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Bedrijven 
helpen bij 
gezonde groei

‘Zorg dat je bedrijf meekan met de ontwikkelingen van de 
 toekomst’. Dat is het motto van Dennis Kooren van Rabobank 
Groene Hart Noord. Bij Cryonorm BV in Alphen ging het roer al om. 

Dennis Kooren is directievoorzitter bij Rabobank Groene Hart 
Noord. Hij komt vaak bij ondernemers over de vloer. “Als 
bank zijn wij partner van bedrijven die willen investeren in 
groei en ontwikkeling. Wij denken mee en kijken hoe we als 
bank kunnen helpen.”

Vooruitkijken en vernieuwen 
Je als bedrijf voorbereiden op de toekomst is enorm belang
rijk, vindt Kooren. Maar door de aantrekkende economie 
 hebben de ondernemers het druk en ligt de focus op het 
hier en nu. “Met name in het MKB zie je dat er weinig tijd en 
ruimte is om na te denken over ontwikkelingen en hoe je 
als bedrijf daarop inspeelt. Het gaat weer goed en daardoor 
 voelen ondernemers niet zozeer de noodzaak tot vooruit
kijken en vernieuwen. Toch is dat wel echt noodzakelijk, 
 anders word je ingehaald, door de concurrent of buitenlandse 
toetreders of automatisering. Je komt op achterstand.”

Hoe ziet je bedrijf er over drie tot vijf jaar uit? “Die vraag 
zouden ondernemers zich moeten stellen”, zegt de bevlogen 
bankdirecteur. “De wereld verandert voortdurend. Kijk naar 
de ontwikkelingen in je branche. Kijk ook naar je personeel, 
misschien zullen de mensen die je vandaag nodig hebt, over 
een paar jaar ander werk moeten doen. Heb je hier een goed 
beeld bij? Als Rabobank kunnen wij hierin sparringpartner 
zijn, meedenken en meehelpen met ons netwerk, onze kennis 
en financieringsmogelijkheden. Zo hebben wij een actieve 
bijdrage geleverd aan de groei van onze relatie Cryonorm.”

Omschakelen om te overleven
Bij Cryonorm werd Piet Tel enkele jaren geleden geconfron
teerd met ontwikkelingen die een bedreiging leken voor de 

toekomst van zijn onder
neming. Door tijdig het roer 
om te gooien, wist hij het 
 bedrijf niet alleen te laten 
overleven, maar zelfs een 
flinke groei te laten doormaken. 
Cryonorm bouwt technische 
installaties om Liquid Natural 
Gas (LNG) als brandstof te 
kunnen gebruiken. Het bedrijf 
biedt tegenwoordig een 
 totaalpakket en is daar  
zeer succesvol mee.

Dennis  
Kooren
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Jaarlijks publiceert Rabobank een Regioscan.  
Dennis Kooren over de belangrijkste ontwikkelingen  
in de regio Alphen: 

“De meeste banen in Alphen komen uit de zorg, detailhandel 
en zakelijke dienstverlening. Daarna volgen groothandel en 
 industrie. De zakelijke dienstverlening is groot in Alphen. De 
groei van de werkgelegenheid in ons werkgebied komt vooral 
vanuit deze sector. De groei is boven het landelijk gemiddelde. 

 Het aantal innovatieve bedrijven in Alphen is met circa 12% 
conform het landelijk beeld. Wel blijft het aandeel snelle 
groeiers met 0,7% iets achter op het landelijk gemiddelde 
van 1%. ZZP‘ers zijn behoorlijk actief in Alphen: hun aandeel 
in de economie ligt met 53% iets hoger dan het landelijk 
gemiddelde van 51%.”

“We waren componenten
leverancier,” zegt directeur 
eigenaar Tel. “Maar die markt 
werd steeds moeilijker. Ik 
moest een keuze maken. Als 
ik mee wilde in de toekomst, 
dan moest ik veranderen en 
vernieuwen. We hebben toen 
de omschakeling gemaakt 
naar systemenleverancier. 

Van onderdelen naar het 
totaalplaatje, een compleet 
tankstation bijvoorbeeld, 
waarbij we klanten volledig 
ontzorgen.”

Financieel maatwerk
Een behoorlijk ingrijpend 
proces, ook financieel, zegt 
Tel. “Door die veranderingen 

verandert ook de vraag naar 
kapitaal. Ik had iemand nodig 
die met me meedenkt.”
Dennis Kooren vond het 
een mooie uitdaging. “Er lag 
een groeivraag. Het bedrijf 
zat in een veranderings
proces, er was al een mooie 
orderportefeuille. De omslag 
kon niet alleen traditioneel 

worden gefinancierd. Er was 
 behoefte aan maatwerk.”
Rabobank werkt niet alleen 
met bancaire leningen, legt hij 
uit. Ook projectfinanciering, 
innovatiefondsen, crowd
funding en private investors 
kunnen worden ingezet. 
Bij Cryonorm diende zich 
nog een andere omslag 

aan. Het bedrijf is van 
origine  mechanisch, maar 
 elektronica werd steeds 
 belangrijker. “Drie jaar 
 geleden is die beweging in
gezet,” zegt Tel. “We  kunnen 
nu leveren van ontwerp 
tot eindproduct, inclusief 
monitoring en elektronische 
besturing op afstand. Ook 
weer een megaverandering 
voor het bedrijf, waar ik 
 aanvullend kapitaal voor 
nodig had.”

Partnership
Dennis Kooren komt regel
matig langs. “Juist als een 
 bedrijf maatwerk nodig 
heeft, in dit geval project
financiering, is het belang
rijk om te begrijpen wat er 
speelt. Zo kunnen we de 

 fi nancieringsbehoefte opti
maal in kaart brengen. Wat 
we doen is een partner ship 
aangaan. Niet alles is met 
geld op te lossen, we denken 
ook op andere manieren mee. 
 Bijvoorbeeld met advies over 
andere  leveringsvoorwaarden.”
Piet Tel is erg tevreden over  
de samenwerking. “Ik zeg 
 altijd: ik heb geen bank, ik heb 
een bankier. De betrokken heid 
en het begrip ervaar ik als  
erg fijn.”  

Cryonorm is een mooi voor
beeld, vindt Kooren. “Een 
 bedrijf dat tijdig inspeelt op 
veranderingen en investeert in 
de  toekomst van de onder
neming. Dat is iets waar 
wij als  Rabobank graag bij 
 adviseren en ondersteunen.”
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Piet Tel van Cryonorm BV en 
Dennis Kooren van Rabobank 
Groene Hart Noord


