching hebben we allemaal ervaren als een enorme meerwaarde. Evenals het snelle schakelen van zowel de Kredietunie als Rabobank.’
Olov Reitsma, mede-eigenaar BioNoord
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