
  

 

 

 
 
Laurens Snoek | kandidaat bestuursfunctie -voorzitter- 
 
 
Creëren, plannen- durven- doen, werken met mooie teams en avontuur: dat is waar ik voor ga. 
Ondernemerschap fascineert me. Om zelf te doen, om bij te staan maar ook om naar te kijken en te 
luisteren.  
 
Sinds 2010 ben ik lid van Friese Zaken. In die tijd was dat nog de JCCF. Een leuke club waar ik als 
startende ondernemer destijds écht veel aan heb gehad. In 2015 ben ik voorzitter geworden van de 
activiteitencommissie van de JCCF en heb toen samen met een ander bestuurslid de aanzet gegeven 
tot wat later de transformatie naar Friese Zaken werd. Met die transformatie hebben we toen een 
mooie stap naar het prachtige Friese Zaken van vandaag de dag gemaakt. Als bijna vanzelfsprekend 
werd ik ook binnen Friese Zaken weer voorzitter van de activiteitencommissie. Maar 2019 was voor mij 
zakelijk een extreem druk jaar. Daar kwam bij dat ik het na vier jaar commissie-voorzitterschap tijd vond 
voor nieuwe energie in de activiteitencommissie en heb toen deze bestuursfunctie overgedragen aan 
Alex Tabak. Het afgelopen jaar heb ik als regulier lid van Friese Zaken mogen genieten van alle 
activiteiten. Stiekem miste ik het bestuurswerk wel. Toen ik de vraag kreeg of ik als opvolger van 
Robert Wielinga voorzitter van Friese Zaken wilde worden, hoefde ik dus niet lang na te denken.  
 
We hebben er inmiddels vier jaar met Friese Zaken op zitten. Zelf kijk ik terug naar een mooie periode 
die mij op veel fronten verrijkt heeft. Ik hoop dat jullie dat met mij delen. We leven in een tijd waarin 
businessmodellen snel hun relevantie verliezen. Het lijkt mij daarom belangrijk dat we met Friese Zaken 
steeds blijven werken aan onze relevantie. Voor nu ligt de focus van het bestuur om de club door deze 
Corona tijd te sturen, jullie zien daarvan resultaten zoals het solidariteitsfonds en de aangepaste 
programmering. Zodra we weer in normaal ‘vaarwater’ komen, lijkt het me goed om onze visie te 
herijken en een plan dat 2025-proof is op te zetten, zodat Friese Zaken je opnieuw blijft verrijken.  
 
Kort over mijzelf 
Mijn ondernemerschap start in 2010 als mede-oprichter van Xelvin West BV. Als zes oud-collega’s, 
richtten we destijds vanuit vier hoeken van Nederland allen een eigen Xelvin detacheringsonderneming 
op. Onze ondernemingen groeien hard en al snel behaalden we landelijke dekking en een sterk intern 
team. In 2016 maakten wij een belangrijke stap naar de volgende fase. We fuseerden onze vier regio-
ondernemingen. Met een zelfstandige directie en met het oprichten van een Raad van 
Commissarissen ging Xelvin Group BV als zelfstandige onderneming -los van de oprichters- haar 
eigen koers varen. Sinds wij Xelvin die ruimte hebben gegeven is de onderneming 25% gegroeid. 
 
Sinds januari 2017 werk ik niet meer binnen Xelvin. Als aandeelhouder op afstand ben ik in startups 
gaan investeren en bouw ik aan een vastgoed portefeuille. Daarnaast zet ik me ongeveer een halve 
dag per week in als vrijwilliger in voor de Friese economie. Met name op het thema ondernemerschap 
in combinatie met bedrijfscultuur, bedrijfskunde en het signaleren van kansen. In de praktijk doe ik dat 
onder andere door mijn rol als Lead mentor bij Entrepreneur Mentoring Service (EMS) en mijn inzet bij 
de herinrichting van Friese Zaken (2015 - 2019). Per 2020 heb ik mij aangesloten als Partner bij het 
Centrum voor Bedrijfsopvolging en begeleid ik bedrijfsovernames. 
 
Ik woon in Leeuwarden met mijn partner Ytsje en onze zoons Jorrit (8) en Ewoud (6) en hou van 
avontuurlijke sporten zoals mountainbiken, klimmen, snowboarden, racefietsen en hardlopen. 


