
1
Beschrijf je jezelf eens in vijf woorden?

“Spontaan, gedreven, punctueel, empathisch en verantwoordelijk.”

2
Wat kun jij collega-ondernemers binnen de Hattrick's Club bieden?

“Allereerst zijn Hattrick's Clubleden welkom voor een ondernemend

gesprek en een goed bakje koffie. Vanuit mijn rol als directeur algemene

zaken en mede-eigenaar van Convident zit ik dagelijks met bedrijven aan

tafel over maatwerk web- en app oplossingen. Op een persoonlijke

manier kijken we samen naar de mogelijkheden voor een passende site,

shop en/of applicatie.”

“Daarbij beoordelen we het totale plaatje. Van web-

design, webdevelopment en online marketing tot en met

de hosting en beveiliging van het platform en de totale

(online) strategie van het bedrijf. Gericht op continuïteit

en stabiliteit voor de lange termijn. Als lokale partij,

gevestigd in hartje Groningen, zijn we voornamelijk

gegroeid door tevreden klanten. Ook voor ons is dat 

de beste marketing.” 

3
Wat weten mensen niet van jou wat wel handig is om te vertellen?

“Wat mensen wellicht niet weten is dat ik zelf uit de 'kweekvijver' van

FC Groningen kom. 10 jaar geleden heb ik mijn HBO Commerciële Eco-

nomie stage volbracht op de commerciële afdeling van FC Groningen.

Onder leiding van Robbert Klaver heb ik de eerste stappen gezet op het

gebied van marketing en commercie. Een ervaring waar ik met veel ple-

zier op terugkijk. Dat maakt het extra bijzonder om nu met Convident

zakelijk verbonden te zijn aan de club.” 

“Tevens ben ik actief als coach bij ondernemersplatformen De Noorder-

lingen en Legends Corner. Ik vind het fantastisch om met (startende)

ondernemers te sparren over hun bedrijf en businessmodel. Ik zie veel

mensen voorbij komen met goede ideeën, maar waar het ze doorgaans

aan ontbreekt, is ervaring en kennis. Een frisse blik kan een ondernemer

helpen de juiste keuzes te maken, die ervaring heb ik de afgelopen jaren

opgedaan. Ik ben altijd in voor een ondernemende sparringsessie!” 

B U S I N E S S M A G A Z I N E76

11 vragen aan...

Rick Dreise
Rick Dreise is mede-eigenaar en founder van Convident. Het Groningse

bureau voor webdesign, webontwikkeling en online marketing manifes-

teert zich steeds nadrukkelijker met haar diensten op het gebied van

websites, webshops en maatwerk applicaties en timmert hard aan de

weg. Toch komt dat succes niet vanzelf. Het vraagt om visie, vooral hard

werken. Je moet focus hebben. Anders kom je er niet, vindt Rick. Reden

genoeg voor 11 vragen. 
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4
Wat brengt de Business Club van FC Groningen jou?

“Het lidmaatschap van de Business Club brengt mij

vooral veel contacten. Daarnaast biedt het voor Convident

een mooi podium om onze eigen relaties naar voren te

schuiven. Dit versterkt elkaar enorm. Het rijtje van

samenwerkingen is door de jaren heen flink gegroeid. In

het begin van het lidmaatschap hebben we de focus vooral

gelegd op netwerkactiviteiten op of rond wedstrijddagen.

Later hebben we dat uitgebreid met de Clublunches en

Borrels op Locatie. Deze combinatie heeft nieuwe contac-

ten en zakelijke exposure gebracht.” 

“Een greep uit de relaties van Convident die we bij de Hat-

trick's Club tegenkomen zijn o.a. MCS, Dekker Struik

Installatietechniek, Live AED, La Compagnie en Double

Lux Lighting B.V. Tevens verricht Convident jaarlijks werk-

zaamheden voor de Vastgoedlounge en de Boeren-Box.

Het motto Voetbal, Zaken en Plezier komt voor Convident

en haar relaties succesvol tot uiting bij de businessclub.”

5
Wat was jouw belangrijkste zakelijke beslissing ooit?

“De dagelijkse leiding bij Convident heb ik samen met

mijn compagnon Rutger van de Griendt (directeur opera-

tionele zaken). Belangrijke zakelijke beslissingen nemen

we altijd samen. De gekozen route is om onze organisatie

op een gestage manier te laten groeien. Onze klanten en

partners kunnen op de lange termijn op ons bouwen. Op

basis van onze route springt er niet een zakelijke beslis-

sing specifiek ver bovenuit, maar wel meerdere essentiële

besluiten die passen bij het Convident van vandaag.” 

“Eén daarvan was een besluit om een zeer groot project

niet aan te nemen. Een op het oog prachtig bedrijfscon-

cept, gekoppeld aan een forse opdracht voor Convident,

maar de werkelijkheid bleek anders. Vanuit mijn netwerk

kreeg ik net op tijd enkele aanvullende details, waardoor ik

heb besloten de opdracht niet aan te nemen. Op dat

moment baal je ontzettend, maar uiteindelijk heeft het ons

juist heel goed gedaan.”    

6
Links, rechts of middendoor? Hoe bereik jij je doelen?

“Doelen bereik je door het optimaal benutten van je

sterke punten, complementair zijn en anderen laten excel-

leren in hun kracht. Bij Convident vergelijken we ons eigen

team wel eens met een voetbalelftal. Zo hameren we op de

waarde van verschillende karakters en zijn ons ervan

bewust dat iedereen elkaar nodig heeft. Van de vormge-

vers, developers, accountmanagers, programmeurs tot en

met marketeers.”

“We hebben in de afgelopen jaren mooie stappen gemaakt,

echter is er ook nog veel te doen. In relatief korte tijd heb ik

als ondernemer verschillende hoogte- en dieptepunten mee-

gemaakt. Van de buitenkant lijkt het vaak voor de wind te gaan

en het gaat in alle realiteit ook goed, maar door organisatie-

brede groeistappen is er wel degelijk zakelijke groeipijn. En ik

vermoed dat dat de komende jaren niet anders zal zijn.”

RED Hattrick mrt 19  18-03-2019  14:13  Pagina 77



7
Heb je hobby's? Wat doe jij in je vrije tijd?

“In mijn vrije tijd besteed ik graag aandacht aan fami-

lie en vrienden. Hapje eten, terrasje pakken. Maar ik moet

toegeven dat de zaak (ook op vrije momenten) altijd wel

een bepaalde rol speelt. Wel op een gezonde manier hoor!

Juist omdat ik er veel plezier in heb. Nieuwe contacten

leggen, succesverhalen creëren. Dat soort dingen. Daar-

naast heb ik een passie voor voetbal, mooie reizen maken,

verschillende muziekgenres en (snelle) auto's.”

8
Heb jij ook een ondernemers- / levensmotto?

“Johan Cruijff - 'Ik heb geen geheim van succes.

Gewoon je best doen, iets leuk vinden en goede mensen

om je heen verzamelen. Want alleen kan je niks en met

zijn allen kun je alles'.

9
Favoriete speler of oud-speler van FC Groningen?

“Ik heb in het Oosterparkstadion zowel Arjen Robben

als Erik Nevland zien spelen. Wat een enorme boegbeel-

den zijn ze (nog steeds) voor de FC. Robben met zijn talent

dat hij al op jonge leeftijd had en Nevland in alle opzichten

als aanjager en goalgetter. Ik heb de Nevland-muts nog op

zolder liggen. Ik zie ze allebei in de toekomst graag een

functie vervullen binnen de club.”  

10
Voor welke ondernemer of onderneming 

heb jij veel respect?

“Ik volg graag de ontwikkelingen omtrent ondernemer

Elon Musk. Bekend als medeoprichter van Tesla en

SpaceX en verantwoordelijk voor het succes van PayPal.

Wat Musk doet is niet per se rocket science, maar hij past

gewoon het juiste proces toe. Daarnaast spreekt zijn stijl

en drive mij enorm aan. Duurzaam, vooruitstrevend en

toekomstgericht denken, maar dat ook tot in de puntjes in

de praktijk brengen. Wat mij betreft zeker een tip om te

volgen via de social mediakanalen!”

11
Waar sta je over tien jaar?

“Over 10 jaar verwacht ik nog steeds betrokken te

zijn bij Convident. In het tempo van onze groei en gezien

de huidige marktomstandigheden zal de organisatie en

dus mijn rol ontzettend veranderd zijn. Een groter pand,

eventueel meerdere locaties, uitbreiding van producten of

diensten, (meer) mensen in dienst, innoveren etc. Over 10

jaar zou ik nog meer ondernemer willen zijn. Naast de

prachtige uitdagingen met Convident voorzie ik de komen-

de jaren (nog) meer betrokkenheid bij ondernemers of

ondernemingen. Zolang het ondernemen maar centraal

staat.”
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