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CUR R I CUL UM V IT A E   

PERSONALIA 

Naam en voorletters:  Agema, M.W.N.  

Roepnaam:   Marco 

Nationaliteit:   Nederlandse 

Geslacht:   Man 

Geboortedatum:  21-10-1973  

Geboorteplaats:  Groningen    

Adres:    De Hartakker 34 

    9761 DE Eelde-Paterswolde 

E-mailadres:   marco@marcoagema.nl 

Telefoonnummer:  06-51000901 

PROFIEL 

Ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin en ben in 2004 mijn eigen onderneming gestart:  Grandtaria 

Friet van Piet. In 2006 werd ik vader en dat veranderde mijn denkwijze, ik wilde echt verantwoording 

nemen, gericht op meer betekenisvol leven en duurzaam ondernemen.  Ik heb in mijn periode als 

eigenaar van Grandtaria Friet van Piet (2004-2017) mooie waardevolle doelen bereikt waarvoor ik 

mooie erkenningen heb mogen ontvangen. Ik ben elke dag bezig met betekenisvolle activiteiten waar 

ik een grote glimlach van op mijn gezicht krijg. Corona zette mij in de actiestand om mijn kennis en 

kunde met anderen te delen en ik hoop dat mijn ervaring eraan kan bijdragen dat uw organisatie extra 

gaat floreren. 

Enkele opvallende eigenschappen: 

➢ Ik ben flexibel, passioneel, enthousiast, betrouwbaar, leergierig en creatief. 

➢ Ik ben een entrepreneur, pur sang. 

➢ Ik ben een ervaren teammanager. 

➢ Vaardig in het stimuleren en enthousiasmeren van mensen. 

➢ Ik ben klantgericht en klantvriendelijk. 

➢ Ik mag graag verbinden en netwerken. Getuige mijn LinkedIn profiel van bijna 2800 personen 

en jarenlang als ondernemer en deelnemer in verschillende besturen en stichtingen onderweg 

te zijn geweest. 
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WERKERVARING 

1988 – 2020  In totaal 32 jaar werkervaring 
 

2017 – heden  Eigenaar 
Adviesbureau Denken Doen Duurzaam, Eelde 
➢ Advisering van bedrijven op het gebied van duurzaamheid.  
➢ Mijn specifieke taken waren en zijn administratie, sparringpartner 

omtrent duurzaamheid richting bedrijven. 
    

2018 – heden   Eigenaar 
Snackbar van de Toekomst, Eelde 

➢ Advisering bedrijven/organisaties op het gebied van duurzaamheid en 
dan met name de koppeling voeding. Verder ook het geven van 
inspiratiesessies en het uitvoeren van catering op locatie. 

 

2019 – 2020  Manager  
Restaurant WAAR, Groningen (ingehuurd als ZZP’er) 
Restaurant dat operationeel was tot 16 maart 2020 (Landelijke Lock-down 
i.v.m. de Covid-19 maatregelingen) en vervolgens definitief haar deuren sloot. 
Restaurant gevestigd in de Mediacentrale te Groningen. 

➢ Aangesteld om een vernieuwend beleid te ontwikkelen 
➢ Aansturen team, het houden van voortgangsgesprekken en 

ontwikkelen van werkroosters. 
➢ Assisteren op de werkvloer daar waar nodig was (keuken en 

bediening)  
 

2018 - 2019  Manager  
Groningse Uitdaging, Groningen (ingehuurd als ZZP’er) 
Stichting die zorgt voor verbinding tussen ondernemers en maatschappelijke 
organisaties om uiteindelijk vraag en aanbod bij elkaar te brengen.   
Hier heb ik één jaar met veel plezier mogen werken, maar heb toen gekozen 
om mijn eigen bedrijven meer voorrang te geven.                                                                                                                                

➢ Adviseren bedrijven in het vinden van de juiste partners op het gebied 
van maatschappelijke doelen.  

➢ Maatschappelijke organisaties juist geholpen om hun vraag op de 
juiste wijze te formuleren en vervolgens bij de juiste organisaties te 
krijgen.  

➢ Mijn kracht was dat ik heel vernieuwend was en met veel energie mijn 
rol heb ingevuld en een groter netwerk heb kunnen ontwikkelen. 

 

2004 - 2017  Eigenaar   
   Grandtaria Friet van Piet, Groningen 

➢ Zelf meedraaien op de werkvloer. 
➢ Aansturen van het team (ongeveer 15 personen) 
➢ Ontwikkelen van de strategie/koers (duurzaamheid vanaf 2006) 
➢ Ontwikkelen van een duurzaam merk. 

 

1994-2004  Bedrijfsleider  
Cafetaria Friet van Piet, Groningen 

➢ Opgegroeid in het familiebedrijf Friet van Piet in de Oosterpoort in 
Groningen. Toen ik van school kwam ben ik als bedrijfsleider aan de 
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slag gegaan. Een prachtige leerschool die mij heel veel facetten van 
het ondernemen heeft bijgebracht. 

➢ Het maken van werkroosters en het bijhouden van dag-administratie. 
➢ Adviseren over en verkopen van voeding richting klant en teamleden. 
➢ Verantwoordelijk voor de aankleding en inrichting van het bedrijf. 

 

1994-1999  Bedrijfsleider  
Kaes en Stoethuus (5 filialen), Groningen 

➢ Net als bij Friet van Piet ging ik de honneurs waarnemen in de 
delicatessewinkels Kaes en Stoethuus. Hier werden allerlei lekkernijen 
verkocht zoals kaas, brood, zuivel, Buitenlandse kazen, noten, banket 
enz. 

➢ Aansturen van ongeveer 25 personen in 5 verschillende filialen. 
 

1988 – 1994  Parttimer  
VOF P. Agema & ZN 

➢ Ingezet op meerdere filialen binnen de VOF, Friet van Piet en de 5 
Kaes & Stoethusen.  

➢ Van afwassen tot verkopen, alles wat moest gebeuren werd opgepakt. 

AANVULLENDE INFORMATIE 

➢ In meerdere besturen en organisaties gezeten 

o 2014 – 2020 Oprichter en voorzitter stichting Planet3p0 

o 2017 – 2020 Organisator Voedselketentafel stad en Ommeland  

o 2015 – 2019 Ledenraadslid Rabobank Groningen stad  

o 2017 – 2018  Raad van Toezicht Noorden Duurzaam 

o 2011 – 1014  Bestuurslid KHN-afdeling Groningen-stad (portefeuille duurzaamheid) 

o 2013 – 2014  Fairtrade-werkgroep Groningen stad 

o 2000 – 2002 Bestuurslid KCO (Koopcentrum Oosterpoort) 

➢ Opleidingen & Cursussen  

o 2012 – 2013 Bestuur Academie KHN 

o 2008  Personeelsgesprekken 

o 2006  Preventiemedewerker 

o 2003  Leermeester 

o 1995  Café-bedrijf 

o 1990 – 1994  Middelbare Detailhandelsschool C 

➢ Erkenningen/ervaringen 

o 2020  Publieksprijs (3e plaats) Duurzaamste Bedrijf van Nederland 

o 2018  Groene Peperprijs (vernieuwend Voedselproject)  

o 2016 – 2017 Meest Markante Horecaondernemer van Groningen 

o 2015  Passagier klimaattrein richting klimaattop Parijs 

o 2014  Beste cafetaria van Groningen, Provinciewinnaar 

o 2013  Duurzaamste cafetaria van Nederland 

o 2013  Beste cafetaria van Groningen, Provinciewinnaar 

o 2009  Snackster  
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➢ Talenbekwaamheid 

o Nederlands Moedertaal 

▪ Spreken  – Uitstekend 

▪ Schrijven  – Uitstekend   

▪ Lezen   – Uitstekend   

o Engels  

▪ Spreken  – Redelijk   

▪ Schrijven  – Redelijk  

▪ Lezen   – Redelijk     

o Duits 

▪ Spreken – Redelijk   

▪ Schrijven  – Redelijk  

▪ Lezen   – Redelijk   

➢ Kennis van bedrijfshulpverlening. Meermaals een BHV-certificaat behaald. 

➢ In het bezit van Rijbewijs B en C1 

 


	Personalia
	Profiel
	Werkervaring
	aanvullende informatie

