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Het Ondernemers Fonds Assen (OFA) 
bestaat sinds 2010. “Veel ondernemers 
stoorden zich in het verleden eraan dat 
sommige ondernemers niet meebetaalden 
aan collectieve activiteiten in het centrum, 
op bedrijventerreinen of in winkelcentra”, 
vertelt voorzitter Arie van der Spek, die 
destijds al betrokken was bij het initiatief. 
“De niet-betalers profiteerden echter wel 
van die activiteiten. Om deze praktijken te 
elimineren is in 2010 een fonds opgericht 
en is samen met de gemeente Assen ge-
zocht naar een model waarbij alle onder-
nemers mee betalen.” 
Dit model werd gevonden in een opslag 
op de Onroerend Zaak Belasting (OZB). 
Elke ondernemer in bezit van, of gebrui-
ker van, zakelijk onroerend goed betaalt 
nu mee. De verhoging van de OZB wordt 
direct doorgesluisd naar het ondernemers-
fonds. “Voor 2018 betekent dit dat er ca. 
400.000 euro in het fonds wordt gestort”, 
verduidelijkt Van der Spek, “Een mooi 
bedrag dat geïnvesteerd wordt op allerlei 
plekken binnen de gemeentegrenzen.”

Bestuursvoorzitter
Arie van der Spek was directeur van de 
Rabobank Assen en Noord Drenthe tot 
drie jaar geleden. “Ik ben gestopt bij de 
Rabobank en gestopt met werken. Er is 
meer in het leven, maar ja, dan weten 
ze je te vinden.” Hij werd benaderd voor 
een bestuursfunctie bij het ondernemers-
fonds en sinds anderhalf jaar is Van der 
Spek voorzitter. Het bestuur van Stichting 
Ondernemers Fonds Assen wordt naast 
voorzitter Van der Spek gevormd door 
Astrid-Odile de Visser (secretaris), Johan 
Klompmaker (penningmeester), Jacques 
Hartog en Rob van der Valk. Daarnaast 

werkt Esther van Riezen als bestuurssecre-
taris voor de stichting. 

Doel
Het Ondernemers Fonds Assen wil een 
bijdrage leveren aan een sterker onder-
nemersklimaat in de hele stad en doet dit 
door collectieve private- en maatschappe-
lijke activiteiten en –projecten financieel 
te ondersteunen door het beschikbaar 
stellen van geld aan de ondernemersorga-
nisaties. Het OFA organiseert zelf geen ac-
tiviteiten. Van der Spek: “We willen Assen 
op de kaart zetten. Activiteiten en geld 
zijn daarbij slechts middelen. Een sprekend 
voorbeeld: Toen het Drents Museum in 
2009 het Terra Cotta-leger exposeerde 
stonden er rijen voor de deur. Het was ook 
een spectaculaire tentoonstelling, maar 
de binnenstad profiteerde daar weinig 
van. Wij zijn op zoek gegaan naar een 
wisselwerking en dat zie je nu terug bij de 
expositie The American Dream met alle 
uitingen in de binnenstad en het Statue of 
Liberty aan de kop van de Vaart.” 

Draagvlak
“Het OFA is er van, voor en door onder-
nemers. Voorafgaande aan de oprichting 
in 2010 is uitvoerig gediscussieerd door 
de ondernemers en de gemeente. Het 
blijft natuurlijk vreemd dat ondernemers 
pleiten voor een belastingverhoging. Maar 
toch was er een breed draagvlak. Dat was 
voor de gemeenteraad voldoende om het 
voorstel te ondersteunen. Er was, en is, 
ook kritiek. Niet alle ondernemers steunen 
het model of zijn het geheel eens met de 
doelstelling van het fonds. Daarom blijft 
het belangrijk dat binnen de onderne-
mersorganisaties kritisch gekeken wordt 

naar de resultaten van het huidige model. 
Omdat er toch veel enthousiasme is vanuit 
de ondernemersorganisaties, heeft de 
gemeenteraad de verlenging opnieuw on-
dersteund. De raad is ervan overtuigd dat 
er een breed draagvlak is onder de onder-
nemers en dat het OFA haar bestaansrecht 
inmiddels heeft bewezen.”

Trekkingsgerechtigden
In de statuten van het OFA is geregeld 
dat ondernemersorganisaties of andere 
samenwerkingsverbanden een beroep 
kunnen doen op het fonds. Op dit mo-
ment heeft het OFA negen organisaties 
aangewezen als zogenaamde trekkingsge-
rechtigden. Dit zijn Ondernemend Assen 
(OA), MKB Binnenstad, LTO, Gilde Bart 
en een vijftal winkelcentra. Via Onderne-
mend Assen zijn ook de sectoren Zorg en 
Onderwijs gekwalificeerd. De genoemde 
organisaties krijgen aan het begin van het 
jaar een voorlopig budget toegekend en 
gaan aan de slag met hun activiteitenplan.

Activiteiten
In de afgelopen jaren zijn tientallen activi-
teiten en projecten uitgevoerd. Vanuit het 
OFA-budget is bijvoorbeeld bijgedragen 
aan grote evenementen in het centrum 
als het Preuvenement, Kunst aan de Vaart 
of de Sinterklaasintocht, maar ook aan 
activiteiten rondom tentoonstellingen 
van het Drents Museum, zoals nu met the 
American Dream. Daarnaast draagt het 
OFA bij aan de Urban Run en de Asser 
Stadsloop, maar ook aan een zorgsympo-
sium, Ondernemend Dineren, versterking 
van de beveiliging van bedrijventerreinen, 
netwerkbijeenkomsten voor ondernemers, 
de stadsplattegrond, project Tech4U en de  
Open Bedrijvendag. 

Meer samenwerking
“Naast het organiseren van collectieve 
activiteiten is er inmiddels ook een mooie 
bijvangst”, vertelt Van der Spek, “De on-
dernemersorganisaties zijn veel beter gaan 

samenwerken. Vanuit een gemeenschap-
pelijk belang voor de gehele stad worden 
meer activiteiten gezamenlijk uitgevoerd. 
Ook de netwerkbijeenkomsten leveren 
een belangrijke bijdrage aan een sterkere 
samenwerking tussen de verschillende 
groepen van ondernemers.”

Verantwoording
“Ook al zijn er veel activiteiten, het gaat 
er ook om dat er achteraf verantwoording 
wordt afgelegd over de besteding van de 
gelden”, vervolgt Van der Spek, “Daarbij 
wordt ook aangegeven in welke mate de 
activiteit een bijdrage heeft geleverd aan 
de doelstellingen van het Ondernemers 
Fonds Assen. Het bestuur van het OFA 
wil daar sterker op inzetten zodat dat 
het geld, dat afkomstig is van alle onder-
nemers in de gemeente, optimaal wordt 
ingezet. Ik vind het OFA een mooi middel 
om geld bij elkaar te halen en te zorgen 
dat het terechtkomt waar het hoort. Het 
is geld van en voor ondernemers. Wij 
proberen ook heel veel te communiceren. 
Transparant en open. Wat doen we met 
jullie geld. Ik denk dat met het geld goede 
dingen gebeuren en ik vind het mooi om 
hieraan mee te werken. Het voorzitter-
schap is een vrijwilligersfunctie en dat doe 
ik graag.”

Met elkaar
“De kunst is, en dat proberen we met het 
OFA, om ondernemers en organisaties 
meer te laten samenwerken. Daar begint 
het mee. Het ‘met elkaar’. Dat was tien 
jaar geleden echt minder. Assen heeft de 
afgelopen jaren een mooie ontwikkeling 
doorgemaakt. Daar zal niet iedereen 
het mee eens zijn, maar ik ben van het 
halfvolle glas en van de kansen. Wat niet 
beweegt is dood of gaat dood. Als ik nu 
zie hoe de nieuwe binnenstadsorganisatie 
zich bijvoorbeeld opnieuw positioneert, 
dan zijn dat allemaal stapjes in de goede 
richting. Als je de balans opmaakt heeft 
Assen echt wel meters gemaakt.”

“Wij willen Assen 
op de kaart zetten”

Via het Ondernemers Fonds Assen (OFA) wordt al jaren een groot aantal activitei-
ten in Assen gefinancierd. Van het Statue of Liberty aan de kop van de Vaart tot 
een geraniummarkt in het winkelcentrum Kloosterveste. Per 1 januari 2018 is het 
convenant tussen de gemeente Assen en het OFA verlengd. Voor onbepaalde tijd. 
“En dat is best een statement”, zegt voorzitter Arie van der Spek enthousiast, “De 
gemeente heeft veel vertrouwen in ons.”


