Bedrijfsbezoeken Expert St.Annaparochie en Zonderland
Minnertsga

Op de foto staan van links naar rechts: Sybrig Kromkamp, Liesbeth Terpstra,
Klaas Holst Meijer, Jannetta Plantinga en Piet Drost.

Op 1 november jl. bracht een delegatie van Gemeentebelangen Waadhoeke een
bezoek aan Expert Sint Annaparochie. Klaas Holst Meijer vertelde over de
historie van het bedrijf. Zijn vader had vroeger een installatiebedrijf en zijn
moeder runde de winkel. Klaas Holst Meijer heeft als derde generatie het
imperium flink uitgebouwd met vestigingen in Franeker, Bolsward en een
servicecentrum in Berltsum.
Het bedrijf handelt onder de naam Expert, maar is volledig zelfstandig. Door o.a.
gezamenlijk in te kopen zijn de prijzen concurrerend. Meijer bepaalt zelf wat hij
wel en niet wil verkopen. Een sterk punt is, dat het bedrijf de producten die
worden verkocht, ook zelf kan repareren. Dit gebeurt in of via het service bedrijf
in Berltsum. Dit service bedrijf repareert ook voor andere Expert bedrijven in

Fryslân.
Een tweede sterke punt is, dat men rechtstreeks online bij Expert in Sint
Annaparochie kan bestellen, maar ook een reparatie kan regelen. De klant weet
dat het product uit de winkel in Sint Annaparochie komt. Dit is een Expertfilosofie. In de categorie Elektronica heeft Expert hiermee de prijs Retailer van
het jaar 2017-2018 van Nederland gewonnen. Uit een recent koopstroomonderzoek blijkt dat de klanten ook inderdaad uit de regio komen en bv. niet naar
Stiens trekken.
Een derde sterke punt is, dat de winkel groot is en er geleverd kan worden uit
voorraad. Hij doet niet onder voor een winkel in Leeuwarden b.v. Meijer begeleidt
4 stagiaires van een HBO opleiding van Stenden. Zij werken aan projecten, maar
denken ook mee over een toekomstvisie van het bedrijf.
Meijer is bang, dat de korte lijnen, die hij nu heeft met de gemeente zullen
verdwijnen in een grotere gemeente. Hij wil weten bij welke ambtenaar hij moet
zijn als hij vragen heeft. Gemeentebelangen heeft hier oog voor. De lijnen met de
gemeente moeten kort en duidelijk zijn. Meijer pleit voor een proactieve
ambtenaar als bedrijvencontactpersoon, die oog heeft voor de belangen van de
bedrijven en deze promoot waar mogelijk, b.v. op bedrijvencontactdagen.
Voordeel voor Meijer is, dat drie vestigingen nu onder 1 gemeente Waadhoeke
gaan vallen.

Dezelfde delegatie bracht tevens een bezoek aan Technisch Buro Zonderland in
Minnertsga. Zij werden ontvangen door directeur Huub Zonderland. Hij komt
oorspronkelijk uit Súdwest Fryslân, maar verhuisde met zijn ouders naar de
Flevopolder. Zijn ouders lieten een agrarisch bedrijf bouwen vlakbij Lelystad.
Huub komt uit een gezin van 12 kinderen. Zijn broer Nico en hij waren de
techneuten in het gezin.
Zij hebben samen in 1979 het installatiebedrijf van Klaas Ypma in Minnertsga
overgenomen, dat toen nog in de gemeente Barradeel lag. Nu ligt Minnertsga in
Het Bildt en straks in Waadhoeke. Dat baart hem geen zorgen. Hij wil niet
afhankelijk zijn van de gemeente, maar vindt het erg prettig, dat ook raadsleden
zijn bedrijf bezoeken om te weten te komen wat er zoal speelt.

De contacten tussen bedrijven en de gemeente moeten goed zijn. Ook hij pleit
voor een goede bedrijvencontactpersoon. Bedrijven zijn de banenmotor van de
gemeente. Werkgelegenheid is belangrijk en Gemeentebelangen onderkent dit:
als het goed gaat met het MKB, gaat het ook goed met de werkgelegenheid in de
gemeente.
Naast het installatiebedrijf voor o.a. utiliteitsbouw en particulieren heeft het
bedrijf zich toegelegd op de verkoop en installatie van zonnepanelen. Deze markt
ontwikkelt zich snel. Het is een goed product voor het bedrijf. Nu
nieuwbouwhuizen straks gasloos moeten zijn kan het bedrijf zich ook verder
specialiseren in de toepassing van warmwaterpompen op elektrisch e.d. Het
bedrijf Zonderland is al heel ver met de toepassing van deze techniek.
Er werken nu ca. 25 medewerkers. In 2018 zal Zonderland vanwege de drukte
extra personeel moeten aantrekken. Om goede vaklieden te werven in de regio en
Fryslân is nog best moeilijk.
Huub Zonderland geeft nog mee aan de vertegenwoordigers van
Gemeentebelangen, dat de gemeente meer moet denken aan de bedrijven uit de
regio als er grote projecten uitgevoerd worden. Gemeentebelang Franekeradeel
hamerde hier al geregeld op. Bij aanbestedingen is dit nu een voorwaarde. Het
initiatief voor bv. een duurzame energiemarkt in de hal van het gemeentehuis in
Franeker heeft Huub zeer op prijs gesteld. Dit verdient volgens hem navolging.

