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De stijgende lijn krabbelt steeds verder omhoog. Niet alleen de woningmarkt trekt enorm aan, ook de vraag naar bedrijfsruimte 

is toegenomen. En dat hebben wij gemerkt! De afgelopen maanden zijn er vele panden verhuurd of verkocht via Boekweit|Olie 

Makelaars/Taxateurs. En daar zijn wij trots op! Via deze weg willen wij alle kopers, verkopers, huurders en verhuurders van harte 

feliciteren met de gedane transacties. We wensen de startende ondernemers en ondernemers die hun bedrijf verder voortzetten 

vanaf een nieuwe locatie heel veel succes!  

Bent u ook op zoek naar een nieuwe bedrijfsruimte? Of wilt u uw huidige bedrijfsruimte verkopen of verhuren? Neem dan contact op 

met Boekweit|Olie Makelaars/Taxateurs. Wij scoren uitmuntend op het gebied van opbrengst/verkooptijd volgens Funda in Business 

en onze database is goed gevuld met potentiële kopers en verkopers!

Dat is een felicitatie waard!
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      Coverstory                Coverstory          

Add Social en de toegevoegde Add Social en de toegevoegde 
                  waarde van social media                  waarde van social media

Met het idee ‘daar zijn waar je doelgroep zich bevindt’, biedt sociale 

media derhalve uitstekende kansen om die doelgroep te bereiken. 

Door te adverteren op Twitter, LinkedIn, Facebook en/of Instagram is 

het bovendien mogelijk om de doelgroep heel gericht te bereiken en 

met hen te communiceren. Gesneden koek voor ipsis-directeur 

Vincent Castenmiller, die desondanks heeft besloten de expertise te 

vergroten. ‘We deden uiteraard al het nodige op en met social media, 

maar niet op het niveau van Martijn’, vertelt hij. Martijn is Martijn 

Pennekamp, oprichter van het startersplatform ikwordzzper.nl, dat is 

uitgegroeid tot het best bezochte platform voor startende zzp’ers 

(850.000 bezoekers per jaar). Dit werd voornamelijk gerealiseerd 

dankzij social media. Samen hebben Vincent en Martijn begin 2016 

social mediabureau Add Social opgezet. 

Volledig palet

Add Social doet wat de naam al zegt: social media toevoegen aan de 

mix van marketingmiddelen die een bedrijf al toepast. Martijn: ‘We 

bieden het volledige palet op social media: content, adverteren en 

webcare. We blinken met name uit in wat de “sociale content” wordt 

genoemd. Het verzinnen van leuke acties, opvallende content of 

filmpjes bijvoorbeeld. Het is niet zo moeilijk om een profiel aan te 

maken op social media, maar er moet wel iets gebeuren om 

commitment met de doelgroep te houden. Wij nemen de toevoeging 

van sociale waarde van een bedrijf uit handen en ontzorgen tot op 

een hoog niveau.’ Met een beperkt budget is al veel mogelijk, zoals 

Miljoenen mensen begeven zich dagelijks op 

social media als Twitter, Facebook en LinkedIn. 

De kracht en werking van social media heeft 

zich inmiddels wel bewezen. Dat betekent ook 

dat social media als marketingmiddel een 

enorm belangrijke rol kan spelen. Punt is dat 

veel bedrijven er mee worstelen en niet goed 

weten hoe. Add Social biedt de oplossing.

Martijn Pennekamp, Dennis Veldhuis, 
Janine Moddermann en Vincent Castenmiller
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een enorm bereik, een groot aantal clicks naar een website en 

leadgeneratie. Als een link naar een website op social media veel 

wordt gedeeld, wordt dat door Google in de zoekresultaten beloond. 

‘Dat regelt Add Social voor je. Het is echt de toegevoegde waarde van 

Add Social voor een bedrijf. En onze klantenportefeuille groeit snel, 

dat zegt mij dat we goed bezig zijn en voorzien in een behoefte.’

Wie is je klant?

Het is belangrijk om doel en doelgroep vooraf goed in kaart te 

brengen. Dus: weten wie je klanten zijn, waar ze zitten en hoe je ze 

het beste kunt aanspreken. Want het voordeel van adverteren op 

social media is dat de doelgroep goed te bepalen is. Welke interesses 

hebben ze, waar zijn ze en komen ze graag, wat voor werk doen ze? 

Zo kun je je doelgroep heel precies vaststellen en campagnes via 

social media heel gericht inzetten. Dat scheelt ook kosten. ‘Dat 

betekent voor ons dat we ons goed moeten inleven in onze klanten. 

Daarom organiseren we brainstormsessies, waar we een social 

media-strategie uit destilleren. We maken een strategie en sturen 

elke maand een rapportage’, vertelt Martijn. 

Voor ipsis betekent Add Social daadwerkelijk een toevoeging op 

het al bestaande reclame- en internetbureau. Vincent: ‘We zijn 

druk bezig alle ipsis-klanten te informeren. Add Social wordt bij 

hen enthousiast ontvangen. Ze zien de toegevoegde waarde.’ En 

dat gaat van grote instellingen in de gezondheidszorg tot de lokale 

fietsenhandelaar. Belangrijk is het genereren van “leads”, een spoor 

naar een potentiële klant. ‘We draaien campagnes via de sociale 

kanalen waarbij men via een landingspagina gegevens achterlaat. 

Door de leads goed op te volgen is het mogelijk om meer omzet 

te realiseren.’ 

Pakketten

Lage investeringen, goede resultaten. Het lijkt een sprookje, maar 

Martijn Pennekamp durft de woorden wel degelijk uit te spreken. 

‘Ik schrik er zelf wel eens van wat je bij wijze van spreken al met 

een tientje kunt doen. Als je goede content hebt, die oproept tot 

delen en sociale interactie, dan kan het snel viral gaan. En juist 

daarin zijn we gespecialiseerd.’ Vincent: ‘Door de lage investeringen 

is het geschikt voor de kleinere MKB’ers.’ Add Social biedt verschil-

lende pakketten aan, ook voor kleinere budgetten. ‘Dan heb je een 

complete marketingafdeling voor je bedrijf met een eigen contact-

persoon, zonder dat je er zelf iemand voor in dienst hoeft te nemen. 

We werken met een enthousiast team van social media- en social 

content marketeers.’ De communicatielijnen zijn kort: vraagt de 

klant advies? Is er een probleem of heeft hij/zij een dringende vraag? 

Een appje of telefoontje naar Dennis en Janine is zo gedaan. 

Ook bij de klantbezoeken of brainstormsessies zijn ze nauw 

betrokken, om wederzijds een goed beeld te kunnen vormen. 

Het persoonlijke contact en advies op maat zijn dan ook sterke 

punten van het social mediabureau. ‘Add Social doet alleen social 

media en leadgeneratie, maar als je meer wil –een nieuwe slogan, 

aanpassing van je website of wat dan ook-, dan hebben we heel 

korte lijnen om dat te regelen.’

Wilt u meer weten of een gratis quickscan aanvragen? 

Bezoek www.addsocial.nl of bel naar 0229-763000

      Coverstory          

Tekst: Cor Dol Fotografie: Bas Zwerver
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Onbegrensde Onbegrensde mogelijkheden mogelijkheden 
en en ongeëvenaardongeëvenaard rijplezier! rijplezier!
Menig lezer van Westfriese Zaken spendeert een noemenswaardig aantal uren per week achter 

het stuur. Voor sommigen van u maakt autorijden zelfs deel uit van uw werkzaamheden. Of uw 

voertuig nu simpelweg een middel is om van A naar B te rijden, een verlengstuk van uw kantoor 

of een statussymbool, u verlangt ongetwijfeld naar comfort en rijplezier. Citroën en BMW nodigden 

ons uit om de nieuwe paradepaarden onder hun heilige koeien zelf te ervaren. Welkom aan boord 

van de Westfriese Zaken Driving Experience!

De Westfriese Zaken Driving Experience

Met het aanbreken van het nieuwe zakelijke seizoen is er geen beter 

moment voor het aanschaffen van een nieuwe bedrijfswagen of 

personenauto. Vele gerenommeerde merken presenteerden recentelijk 

een aantal aantrekkelijke nieuwe modellen. Een prettige tendens blijkt 

met name uit het feit dat vele toonaangevende namen binnen de 

autowereld schone en zuinige wagens op de markt brengen. Met de 

optelsom van op en top rijdynamiek, een mooie uitstraling en aantrek-

kelijke aanschafwaarden, maakt dit de mogelijkheden onder voor het 

bedrijfsleven geschikte exemplaren praktisch eindeloos! Bij Westfriese 

Zaken zijn we autoliefhebbers van het zuiverste water. Wij aanvaardden 

dan ook met veel plezier de uitnodiging om de nieuwe Citroën Jumpy 

aan den lijve te ondervinden én de BMW 3 Serie Plug-in Hybrid te 

ervaren. Onze bevindingen in een notendop? Touren met zowel deze 

stoere bedrijfswagen als de musthave sedan, betekent genieten van 

onbegrensde mogelijkheden en ongeëvenaard rijplezier!

Comfortabel en geraffineerd

Bij Autobedrijf C. van der Maat laat Erik ons plaatsnemen achter het stuur 

van de nieuwe Citroën Jumpy. Met veel plezier toont hij ons het stijlvolle 

dashboard dat voorzien is van vernieuwende, state of the art technolo-

gieën. Met het head-up kleurendisplay kan de bestuurder zijn blik op de 

weg gericht houden. De belangrijkste rijinformatie (actuele snelheid en 

adviessnelheid, instellingen van de cruise control/snelheidsbegrenzer, 

navigatie-aanwijzingen en waarschuwing bij een dreigende aanrijding) 

wordt namelijk weergegeven op een transparant scherm in zijn blikveld. 

Uniek voor een auto in dit segment! In deze nieuwe loot aan de stam 

binnen het gamma Citroën-Bedrijfswagens is bovendien alle aandacht 

besteed aan het comfort van de cabine. De ruime en comfortabele 

zitplaatsen en de rijke uitrusting maken het zowel voor de bestuurder 

als zijn passagiers tot een ontspannen aangelegenheid. 



Aan de basis staat een stukje innovatief ondernemerschap, die in 

samenwerking met Topgardens Landscaping uit Wijdenes, heeft geleidt 

tot een uiterst effectief promotiemiddel. Al kort na plaatsing van de 

bestelwagen ging het beeld rond op de verschillende social media 

kanalen. De D3 van Peugeot stamt uit 1953, het jaar dat Auto Tensen 

begon. Inmiddels heeft het autobedrijf een uitstekende naam opge-

bouwd als merkenspecialist van Peugeot en Citroen. Door de beplanting 

aan te passen ontstond een markante reclame uiting, waardoor de 

rotonde nu als de Tensen rotonde door het leven gaat.

 

Auto Tensen weet dat aan een bedrijfsauto hoge eisen worden 

gesteld. Logisch want het is een verlengstuk van uw bedrijf. Het 

stoere design van de Peugeot Expert en de Citroen Jumpy zal u 

direct overtuigen van het robuuste en moderne karakter van deze 

nieuwe bedrijfswagen. U kunt kiezen uit drie lengtes, waaronder een 

unieke Compact-uitvoering, die slechts 4,61 m lang is. Verder zijn 

de modellen leverbaar in drie carrosserievarianten, zodat de auto 

helemaal kan worden afgestemd op uw beroepsgroep. Uiteraard 

uitgevoerd met soepele én krachtige motoren. Kortom: een 

bedrijfsauto die tot in details is doordacht en dat gaat u 

zeker merken… 

Meer informatie? Auto Tensen vindt u in Hoorn aan de Dampten 6 

tel. 0229-235544 en in Enkhuizen aan de Dolfijn 4 tel. 0228-313583. 

U bent er van harte welkom.

Tensen rotonde…Tensen rotonde…
Iedereen die vanuit het centrum van de stad Hoorn naar de snelweg de A7 rijdt komt er langs; 

de rotonde. Oftewel sinds kort de Tensen rotonde. Op het middenstuk prijkt trots en fier de 

eerste gesloten bestelwagen, de D3, van Peugeot. Een blikvanger van formaat die de naams-

bekendheid van Auto Tensen, met vestigingen in Hoorn en Enkhuizen, moet vergroten.

Het geheim achter de 

12

      Auto Tensen          

Tekst en fotografie: Gerard Venverloo

Tijdens een rit door Zwaag ervaren we hoe het geraffineerde 

onderstel onder alle omstandigheden een uitstekende wegligging 

garandeert terwijl het moeiteloos de oneffenheden in het wegdek 

dempt. 

Gebruiksvriendelijke bedrijfswagen 

Het efficiënte ontwerp van de Nieuwe Citroën Jumpy past zich aan al 

uw behoeften aan en is even functioneel als praktisch en ergonomisch. 

Hij heeft een laadvermogen tot ruim 1500 kg, een laadvolume van 

4,6 m3 tot 6,1 m3 en een aanhangergewicht van maximaal 2,5 ton. De 

modulariteit van dit platform komt ook naar voren in de twee wielbases 

(2,92 m en 3,27 m) en de twee lengtes van de overbouw achter (0,80 m 

en 1,15 m) waardoor de Nieuwe Jumpy leverbaar is in drie lengtes. De 

Nieuwe Citroën Jumpy is de ideale keuze voor de professional die op 

zoek is naar een gebruiksvriendelijke bedrijfswagen. De handige, 

moderne en functionele Nieuwe Citroën Jumpy is bestemd voor een 

breed zakelijk publiek. Of u nu middenstander bent, een koeriersbedrijf 

hebt, werkzaam bent in de bouw of in de dienstverlening, er is dus 

altijd een Jumpy die bij u past!

Overtuigende rijbeleving vanaf de eerste meter

Bij Maaral opent Frans Appel voor ons op galante wijze het portier van 

de BMW 3 Serie Plug-in Hybrid. ‘Vanaf de start vlinders in uw buik’, luidt 

het devies van de Duitse autoriteit op autogebied. Met recht! Dit nieuwe 

model is tot in ieder detail afgestemd op het bieden van een onvergete-

lijke rijervaring. Bijzonder luxueus dankzij de zeer nauwkeurig afgewerkte, 

hoogwaardige materialen. Bijzonder elegant, zeker wanneer de 

ambianceverlichting een sfeervolle gloed in het interieur verspreidt. 

En bijzonder comfortabel, omdat de licht naar de bestuurder gedraaide 

middelconsole en de bestuurdersassistentiesystemen, zoals het BMW 

Head-Up Display, iedere rit niet alleen aangenamer maar ook veiliger 

laten verlopen. De lange motorkap, de korte overhang voor en achter en 

de grote spoorbreedte maken in één oogopslag duidelijk dat we met een 

stoere en sportieve auto van doen hebben. De rijbeleving overtuigt vanaf 

de eerste meter!

Plug-in Hybrid met een glamorous touch

Met een vermogen van 240 kW (326 pk) brengt de BMW TwinPower Turbo 

6-cilinder-in-lijn de BMW 340i Sedan in slechts 5,1 seconden van 0 naar 

100 kilometer per uur. De krachtige acceleratie drukt ons in de stijlvolle 

stoelen en geeft ons een euforisch gevoel. Elektrisch rijden in deze 

Plug-in Hybride geeft het bijdragen aan een lage CO  uitstoot een 

glamorous touch. We rijden met deze musthave 3 Serie over de 

klinkertjes van de binnenstad van Hoorn, over landweggetjes en uiteraard 

een stuk over de snelweg. Overal heeft deze BMW dezelfde, perfecte 

wegligging. Het liefst waren we om eindeloos te kunnen genieten van 

deze sprankelende ervaring, helemaal niet meer uitgestapt. De verleiding 

om deze prachtauto te loven met termen als adembenemend, opwin-

dend en sensueel is dan ook niet te weerstaan! Dat we geen woord te 

veel zeggen, zult u tijdens een proefrit ongetwijfeld zelf ervaren. En of 

u nu een kleine tour maakt binnen de grenzen van de Westfriese 

Omringdijk of over Keulen en Aken naar Maastricht rijdt, één ding is 

zeker. Met de BMW 3 Serie Sedan Plug-in Hybrid ligt de hele wereld 

aan uw voeten! 
Tekst: Louise Snel Fotografie: Gerard Venverloo

      Themaverhaal          

T
H

E
M

A

516313



14 516315

      Toyota Botman          

Toyota is back in business!Toyota is back in business!
Eigenlijk behoeft de naam Toyota Botman geen uitleg. Al 45 jaar is het familiebedrijf pur sang 

een begrip in West-Friesland én daarbuiten. Onlangs introduceerde Toyota twee oersterke 

modellen. ‘Met de PROACE Bedrijfswagens en de nieuwe HILUX zijn we weer helemaal 

back in business en klaar om de zakelijke markt te heroveren.’ 

Introductie PROACE Bedrijfswagens en HILUX pick-up

Tekst: Louise Snel Fotografie: Eric Lub fotografie 
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We bezoeken Toyota Botman op de vestiging aan De Marowijne in Zwaag. 

Bij aankomst springt de indrukwekkende huizenhoge glazen voorgevel 

van het bedrijfspand direct in het oog. Dé perfecte setting om alle 

modellen die Toyota rijk is aan het auto minnend publiek te presenteren. 

Met een vriendelijke glimlach heet directeur Sjaak Botman ons van harte 

welkom. Aan de muren van zijn kantoor prijken diverse foto’s met tot de 

verbeelding sprekende taferelen. Zo ook een familieportret waar Sjaak 

samen met zijn broer Peter en vader op staat afgebeeld. Letterlijk een 

teken aan de wand dat Toyota Botman een familiebedrijf pur sang is. 

‘Waarom Toyota een mooi merk is? Als familie Botman zijn we natuurlijk 

helemaal met dat sop overgoten. Op mijn twaalfde maakte ik kennis met 

de van origine Japanse auto’s. In eerste instantie verkocht mijn vader de 

wagens van Morris. Dat stopte. Ik weet nog goed dat hij op een gegeven 

moment thuiskwam van de AutoRAI en daar kennis had gemaakt met 

Toyota. Hij was ontzettend enthousiast! Vervolgens heeft hij gevraagd 

of hij dealer mocht worden.’ 

De vent maakt de tent

Inmiddels is het in Medemblik al ruim 45 jaar een komen en gaan van 

tevreden klanten. Tien jaar geleden opende de vestiging in Zwaag haar 

deuren. Waar in schuilt de sleutel tot dit succes? ‘Binnen onze branche 

behoren wij tot de laatsten der Mohikanen. In de autowereld worden 

familiebedrijven namelijk steeds schaarser. Als Toyota Botman weten 

wij ons met onze persoonlijke benadering echter goed te handhaven. 

Peter en ik zijn altijd aanwezig. Ook het feit dat wij in de loop der jaren 

een vaste ploeg medewerkers hebben opgebouwd is noemenswaardig. 

Twee derde van hen is langer dan 12,5 jaar in dienst. Ik zeg wel eens: 

de vent maakt de tent. Wij zijn inderdaad met maar liefst twee stuks 

vertegenwoordigd. Daarin schuilen absoluut onze sterke kanten’, lacht 

Sjaak. In de automotive branche is online marketing niet meer weg te 

denken. Ook hier spelen de gebroeders Botman strak op in. ‘We zijn goed 

zichtbaar op het internet. Zo geven wij ons bedrijf ook met onze website 

een gezicht. Men vindt er zowel nieuwe auto’s als occasions. Onze site is 

een digitale showroom. Wanneer klanten hier een offerte aanvragen, 

vinden zij deze binnen een uur in hun mailbox.’ 

PROACE: praktisch en betrouwbaar

Onlangs introduceerde Toyota haar nieuwe generatie bedrijfswagens. 

De PROACE is praktisch en betrouwbaar en is er in vijf verschillende 

modellen. Van de ruime en zeer wendbare PROACE Compact tot de 

stoere en onverwoestbare PROACE Truck. ‘PROACE bedrijfswagens bieden 

maatwerk en zijn uitermate geschikt voor ondernemers binnen het 

MKB en ZZP’ers. Of zij nu een werkpaard met een groot laadvolume 

of een royaal uitgeruste bedrijfswagen met dubbele cabine wensen. 

De nieuwe bedrijfswagens bieden slimme oplossingen waarmee elke 

klus kan worden geklaard. Met het veelzijdige gamma van diverse 

modelvarianten in vele configuraties, kunnen we bovendien maatwerk 

leveren. De rijke historie en ervaring van Toyota in het bouwen, verkopen 

en in stand houden van bedrijfswagens betekent voor de bestuurder 

bovendien een maximale inzetbaarheid, een lage kostprijs per kilometer, 

minder brandstofverbruik en een bijdrage aan het verminderen van 

de CO2 uitstoot.’ 

HILUX: iconisch en onverwoestbaar

Niet alleen binnen het segment van bedrijfswagens is Toyota terug van 

weggeweest. Met de nieuwe versie van de onverwoestbare en iconische 

HILUX is het Japanse merk binnen de wereld van pick-ups sterker 

vertegenwoordigd dan ooit! Om extra te onderstrepen dat een Toyota 

HILUX niet kapot is te krijgen, toont Sjaak ons een videofragment van 

TopGear waarbij Jeremy Clarkson de pick-up aan een ultieme test 

onderwerpt. Na onder meer een rit van een steile trap, een duik in 

zeewater, een crash met een vuurzee en zelfs een val van een tot 

ontploffing gebracht flatgebouw, weten monteurs de HILUX met enkel 

handgrepen weer aan de praat te krijgen! ‘Met een verstevigd chassis en 

een nieuw ontworpen carrosserie borduurt deze nieuwe generatie HILUX 

voort op zijn legendarische reputatie van kracht en betrouwbaarheid. 

Ook de wielophanging is volledig vernieuwd, wat in combinatie met een 

nieuwe transmissie heeft geleid tot een beter weggedrag en meer 

rijcomfort. Met deze uitgekiende aanpassingen geniet men nog meer van 

de unieke rijeigenschappen; zowel op de openbare weg als buiten de 

gebaande paden.’ Kortom: met de PROACE en de HILUX is Toyota weer 

helemaal back in business! www.toyota-botman.nl

      Toyota Botman          

Rutger Singelenberg, 
Peter en Sjaak Botman
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Wanneer we de vestiging van Autobedrijf C. Van der Maat aan De Factorij 

in Zwaag bezoeken, is het er een komen en gaan van enthousiaste 

klanten op zoek naar een nieuwe Citroën. Ook halen tevreden klanten 

hun auto op na een servicebeurt of reparatie. Wanneer eigenaar Erik van 

der Maat een potentiële nieuwe bestuurder op weg heeft geholpen om 

een proefrit te maken, nodigt hij ons met zijn karakteristieke glimlach uit 

om plaats te nemen in zijn spreekkamer. Daar schuiven ook monteur 

Koen Folgers en stagiair Lars van Diepen aan. ‘Wij vinden het belangrijk 

om jonge mensen een plek te bieden om te leren. Daarom zijn wij 

erkend leerbedrijf en aangesloten bij de Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).’

Eerste Autotechnicus

Lars van Diepen (17 jaar) volgt de opleiding Eerste Autotechnicus aan het 

ROC Horizon College. Hij is ruim een maand werkzaam als stagiair bij 

Autobedrijf C. Van der Maat. ‘Ik koos voor deze opleiding omdat ik het 

altijd leuk heb gevonden om aan auto’s te sleutelen. Thuis doe ik dat al 

van jongs af aan. Toen ik mij verdiepte in dit bedrijf had ik al snel door 

dat ik hier veel kan leren’, vertelt hij enthousiast. ‘Als Eerste Autotechni-

cus ben je verantwoordelijk voor de onderhoudsbeurten, diagnoses en 

reparaties waar wat meer bij komt kijken, bijvoorbeeld omdat een auto 

een lastige storing vertoont. Ook monteer je accessoires zoals: carkits, 

alarmsystemen en de meer ingewikkelde audiovisuele systemen en 

trekhaken. De komende tijd werk ik aan kerntaken als het voeren van 

onderhoud, reparaties en het stellen van diagnoses aan personenauto’s. 

Ik vind het heel interessant om met alle monteurs mee te kijken en 

verheug mij erop om dit straks steeds meer zelf uit te voeren.’ 

Onbetaalbaar leerzaam

Koen Folgers is een ‘Citroën man’ in hart en nieren en is al zestien jaar 

werkzaam als monteur voor dit gedegen Franse merk. Met zijn enorme 

vakkennis en vlotte manier van praten is hij de aangewezen persoon om 

Lars te begeleiden. Koen: ‘Voor onderhoud en reparaties gebruiken wij 

speciale gereedschappen en apparatuur. Daarom leren wij Lars hier 

nauwkeurig en voorzichtig mee om te gaan en geven wij hem de juiste, 

goede begeleiding. Zo leren wij hem om precies en systematisch te 

werken. Bijvoorbeeld wat de stappen zijn wanneer we een auto op de 

brug zetten. Als je bij iedere auto exact dezelfde procedure volgt, kun je 

niets vergeten. Daarin is de praktijk onbetaalbaar. In de toekomst krijgt 

hij ook veel te maken met elektronica. Ook op dat gebied zal Lars hier 

op zijn plek zijn, want Citroën is hierin een absolute uitblinker! De 

fabrikant werkt namelijk met heldere en logische elektrische schema’s 

welke in het geval van technische storingen snel het juiste inzicht geven.’ 

Jumpy: onbegrensde mogelijkheden

Uiteraard mag het showen van een nieuw model niet ontbreken. Samen 

met Erik nemen we plaats in de nieuwe Citroën Jumpy. ‘We kunnen met 

recht stellen dat dit model garant staat voor onbegrensde mogelijkhe-

den! De Jumpy is ontworpen om te voldoen aan alle wensen van 

professionele gebruikers. Hij onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke 

prestaties en zijn geheel nieuwe design op basis van een compleet 

nieuw modulair platform, wat onder meer is te zien aan zijn zeer 

moderne voorzijde. Hierdoor is de Jumpy bovendien leverbaar in drie 

lengtes: twee uitvoeringen met gebruikelijke lengtes van 4,95 meter en 

5,30 meter én een unieke, bijzonder compacte XS-uitvoering met een 

lengte van 4,60 meter.’ www.vandermaat.nl

Nieuw bloed binnen Nieuw bloed binnen 
AutobedrijfAutobedrijf C. Van der Maat! C. Van der Maat!

      Autobedrijf C. Van der Maat          

Met vestigingen in Zwaag en Enkhuizen is Autobedrijf C. Van der Maat sterk vertegenwoordigd in 

de kop van Noord-Holland. Met de nieuwe Jumpy binnen het gamma bedrijfswagens én nieuw 

bloed in het team van monteurs, toont de merkdealer enkele van haar opvallende ontwikkelingen.

Tekst: Louise Snel Fotografie: Annemarie Wolkers

Frisse generatie bedrijfswagens én monteurs
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Wacht niet langer!

PETER URSEM BIJTELLING ACTIE
NU ALLEEN BIJ UW MITSUBISHI DEALER
De Outlander Phev met 1500 kg trekgewicht

(onderhoud, wegenbelasting, verzekering)

1. Financial lease aanbod 

€ 512,- p.mnd.
2. Operationele lease aanbod 

€ 549,- p.mnd.

Vanaf € 212,- netto bijtelling 
p.mnd. 5 jaar lang

PURMEREND
Mitsubishi en Nissan
Component 100  
T 0299 - 667 332

ZWAAG 
Mitsubishi en Nissan
De Compagnie 52  
T 0229 - 249 394

ZWAAG 
Hyundai
De Compagnie 13  
T 0229 - 248 944

ALKMAAR 
Mitsubishi
Robbenkoog 5 
T 072 - 30 30 084

www.peterursem.nl

PURMEREND 
Hyundai
Ohmstraat 1-5  
T 0299 - 644 111

SCHAGEN
Mitsubishi en Hyundai
Witte Paal 321  
T 0224 - 214 204

AUTOBEDRIJF PETER URSEM B.V.

Deze auto is o.a. voorzien van:
Navigatie multi communicatie system

Achteruitrijcamera

Lichtmetalen wielen

4WD aandrijving

Regen en lichtsensor

Cruise control / audio bediening op het stuur

  Wij bieden altijd GRATIS vervangend 
vervoer bij onderhoud van uw auto!
  One stop shopping (alles onder 1 dak, 
banden, schade & ruitreparatie).

SPECIAAL VOOR 
U INGEKOCHT

SPECIAAL VOOR 
U INGEKOCHT

100%
KWALITEIT
100%

KWALITEIT

 In de dagelijkse praktijk doen zich menig gevallen voor 

waarbij rechtsgeldig bewijsmateriaal van cruciaal belang is. 

Voorkom discussies achteraf en laat ons een proces verbaal van 

constatering, nulmeting of voor- en/of eindinspectie uitvoeren.  

Bouwhuis & Smit heeft, als een van de weinige in de regio, de 

ISO 9001 en MVO ISO 26000 certifi cering ontvangen. U bent 

dus verzekerd van een perfecte kwaliteit- en serviceverlening!

Van Dedemstraat 6-A, 3e verd.  0229 - 21 15 15
www.bouwhuis-smit.nl

Voorinspectie 
altijd een stap voor 

op de rest.

ADVIES MET MEER WAARDE

Bespaar op uw 
verzekeringen

Verzekeringen: onze ervaring is dat veel ondernemers 
te veel betalen. Zoekt u een adviseur met een scherp oog 

voor kosten én hart voor kwaliteit? 

Bel: wij kijken graag samen met u naar 
verbeteringen en besparingen.

Wie de risico’s kent, kan de juiste keuzes maken
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De naam Maaral is in Noord-Holland even rotsvast verankerd als het 

fenomeen BMW in de automotive branche. Voor Westfriese Zaken reden 

te meer om de merkdealer te bezoeken op haar vestiging aan de 

Compagnie in Zwaag. Maaral dankt haar goede reputatie onder meer 

aan professionaliteit gecombineerd met een persoonlijke benadering. Bij 

binnenkomst worden wij door vestigingsleider Frans Appel met precies 

dit elan ontvangen. In de tijdloze, met stijlvolle elementen ingerichte 

showroom valt ons oog direct op de nieuwe modellen welke uitermate 

geschikt zijn voor het zakelijke rijden. ‘Met name de 7 Serie, de 3 Serie 

Sedan en de 2 Serie Active Tourer zijn in dit opzicht interessant. Vooral 

omdat het Plug-in Hybrides zijn. Deze modellen combineren het beste 

van twee werelden: puur elektrisch rijden en een efficiënte TwinPower 

Turbo motor. Dit resulteert op de weg in zuinig rijden wanneer het kan en 

dynamisch wanneer dit gewenst is. Bovendien geldt voor al deze schone 

en zuinige auto’s de lage bijtelling van vijftien procent; mits de auto nog 

in 2016 wordt geregistreerd.’ 

BMW Financial Services

Eind jaren tachtig werd BMW Lease opgericht om BMW rijders te 

ondersteunen in hun financiële behoefte en het rijplezier zo onbezorgd 

mogelijk te maken. Bijna dertig jaar later biedt het Duitse merk een 

totaaloplossing voor mobiliteit. Met leasing, financiering en verzekerings-

producten op maat. Frans: ‘Men kan bij ons met operational lease en 

financial lease gunstige financiële regelingen treffen, tegen zeer scherpe 

tarieven. Uiteindelijk gaat het uiteraard om het totaalbeeld, oftewel: de 

“total cost of ownership”. Deze term beschrijft de kosten die de BMW 

rijder in de uiteindelijke looptijd kwijt is aan zijn auto. Bijvoorbeeld aan 

brandstofverbruik, houderschapsbelasting, bijtelling en onderhoud. Voor 

een aantrekkelijk bedrag zijn er overigens diverse BMW Onderhouds-

contracten af te sluiten. Er zijn verschillende pakketten beschikbaar met 

looptijden van drie jaar en 60.000 kilometer tot tien jaar en 200.000 

kilometer. Deze omvatten onder meer het voorgeschreven onderhoud; 

inclusief de daarbij benodigde originele BMW onderdelen, vloeistoffen 

en het werkplaatstarief.’ 

Karakteristieke uitstraling

Met de combinatie van rijdynamiek, schone motoren, lage CO2 uitstoot, 

een laag verbruik en een lage bijtelling is succesvol rijden met de 

7 Serie, de 3 Serie Sedan en de 2 Serie Active Tourer gegarandeerd. 

Bovenal zijn het mooie auto’s! ‘De modellen hebben stuk voor stuk de 

karakteristieke BMW uitstraling. Dit blijkt onder meer uit de herkenbare 

grill gevormd door de twee elementen die wij “nieren” noemen. 

Bovendien zijn het stuk voor stuk herkenbare, alom geaccepteerde 

zakenauto’s. De 7 Serie is er voor degene die een luxe en ruime BMW 

ambieert en de 3 Serie voor wie een echte zakenauto wenst, waarbij het 

sportieve rijgedrag wat meer naar voren komt. De 2 Serie Active Tourer 

verenigt functionaliteit en ruimtelijkheid met de klassieke waarden van 

BMW.’ Wat ons betreft is het elan ‘The next 100 years’ dan ook een 

statement waarmee de zakelijke rijder eeuwig op weg kan.

www.maaral.nl

BMW combineert het BMW combineert het 
beste van twee wereldenbeste van twee werelden

      Autobedrijf Maaral           

BMW is reeds een eeuw in beweging. In de lucht, op de weg, in de autosport. Geniale 

ontwikkelingen, indrukwekkende techniek en een enorme betrokkenheid hebben BMW 

gemaakt tot het merk dat zich overal ter wereld thuis voelt. Van het eerste wereldrecord 

tot nu; van de eerste hoogtecarburateur tot de in serie geproduceerde hybride auto.

Tekst: Louise Snel Fotografie: Gerard Venverloo

Musthave Plug-in Hybrides voor de zakelijke markt
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De Dolf ijn 4a  Enkhuizen • 0228-318370  /  06-14671548

WWW.PEETERSBEDRIJFSWAGENS.NL

Voordelen Peeters 
bedrijfswagens:
• 7 dagen per week geopend
• Financial lease expert
• 30 jaar ervaring
• Zeer scherpe prijzen
• Inruil mogelijk
• Snel wisselende voorraad
• Bedrijfsauto verkopen? Wij 

betalen en vrijwaren meteen
• Altijd 50 bedrijfswagens 

voor u op voorraad

Mercedes Sprinter Pick Up 

Dubbele cabine met hydraulische 
kraan, bj 2009 
€ 10.950,- ex btw

Ford F150 Dubbele Cabine 

V8 automaat, LPG G3, 
Leren bekleding, Navigatie, 
Schuifdak, bj 2010
€ 30.950,- ex btw

Renault Trafi c L2 Dubbele Cabine

Airco, Navigatie 
bj 2011
€ 14.950,- ex btw

Financial lease in 1 dag voor u geregeld!Ook voor starters! 

Volkswagen Transporter 174 PK

Dubbele Cabine, Airco, Leer
bj 2009 
€ 14.950,- ex btw

Volkswagen AMAROK 

Dubbele Cabine, 180 pk, Automaat, 
Navigatie, Leren bekleding, bj 2013  
€ 29.950,- ex btw

Ford Transit LIMITED 115 PK

Bj 2011, Navigatie, Airco 
€ 12.950,- ex btw

Renault Trafi c 150 PK Automaat

Navigatie, Airco 
bj 2011  
€ 11.950,- ex btw

Hyundai Santa Fe 

155 PK, 4 WD, Automaat, leer, 
navigatie, bj 2008  
 € 10.950,- ex btw

Iveco Daily Bakwagen 

met laadklep

Bj 2011    
€ 19.950,- ex btw

Mercedes 516 automaat Koelwagen

Dag en nachtkoeling, Airco, bj 2012 
€ 17.950,- ex btw

Ford Transit Custom dubbele cabine

155 pk, Champions Edition, Leer, 
Navigatie, bj 2014   
€ 25.950,- ex btw

Ford Transit Connect L2 H2

Airco, bj 2011 
€ 9.950,- ex btw

Mercedes Vito Koelwagen

Bj 2013, konvekta koeling
Airco, Cruise Control
€ 27.950,- ex btw

Chrysler RAM Van 

2.8 crdi, Automaat, bj 2007, 
Navigatie, Airco 
€ 5.950,- ex btw



Eindelijk: ‘Voor niets gaat de zon op!’ 
Zonder zelf te hoeven investeren is zonnestroom nu beschikbaar 
voor het Noord-Hollandse bedrijfsleven. Voor niets gaat de zon 
op. ‘Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn maar het is zo’, 
zegt directeur Gerard Fit van het Energie Platform Noord-Holland 
(EPNH) met Hoorn als thuisbasis. De ‘Zonne-leasen-campagne’ be-
gint daarom deze maand in West-Friesland. 

Het aanbod van EPNH is even simpel als lucratief: bedrijven leasen 
een zonnestroominstallatie. De kosten worden betaald uit de be-
sparingen op de energierekening. En in de meeste gevallen blijft er 
nog geld over ook.  Fit: ‘De ondernemersverenigingen zijn onze aan-
deelhouders dus wij hoeven geen winst te maken. Al het voordeel 
gaat terug naar de ondernemers. De lagere stroomrekening betaalt 
de lease van de installatie.’

‘Er is geen enkel beletsel meer 
om de zon geld voor je te laten 
verdienen.’

EPNH komt voort uit de activiteiten van de bedrijvenverenigingen 
in dienst van het bedrijfsleven.  Zoals het schoon, heel en veilig 
houden van de bedrijventerreinen via parkmanagement. ‘In principe 
doen we voor ondernemers alles wat goedkoper, beter en ef ci n-
ter kan door het samen doen.’

Aan het ‘zonne-leasen’ ging twee jaar voorbereiding vooraf. ‘In de 
markt zie je elke koekenbakker dit doen. Kijk je wat er achter zit 
dan is dat om te huilen. Zo heb je nancieel sterke partners nodig. 

Die hebben wij gevonden in de Rabobank, het fonds Duurzaam 
regionaal en ZON energie. We werken samen met de beste instal-
lateurs, gemeenten en de provincie. En van die power en kennis 
pro teren onze ondernemers.’

‘De stroomrekening daalt en daaruit 
wordt de installatie betaald.’

Geen rompslomp
Veel bedrijven willen natuurlijk geld verdienen met zonne-energie. 

ommigen hebben moeite een nanciering te krijgen. Anderen 
houden hun bedrijfsmiddelen liever in de zaak. Zonne-leasen biedt 
uitkomst. Na een intakegesprek met de EPNH-adviseur krijgen 
de ondernemers een aanbieding voor een optimaal renderende 
zonnestroominstallatie. Aan het einde van de lease-looptijd gaan 
de zonnepanelen over in eigendom en pro teert het bedrijf nog 
tientallen jaren van een lagere stroomrekening. EPNH neemt alle 
rompslomp uit handen en regelt en verrekent ook de subsidies 
voor de klant.

 
Fit: ‘EPNH is van het regionale bedrijfsleven in Noord-
Holland-Noord zelf en onafhankelijk.  Daarom geven wij 
objectief advies. De klant kan zelf een installateur kiezen 
of door ons laten selecteren. Wij garanderen de beste 
kwaliteit zonnestroominstallatie voor de leaseprijs die 
wordt betaald. Er is nu geen enkel beletsel meer om de 
zon geld voor je te laten verdienen.’ 

Zonnestroom VOOR ALLE 
WESTFRIESE BEDRIJVEN

Cultuurpaleis Alkmaar ondernemend 
verduurzaamd
Nog voor EPNH of cieel uit de startblokken is, heeft het  inmiddels De Vest 
en Cultuurgebouw Alkmaar met een leaseconstructie voorzien van een unieke 
zonnestroominstallatie . Een technisch hoogstandje in verduurzamen. Dankzij de 
leaseconstructie hoeft het cultuurpaleis zelf niet te investeren. 
De installatie bestaat uit 637 panelen die samen een oppervlakte hebben van meer 
dan 1.000 m2. De verwachte stroomopbrengst is circa 193.000 KWh en dat is 
evenveel als het gemiddelde verbruik van pakweg 65 huishoudens per jaar.
 ‘Hoewel het aanbieden van kunst en cultuur in de stad natuurlijk onze belangrijkste 
focus is, willen we dat ook graag zo verantwoord mogelijk doen en op die manier 
bijdragen aan een duurzamer samenleving’, aldus directeur Blaauboer van De Vest 
in een persbericht: “We zijn sinds een tijdje een zelfstandige organisatie en daarom 
wordt er meer ondernemerschap van ons verwacht.’ Gerard Fit: ‘Dit project laat zien 
welke waarde we leveren. De ondernemer kan ondernemen en de bedrijfsmiddelen 
in het bedrijf houden. De zon betaalt de investeringen.’ 

In vier stappen gaat voor niets de zon op 
1.  Maak een afspraak met EPNH: mail info@epnh.nl of bel: 0229 – 714310.
2.  De EPNH-deskundige komt  langs en maakt ter plaatse een inschatting van 

wat mogelijk is en beantwoordt al uw vragen. 
3.  U krijgt het beste aanbod voor een zonnestroominstallatie: een glashelder 

voorstel aangepast aan uw wensen en u weet precies wat de zonnepanelen u 
gaan opbrengen. U heeft de keuzemogelijkheid uit verschillende lokale/regio-
nale topinstallateurs: maar u beslist altijd zelf. 

4.  De installatie wordt opgeleverd en u gaat geld besparen. EPNH begeleidt 
alles. Tijdens de looptijd van het leasecontract zorgt EPNH voor het onder-
houd, de verzekeringen en het operationeel houden van de installatie.  
(uitgebreidere informatie vindt op www.epnh.nl).

Het Energieplatform NH is opgericht door de Energie Coöperatie West-Friesland
en het Energie Platform regio Alkmaar en is bereikbaar via

Postbus 9229  1 00GA  Alkmaar  tel. 072 – 511 0327  info@epnh.nl
Postbus 226  1620 AE  Hoorn  tel. 0229 – 714 310  info@epnh.nl

Maak een 
afspraak: 

0229-714 310
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Wilt u iemand echt verrassen met een bijzonder cadeau? Bij DéCoo 

Company vindt u voor elk budget en iedere gelegenheid een persoonlijk, 

eigentijds én origineel geschenkpakket. ‘Bij een geschenkpakket denk 

je al snel aan de Kerst,’ vertelt Michelle. ‘Maar er zijn natuurlijk nog veel 

meer momenten, waarbij een persoonlijk geschenk wordt gegeven. 

Denk bijvoorbeeld aan speciale gelegenheden als een jubileum, een 

baby-pakket, de Secretaresse Dag, Pasen en de Dag van de Zorg. En ook 

het Sinterklaasfeest wordt steeds vaker gebruikt als moment voor een 

stukje extra waardering.’  In de showroom aan de Factorij 37 vindt u 

een grote variatie aan geschenkmogelijkheden. Het is de kracht van 

het bedrijf. ‘Met een zo’n breed mogelijk aanbod van producten, kunnen 

wij echt maatwerk leveren,’ legt Michelle uit. ‘Samen met de opdracht-

gever en een stukje eigen creativiteit ontstaan vaak de leukste pakketten. 

Om die reden vinden we het dan ook prettig als de klant bij ons langs 

komt. Er kan vaak zoveel meer.’

DéCoo Company houdt oog voor mens en milieu. Zo vindt u er 

verschillende Fair Trade producten. Ook is er ruimte voor duurzame en 

regionale producten en kan het geschenkpakket ook aan diverse goede 

doelen worden gekoppeld. ‘Een geschenkpakket wordt leuker als je er 

iets persoonlijks van maakt,’ meent Michelle. ‘Dat begint bij het uitzoeken 

van de producten en geldt bijvoorbeeld ook voor de manier waarop deze 

producten vervolgens worden verpakt. Door zorg te besteden aan dat 

hele proces, wordt het uitreiken van een geschenkpakket een stuk 

feestelijker. Zo zijn er nu ook manden of trendy tassen, eventueel 

met logo bedrukking, waarin de zaken verpakt kunnen worden.’

De jongste trends? Michelle hoeft er niet lang over na te denken. 

‘Petrol Blue is de kleur die het dit jaar gaat maken. Daarnaast zijn 

er de Rituals geschenkpakketten die het goed doen en wordt er 

steeds vaker voor een grotere variatie in het pakket gekozen. En 

natuurlijk met een originele of persoonlijke groet erbij. Het maakt 

voor ons het inpakken alleen maar leuker.’

De website van DéCoo Company staat vol met leuke ideeën voor 

een geschenkpakket op maat. En bestellen gaat hier heel eenvoudig. 

Langskomen kan natuurlijk ook. De showroom is op afspraak geopend. 

DéCoo Company, omdat uw medewerkers, relaties of klanten het 

verdienen… DéCoo Company vindt u aan de Factorij 37 in Zwaag, 

tel. 0229-296644, www.decoocompany.nl.

Alle dagen…kerst

      DéCoo Company          

DéCoo Company in Zwaag kreeg begin dit jaar een nieuwe eigenaar. Het bedrijf van Denise Coobs, 

gespecialiseerd in het verzorgen van op maat gemaakte geschenkpakketten voor bedrijven en 

instellingen, werd overgenomen door de 21-jarige Michelle van der Woude. Samen met haar 

moeder Martine bereidt zij zich nu voor op de drukste periode van het jaar; de kersttijd.

Tekst en fotografie: Gerard Venverloo

DéCoo Company in Zwaag:

Michelle en Martine van der Woude 

HOEVEEL SOCIALE WAARDE HEEFT JOUW BEDRIJF?

addsocial.nl/quickscan

DOE DE GRATIS 

 QUICKSCAN!

Add Social  
De Corantijn 27f, 1689 AN Zwaag

  
     T 0229 763 000            I www.addsocial.nl

100%
KWALITEIT
100%

KWALITEIT

Wanbetalers kosten tijd en energie. Wij zorgen voor persoonlijk 

maatwerk, waarbij goede communicatie essentieel is. Er kan 

bijvoorbeeld betaling in termijnen besproken worden. Zo zijn 

beide partijen tevreden en behoudt u de relatie met de klant. 

Bouwhuis & Smit heeft, als een van de weinige in de regio, de 

ISO 9001 en MVO ISO 26000 certifi cering ontvangen. U bent 

dus verzekerd van een perfecte kwaliteit- en serviceverlening!

Van Dedemstraat 6-A, 3e verd.  0229 - 21 15 15
www.bouwhuis-smit.nl

Debiteurenbeheer 
met menselijke maat 

zakendoen.
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Ervaring en expertise

Het erkende gas- en elektrotechnisch installatiebedrijf is specialist 

op het gebied van infraroodverwarming. ‘Wij leveren en monteren 

oplossingen voor het verwarmen van terrassen, sportcomplexen, 

bedrijfshallen maar ook voor reparaties aan vliegtuigen,’ zegt Marco. 

‘Onze ervaring en expertise gaan ver. Zo verzorgden we de engineering 

van het nieuwe Thialf Stadion in Heerenveen op het gebied van 

infraroodstraling.’ ‘Een groeiend bedrijf als dit vraagt constante 

aandacht,’ zegt Dennis. ‘Zo was Marco lang dé spil van het bedrijf. 

Maar wat gebeurt er als hij, om welke reden dan ook, niet beschikbaar 

is? En wat is de onderneming waard, zonder zijn toegevoegde waarde? 

We vonden een structuur die ook deze risico’s ondervangt.’

Een open sfeer

Miranda van de Bilt (35) wordt gedreven door een andere vorm van 

warmte: de warmte voor het kind. Ze startte een eigen onderneming: 

Click to Connect. ‘Ik gun elk kind bewuste ouders. Ouders die niet 

alleen verwachten dat het kind naar hen luistert, maar ouders die 

ook bereid zijn om naar hun kind te luisteren. Als spreker en coach 

inspireer ik ouders en professionals hierin. Luisteren naar het kind, 

maar dan op een dieper niveau.’ Gedreven door haar liefde voor 

kinderen verzorgt voormalig onderwijzeres Miranda ook workshops 

en trainingen. ‘Onze nieuwe woning in Hoogkarspel, de droomwoning 

voor ons gezin, krijgt daarvoor een aparte bedrijfsruimte,’ zegt ze. 

Vertrouwen

Bij de start van Click to Connect en de financiële realisatie van hun 

bouwplannen, worden de ondernemers eveneens ondersteund door 

Rabobank West-Friesland. ‘Miranda, Marco, Dennis en ik werken nauw 

samen, want het is belangrijk dat zakelijk en privé goed in balans zijn,’ 

benadrukt Accountmanager Private Banking Marike Teunisse. ‘Een 

oplossing kan bijvoorbeeld fiscaal voordelig zijn, maar minder gunstig 

voor het bedrijf. We zoeken constant naar de beste oplossing voor de 

klant en zorgen dat alles naadloos op elkaar aansluit. Je kunt een 

onderneming, hypotheek, verzekeringen en het pensioen niet los van 

elkaar zien. Als je op basis van vertrouwen, persoonlijk contact en 

inlevingsvermogen constant de dialoog aangaat, creëer je een open sfeer 

waarin alles bespreekbaar is,’ besluit Marike. ‘Zo’n samenwerking levert 

waardevolle feedback op, biedt kansen en geeft vooral financiële rust.’

www.wardenaar.com

www.click-toconnect.nl

      Rabobank West-Friesland                Rabobank West-Friesland          

Rabobank West-Friesland ondersteunt Miranda en Marco van de Bilt 

Tekst: René Kistemaker Fotografie: Bas de Boer 

Samen doelen Samen doelen bereikenbereiken

‘Altijd had ik de visie om investeringen te financieren uit eigen middelen’ 

vertelt Marco van de Bilt (43) van Wardernaar Infrarood Verwarming 

in Zwaagdijk. ‘Zelfs de overname van dit bedrijf financierde ik zelf. 

Maar toen we ons droomhuis wilden bouwen, mijn vrouw een bedrijf 

startte en ik de onderneming verder wilde uitbreiden, stelde ik mijn 

visie bij.’ ‘Vreemd vermogen kan de groei van een bedrijf versnellen,’ 

stelt Dennis Ooteman, Accountmanager MKB bij Rabobank 

West-Friesland. ‘Marco denkt strategisch, kent zijn branche en is 

financieel goed onderlegd. Samen hebben we de bedrijfsplannen 

en complete financiële logistiek doorgelopen, inclusief het risico-

management. We kwamen uiteindelijk tot een passende financierings-

constructie, waarmee Marco de ruimte krijgt het bedrijfsrendement 

verder te verhogen.’ ‘Dennis en ik zijn constant in gesprek, zijn 

sparringpartners,’ aldus Marco. 

‘ Zo’n samenwerking 
levert waardevolle 
feedback op, biedt 
kansen en geeft 
vooral financiële rust’

Marike Teunisse, Marco en Miranda van de Bilt 
en Dennis Ooteman

Een bedrijfsovername, de start van een nieuwe onderneming en de bouw van een droomhuis. 

Marco en Miranda van de Bilt maken hun dromen waar, samen met Rabobank West-Friesland. 

Wilt u ook advies over ondernemen 

in welke branche dan ook? Neem 

dan contact op met Rabobank 

West-Friesland. (0228) 56 63 00 

of bedrijven.wf@rabobank.nl.



      Kerstmarkt Zuiderzeemuseum                Kerstmarkt Zuiderzeemuseum          

Zelf shoppen voor Zelf shoppen voor 
een kerstpakket een kerstpakket 
naar keuze naar keuze 

Kerstmis begint bij het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Hier geef je in een sfeervolle 

ambiance de werknemers van je bedrijf de gelegenheid om zelf hun kerstpakket samen 

te stellen. In combinatie met een gezamenlijk ontbijt, lunch, borrel of diner de perfecte 

afsluiting van 2016.

De kerstmarkt wordt gehouden in het Amsterdamse huis in het 

buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum. Een unieke locatie in het 

volgens Tripadvisor Travelers’ Choice beste museum van Nederland. 

Het interieur van het Amsterdamse huis onderging vorig jaar een 

metamorfose en laat zich het best omschrijven als fris industrieel. 

Speciaal voor de kerstmarkt wordt het Amsterdamse huis in kerstsfeer 

gebracht door het West-Friese bedrijf Avontuur. De marktkramen op de 

kerstmarkt zijn veelal van lokale bedrijven en staan dit jaar vooral in 

Kerstmarkt Zuiderzeemuseum

het teken van beleven en proeven. Je vindt er onder andere ambachte-

lijke worsten, verrukkelijke Engelse fudge, bier, wijn, likeur, biologische 

bakmixen zonder suiker, beautyproducten en keramiek en curiosa 

van maatschappelijke organisatie De Baanbreker. Voor medewerkers 

die liever kiezen voor een kant-en-klaar pakket, heeft Laura de Boer 

van VoorFRuit mooie kerstpakketten samengesteld. 

Waardering

‘Het kerstpakket blijft onverminderd populair,’ zegt Madeleine Jansen 

van de afdeling Sales & Reserveringen. ‘Medewerkers zien het als een 

blijk van waardering voor hun inzet. Tijdens de kerstmarkt ontvangen 

zij bij binnenkomst een aantal Zuiderzeebiljetten, ter waarde van het 

bedrag dat met de werkgever is afgesproken. Met de biljetten “kopen” 

de medewerkers cadeaus naar keuze. In combinatie met een 

gezamenlijk ontbijt, lunch, borrel of diner vormt dit de perfecte 

afsluiting van een jaar lang hard werken. Daarna gaat iedereen blij 

weer aan het werk of naar huis. Voor de biljetten die overblijven, kan 

het bedrijf eventueel een goed doel kiezen.’ De exclusieve kerstmarkt 

in het Zuiderzeemuseum is geopend van 12 tot en met 23 december 

en alleen op afspraak te bezoeken. Het kerstevent richt zich op 

bedrijven met honderd of meer medewerkers; voor kleinere bedrijven 

is het wellicht mogelijk om een combinatie te maken met andere 

ondernemers. ‘Een bezoek aan de kerstmarkt, inclusief gezamenlijke 

maaltijd of borrel, duurt gemiddeld twee uur,’ zegt Michael van Esch, 

bedrijfsleider horeca. ‘Heeft een bedrijf meer tijd nodig, dan kan dit 

uiteraard in overleg.’

Peperhuis

Voor alleen een borrel, diner of nieuwjaarsbijeenkomst beschikt het 

Zuiderzeemuseum ook over het unieke Peperhuis. Dit fraaie restaurant 

met zijn dikke muren en eeuwenoude balken ligt pal naast het 

binnenmuseum aan de Wierdijk in Enkhuizen. Het Peperhuis heeft twee 

sfeervolle zalen, het terras kijkt uit over de rustieke binnenplaats van 

het museum. Michael van Esch: ‘Eten en drinken in de stijlvolle 

ambiance van het Peperhuis kan het hele jaar door. Het is ook mogelijk 

om bijvoorbeeld een diner te combineren met een rondleiding door 

het museum.’ Het binnenmuseum, de schatkamer van de Zuiderzee, 

is twaalf maanden per jaar geopend, behalve op 1e kerstdag; het 

buitenmuseum is in 2017 open van 1 april tot en met 29 oktober. 

Teambuilding

In het voorjaar start het Zuiderzeemuseum weer met teambuildings-

programma’s. Het doel van teambuilding is om elkaar beter te leren 

kennen en samen over zaken na te denken. Tijdens de teambuilding 

krijgen de deelnemers in groepjes een aantal hindernissen en 

uitdagingen voorgeschoteld. Er zijn educatieve programma’s waarin 

je bijvoorbeeld met elkaar dijken gaat bouwen of bedenkt hoe je een 

watersnoodramp kunt voorkomen. Er zijn ook funprogramma’s, zoals 

“Wie is de haring?”, afgeleid van het populaire televisieprogramma 

“Wie is de mol?”. In dit spannende en hilarische spel komt het vooral 

aan op oplettendheid, creativiteit en teamgeest. Een ander spel is het 

“Da Vinci Mysterie”, waarin teams op pad gaan door het buitenmuseum 

en de binnenstad van Enkhuizen om het Da Vinci-mysterie te 

ontrafelen.’ Michael van Esch: ‘Deze en alle andere activiteiten in het 

Zuiderzeemuseum kun je ook als arrangement boeken, met een 

smakelijke omlijsting van de dag, zoals een heerlijke lunch en/of 

smaakvol diner. Want het Zuiderzeemuseum is er niet alleen voor 

vermaak, maar zeker ook voor smaak!’

www.zuiderzeemuseum.nl    

Tekst: Astrid Kruijer Fotografie: Aangeleverd
26 516327

‘ Het kerstpakket 
blijft onverminderd 
populair’
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KWALITEIT

Voor advies, de status van een dossier of een nieuwe 

opdracht, staan onze deurwaarders te allen tijde voor u klaar. 

Uw dossier is bij ons 24/7 online inzichtelijk. Zo bent u altijd 

op de hoogte en kunt u de focus leggen op uw onderneming. 

Bouwhuis & Smit heeft, als een van de weinige in de regio, 

de ISO 9001 en MVO ISO 26000 certifi cering ontvangen. U bent 

dus verzekerd van een perfecte kwaliteit- en serviceverlening!

Van Dedemstraat 6-A, 3e verd.  0229 - 21 15 15
www.bouwhuis-smit.nl

Incasso constructief 
en service gericht 

voor het beste resultaat.

JE GEREEDSCHAP
IN GOEDE HANDEN

Ook op
locatie!

MEER INFORMATIE OP: 

WWW.GROENHART.NL

IN JE FAVORIETE 
VESTIGING EN OP 
GROENHART.NL

REPAREREN
KEUREN (NEN3140)
ONDERHOUDEN

SLIJPEN

SIETON UBBELS

De Rotary Medemblik-Koggenland stelde de opbrengst van haar jaarlijkse 

Opperdoezer Ronde-actie dit jaar beschikbaar voor n.e.s. en hoopt dit jaar 

zo’n 1.000 zakken Opperdoezer Ronde à 5 kilo te verkopen. Hiervan komt 

€ 2.750 ten goede aan n.e.s. Zakenclub BNI kocht voor € 240,-. 

Kleinschalig: langzamer maar effectiever

n.e.s.-oprichter Pieter Nes, bedrijfseconomisch en fiscaal adviseur bij 

zijn kantoor nes account en lid van de Rotary en BNI, is al enkele jaren 

actief in Kenia. Hij gelooft dat je ontwikkelingshulp kleinschalig moet 

aanpakken. ‘Je ziet veel grote initiatieven in ontwikkelingshulp met veel 

goedwillendheid en geld mislukken omdat de plaatselijke economie zulke 

grootschalige projecten niet ‘aan kan’ en grote kans loopt ontwricht te 

raken. Met kleinschaliger projecten in samenwerking met de lokale 

bevolking en autoriteiten is de kans veel groter dat je in zo’n gebied echt 

iets verbetert.’ Nes realiseerde met een andere stichting al een hotel-

school in het gebied, die inmiddels goed ‘loopt’. ‘Met de bouw van 

scholen kom je er echter niet.’, stelt hij. ‘Wil je het echt beter maken voor 

de bevolking, dan moet je ook zorgen voor bijvoorbeeld scholarships en 

speciale voorzieningen. Daarom besloot ik om nes education society op 

te richten in zowel Nederland als Kenia. Nu kunnen we ook iets doen aan 

lokale beperkingen voor bijvoorbeeld meisjes om een opleiding te volgen, 

zoals het grote taboe dat op ongesteldheid rust. Door uitwasbaar 

maandverband beschikbaar te stellen kunnen we meisjes door laten 

gaan met hun opleiding. Dit soort dingen kun je nooit regelen vanuit je 

bureau in Nederland in een grootschalig project. Heb je mensen in Kenia, 

dan komt zoiets wel van de grond.’

 

Opleiding: het krachtigste wapen

Pieter deelt een overtuiging met Nelson Mandela: ‘Education is the most 

powerful weapon which you can use to change the world. ’Deze 

overtuiging en de kracht van kleinschaligheid vormen de pijlers onder 

n.e.s. en de projecten. De drie projecten zijn het bouwen van een 

ambachts- en agrarische school, het geven van scholarships aan 

talentvolle leerlingen en het mogelijk maken van speciale faciliteiten 

zoals het uitwasbare maandverband. Het plan voor drie projecten is aan 

te vragen via neseducationsociety.org.

BNI Hoorn koopt 150 kilo BNI Hoorn koopt 150 kilo 
aardappels voor ambachtsschoolaardappels voor ambachtsschool

      Stichting nes education society           

De leden van Business Network International (BNI) in Hoorn brengen met de aankoop van 150 kg 

Opperdoezer Ronden de bouw van een ambachtsschool in Kenia een stapje dichterbij. Stichting 

nes education society (n.e.s.) maakt zich met de bouw van deze school sterk voor betere 

opleiding van de Keniaanse Masai Mara-bevolking. 

Tekst en fotografie: Aangeleverd

Zakenclubs werken samen voor educatiestichting in Kenia

Locatie:  Museumrestaurant het Amsterdamse Huis  Informatie: sales@zuiderzeemuseum.nl of 0228 - 351 135

Hét leukste kerstgeschenk kiezen uw medewerkers zelf op de belevings- & proefmarkt onder 
het genot van een ontbijt, lunch, borrel of diner

KERSTBORREL & 
EINDEJAARSGESCHENK IN ÉÉN

12 t/m 23 december 2016
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Cybercrime: uw bedrijf is Cybercrime: uw bedrijf is 
kwetsbaarder dan u denktkwetsbaarder dan u denkt

Ontwikkelingen in de Ontwikkelingen in de 
regionale arbeidsmarktregionale arbeidsmarkt

Persoonlijke benadering geeft Persoonlijke benadering geeft 
altijd een beter resultaataltijd een beter resultaat

Westfriese Bedrijvengroep  |  T: 0229 - 21 07 06  |  www.westfriesebedrijvengroep.nl

Lopende Zaken

Interim voorzitter, John Koomen
Tel: 0229 - 57 76 10 
john@johnkoomen.nl

Interim voorzitter, Ramon Stoffer 
Tel: 06-13253663
ramonstoffer@westfriesgoed.nl

Secretaris, Colin Burger 
Tel: 072-5144681
c.burger@schenkeveldadvocaten.nl

Penningmeester, Jos de Lange
Tel: 023 - 528 32 54   
j.lange@omnyacc-goesdeen.nl

Bestuurslid, Marcel Koomen
Tel: 06 - 539 706 10 
marcel@marcelkoomen.nl

Nieuwe voorzitter

Dagelijks bestuur

Bij het verstrijken van de deadline van Westfriese Zaken is bij het Dagelijks 

Bestuur de keuze voor de nieuwe voorzitter, alsmede de aan te trekken professional, 

bekend! Echter hecht het bestuur er veel waarde aan de zaken op de juiste wijze en 

in de juiste volgorde uit te voeren. Dit brengt mij hier in de vreemde situatie dat u, 

als lezer ondertussen weet hoe deze functies zijn ingevuld, maar dat ik ten tijde van 

het schrijven van dit stukje de namen nog niet kan noemen. Dat neemt overigens 

niet weg dat we als bestuur erg blij zijn met de gevolgde route. Met twee meer dan 

geschikte kandidaten voor beide functies wordt een nieuw tijdperk ingeluid bij de 

WBG. Een tijdperk waarin we onze leden beter kunnen vertegenwoordigen en nog 

meer kunnen doen om Westfriesland op de kaart te krijgen. Daarnaast zorgt onze 

warme samenwerking met de OCW ervoor dat onze leden met elkaar in contact 

komen op de gezamenlijk georganiseerde bijeenkomsten. Kortom een nieuw 

tijdperk met een frisse start en positieve verwachtingen voor de nabije toekomst. 

De WBG doet ertoe, daar ben ik van overtuigd.

Ramon Stoffer

Voorzitter WBG a.i. Financiële rust en zekerheid!www.univehollandsnoorden.nl

Univé Hollands Noorden

Aambeeld 1, 1671 NT Medemblik

T 0227 - 54 94 40   E bedrijven.info@unive.nl

Bovenkarspel, Medemblik, Schagen, Spanbroek & Wieringerwerf

Volg en ‘like’ ons op:

twitter.com/Unive_HN

facebook.com/

univehollandsnoorden

Zeker Zakelijk Plus pakket 
Univé helpt u ondernemen!
Speciaal voor ondernemers zoals u er is het Zeker Zakelijk Plus pakket van Univé. Een pakket van zakelijke schadeverzekeringen plús 

extra services en diensten. Binnen dit pakket 2 (of meer) soorten zakelijke verzekeringen? U ontvangt een aantrekkelijke pakketkorting! 

Kies voor het maatwerk van het Zeker Zakelijk Plus pakket

In het Zeker Zakelijk Plus pakket brengt u samen met uw Univé-adviseur eerst de risico’s van uw bedrijf in beeld. Dat levert u een 

uitgebreid advies op. Maak nu online een afspraak via www.unive.nl/zakelijk/zekerzakelijkplus

Zeker Zakelijk Plus pakket

100%
KWALITEIT
100%

KWALITEIT

Gaat uw debiteur na alle minnelijke incassopogingen niet 

over tot betaling? Dan kunnen wij een gerechtelijke procedure 

opstarten, gevolgd door alle mogelijke beslagen. Onze eigen 

gerechts deurwaarders hanteren een tactvolle en standvastige 

aanpak. Bouwhuis & Smit heeft, als een van de weinige in de regio, 

de ISO 9001 en MVO ISO 26000 certifi cering ontvangen. U bent 

dus verzekerd van een perfecte kwaliteit- en serviceverlening!

Van Dedemstraat 6-A, 3e verd.  0229 - 21 15 15
www.bouwhuis-smit.nl

Beslagleggen 
na een probleemloze 

gerechtelijke procedure.
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Op zijn tiende al ontdekte Stan Hegt de oneindige mogelijkheden 

van het internet. En dan vooral hoe hij via de ‘achterdeur’ kon 

binnenkomen. ‘Ik kon het tijdens computerspelletjes niet winnen 

van mijn vriendjes, tot ik ontdekte hoe ik kon inbreken in hun PC’s. 

Er ging een wereld voor me open, de wereld van hackers.’

De goedaardige hacker

Stan is hacker, maar wel een goedaardige. Vanaf zijn vijftiende jaar 

werd hij als freelancer betrokken bij de strijd tegen cybercrime. Hij 

checkte de veiligheid van de online systemen van grote concerns. 

Later volgde hij de studie wiskunde en informatica waarna hij voor 

KPMG wereldwijd ging werken. Hij deed ervaring op met tientallen 

geslaagde digitale inbraken voor onder andere de Nederlandse 

banken, oliegiganten en defensiesystemen. Onlangs startte 

Stan zijn eigen bedrijf Outflank. 

Onwetendheid

Ik ontwikkelde me van een nerd die alle techniek beheerst tot 

consultant die ondernemers adviseert. Via workshops en trainingen 

deel ik mijn kennis. Noodzakelijk, er is veel onwetendheid. 

Ondernemers hebben geen idee hoe kwetsbaar ze zijn, laat staan 

dat ze weten hoe ze cybercrime kunnen tegengaan. Ik maak hen 

bewust van de gevaren en geef praktische tips over beveiliging 

van hun systemen en programma’s.’

Cybercrime: uw bedrijf is 
   kwetsbaarder dan u denkt

      De hacker vertelt…          

De meeste ondernemers zijn zich er niet van bewust dat ook zij doelwit kunnen zijn van cybercrime. 

Het schaadt toch alleen de grote concerns? Niets is minder waar; ook de mkb’er is interessant voor 

hackers. Niet getreurd, de goedaardige hacker Stan Hegt biedt uitkomst tijdens zijn workshop op 

10 oktober 2016 in Wognum, georganiseerd door de Westfriese Bedrijven Groep (WBG), Regionaal 

Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) en Ondernemers Club Westfriesland (OCW). 

W
B

G

Tekst: Mieke de Beer Fotografie: Aangeleverd

Workshop ‘De hacker vertelt…’

Kijken door de bril van de hacker

Altijd al willen weten hoe u geld uit een automaat haalt zonder 

pasje en pincode? Of hoe u mens en techniek kunt misleiden om 

aan geheime informatie te komen?

Stan Hegt geeft u een kijkje in de keuken en laat zien hoe hackers 

digitaal inbreken in de systemen van de ondernemer. Vanaf de 

eerste minuut zet hij deelnemers aan het denken. In de interactieve 

sessie laat hij ondernemers door de bril van de hacker naar de 

eigen onderneming kijken. U maak kennis met de risico’s van 

cybercrime en wat u zelf kunt doen kunt doen om te voorkomen 

dat u slachtoffer wordt van digitale criminaliteit. Hiervoor hoeft u 

geen computerexpert te zijn. De workshop is vooral gericht op 

preventie, maar ook detectie van aanvallen en de respons daarop 

komen aan bod. 

Workshop ‘De Hacker vertelt…’

Ook voor digibeten

Datum:  maandag 10 oktober 2016

Tijd:  inloop vanaf 16.30 uur, einde workshop 19.00 uur

Locatie:  BDO Westfriesland, Geert Scholtenslaan 12, Wognum

Let op:  u bent ruim op tijd terug voor de kwalificatiewedstrijd 

WK voetbal Nederland-Frankrijk!

‘ De goedaardige 
hacker neemt je 
mee in de wereld 
van cybercrime’

      De hacker vertelt…          

Stan Hegt 

Harder Natuursteen in Hoogkarspel heeft 35 jaar ervaring in het luxe 

segment. En bij luxe, hoort ook ont-zorgen. Zij adviseren, meten in en 

plaatsen graag uw keukenblad.

‘In onze vakbladen komen foto’s van de meest luxe badkamers, 

trapportalen en woonkeukens voorbij,’ vertelt Ketie Hoogervorst-Harder. 

‘Vaak past een architect prachtige marmersoorten toe als keukenblad. Zo 

mooi dat het bijna ‘zonde om in te koken is’ horen we dan.’ 

Bij de luxe van natuursteen denken we ook aan het onderhoudsvrije van 

het materiaal. Raam- of deurdorpels en neuten van hardsteen, een 

bordes of trap. Het ziet er voor altijd stijlvol uit. Bij Harder in Hoogkarspel 

wanen we ons alle dagen in luxe. Het is prachtig om ermee te werken en 

er unieke werkstukken van te maken voor bouw, wonen en gedenken. 

Meer weten of inspiratie op doen? Kijk dan ook eens op de website: 

www.hardernatuursteen.nl

Luxe is niet nodig, maar wel prettig…
Natuursteen en luxe gaat vaak samen. Natuursteen straalt rijkdom uit. De mooie, natuurlijke 

structuur en kleuren zijn altijd uniek. Alleen jij hebt dat stuk natuur in huis liggen. 

      Subsponsor          

Tekst en fotografie: Aangeleverd

Harder Natuursteen in Hoogkarspel:
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PROBLEMEN VAAK EIGEN SCHULD
Als een ondernemer in de problemen is of komt, ligt de oorzaak vaak elders, zo is de gedachte. Maar dat is niet waar. 

Zo’n 20 procent van wat de onderneming overkomt vindt zijn oorzaak elders, de rest veroorzaakt hij of zij zelf. Door niet te 

plannen, slechte administratie, gebrek aan kennis over de markt en noem maar op. Ondernemers is niets menselijks 

vreemd, zij zijn niet perfect. Daarom deze keer een paar tips om schulden te voorkomen:

Administratie op orde. Het belang van een goede financiële administratie wordt nogal eens onderschat, maar daaruit blijkt hoe gezond je 

onderneming is; of de verhouding tussen inkomsten en uitgaven goed is. Voor veel ondernemers geen prettige bezigheid, maar uitstel betekent 

gebrek aan inzicht in je eigen bedrijf. Betalingsgedrag van klanten is belangrijk. Wat doe je als betalingen te lang uitblijven? Afwachten omwille van 

de lieve vrede kan je bedrijf de kop kosten. Dus je moet achter je geld aan. 

Een klantenkring opbouwen. Eén klant kan nooit een kring zijn en is dus geen basis voor een onderneming. Meer klanten betekent spreiding 

van omzet en dus risico’s. Zoeken naar klanten is daarom essentieel. Mond-tot-mond reclame is een goed middel, maar daar moet je wel een 

netwerk voor hebben. Dat zijn kennissen, vrienden en zakenrelaties. Zij kennen je en weten hoe je werkt. Vergroting van het netwerk, vergroot je 

omzet(mogelijkheden). Het kost tijd, maar je moet niet alleen in maar ook aan je bedrijf werken. Je kunt hiervoor ook bureaus inschakelen om 

je dit werk uit handen te nemen.

Hoe ga je om met tegenslagen? Niet alles lukt en niks gaat vanzelf en dus krijg je te maken met (financiële) tegenvallers. Hoe je daarmee omgaat 

maakt of je uit ondernemershout bent gesneden. Laat je alles op je afkomen als het gebeurt of zet je de schouders eronder en neem je maatrege-

len. Ondernemers zijn vaak positief ingestelde mensen en onderkennen zo tegenvallers niet meteen. Cijfers liegen niet en als je die op orde hebt, 

zie je tegenslagen aankomen. Hoe eerder dat is hoe beter je kunt voorkomen dat je onderneming echt in drijfzand terechtkomt. Ook als er op het 

oog niets aan de hand is, is het goed om een adviseur van Ondernemersklankbord in de arm te nemen om samen over uw bedrijf, het heden en 

de toekomst na te denken. 

De OKB-adviseur – klankbord naar succes

www.ondernemersklankbord.nl34

In het pact van Westfriesland hebben de Westfriese gemeenten 

afspraken gemaakt om samen te werken op het gebied van wonen, 

werken, bereikbaarheid, onderwijs en vrije tijd. De Regionale 

Economische Agenda is de uitvoeringsagenda op economisch 

gebied die tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met het 

bedrijfsleven. De REA bevat een 20-tal projecten die in de periode 

2015-2019 uitgevoerd zullen worden. Tijdens de themabijeenkomst 

wordt ook een update gegeven over de uitvoering van de REA.

Thema de regionale arbeidsmarkt

De themabijeenkomst op 12 oktober staat in het teken van de 

(regionale) arbeidsmarkt. Het georganiseerde bedrijfsleven en de 

zeven Westfriese gemeenten bevorderen het aanbod van werk in 

de eigen regio voor zowel werkzoekenden als bedrijven. Wilt u 

weten wat zij doen en wat dit voor u betekent? Bezoek de 

bijeenkomst op 12 oktober. De uitnodigingen zijn reeds verzonden 

via de aangesloten ondernemersverenigingen.

Programma

Het programma brengt de actuele ontwikkelingen, lopende 

projecten en diverse faciliteiten voor het regionale bedrijfsleven, 

voor het voetlicht.

Sharon Smit, directeur van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt 

Noord-Holland Noord is dagvoorzitter. Zij neemt het voortouw in de 

dialoog en geeft een aantal relevante sprekers het podium.

Ontwikkelingen 
in de regionale 
arbeidsmarkt

      VVRE en WBG themabijeenkomst          

Het VVRE werkt lokaal en regionaal met de Westfriese Bedrijvengroep samen aan de Regionale 

Economische Agenda (REA). Hoog op de agenda staat de arbeidsmarkt. Tijdens de bijeenkomst 

op 12 oktober zoomt het VVRE in op de regionale arbeidsmarkt ontwikkelingen.

W
B

G

Tekst: Mieke de Beer Fotografie: Indrukmakers bv

VVRE en WBG organiseren themabijeenkomst 
Sprekers over arbeidsmarkt

* Samir Bashara, wethouder in Hoorn en voorzitter VVRE, geeft u 

een update van de uitvoering van de Regionale Economische 

Agenda, in het bijzonder de projecten die gericht zijn op onderwijs 

en arbeidsmarkt.

* Arianne Blok en Alice Reinders, arbeidsmarktspecialisten van 

Randstad Nederland regio Noord-West, gaan in op de actuele 

ontwikkelingen binnen de regionale arbeidsmarkt.

* Marjolijn Dölle, Algemeen directeur van WerkSaam, vertelt u wat 

dit werkgevers servicepunt kan betekenen voor gemeenten en 

ondernemers in de regio.

* Occo Koedijker, bestuursvoorzitter van stichting Huis van het 

Werk. Koekdijker zal informatie geven over het sectorplan “Intersec-

torale mobiliteit In Noord-Holland_Noord”. Huis van het Werk voert 

dit plan uit. Het biedt ook de Westfriese ondernemer mogelijkheden 

om de mobiliteit van de werknemers te bevorderen.

Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Tijd en locatie themabijeenkomst

Woensdag 12 oktober, van 16.00 tot 19.00 uur

WerkSaam Westfriesland, Dampten 26, 1624 NR Hoorn

Wat is het VVRE?

VVRE staat voor Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke ordening en Economie en is een portefeuille-

houdersoverleg van de zeven Westfriese gemeenten. Vanuit 

elke gemeente is er een wethouder vertegenwoordigd in het 

platform dat samenwerkt met de ondernemersverenigingen 

in de regio. Doelstelling is om samen regionaal beleid af te 

stemmen, over de grenzen van de gemeenten heen. Het 

VVRE is niet beslissingsbevoegd maar legt de gezamenlijk 

geformuleerde beleidsplannen voor aan het college.

      VVRE en WBG themabijeenkomst          
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Herald Bouwhuis startte als gerechtsdeurwaarder in 1995 zijn 

kantoor in Hoorn. Door zijn grote betrokkenheid en efficiënte 

werkwijze wist het kantoor al snel een eigen plek te veroveren 

binnen én buiten Westfriesland. In 2005 kwam Henk Smit als 

financieel expert en compagnon het team versterken. De groei 

van het bedrijf die toen werd ingezet, gaat voort tot op de dag 

van vandaag.

De term Maatschappelijk Verantwoord Incasseren is de belangrijk-

ste leidraad van de onderneming. Daarbij draait het om het verschil 

tussen niet willen of niet kunnen betalen. Herald Bouwhuis hierover: 

‘we leven in een digitale wereld. Een rekening of aanmaning sturen 

is zo gebeurd. Maar daarmee ga je voorbij aan de vraag waarom er 

niet betaald wordt. Door het incassotraject persoonlijker te maken 

en je te verdiepen in de achtergronden, worden oplossingen 

zichtbaar waarmee beide partijen verder kunnen.’ 

Het leveren van een optimale kwaliteit is voor Bouwhuis & Smit 

de absolute norm. Zo werd ook het traject om te komen tot een 

ISO 9001 en MVO ISO 26000 certificering, met succes ingezet.

‘Een fantastische mijlpaal voor ons kantoor’, meent Henk Smit. 

‘Het ISO 9001 is dé internationale standaard waar het gaat om 

kwaliteitsmanagementsystemen. Het bleek voor ons kantoor een 

uitstekend manier om onze manier van werken tegen het licht te 

houden om zo de klanttevredenheid verder te verhogen. Verder 

konden wij het kwaliteitssysteem op haar beurt, met heldere 

processen en een passend digitaal systeem, implementeren 

in de dagelijkse praktijk. Met het certificaat waarborgen wij ons 

kwaliteitsbeleid richting onze opdrachtgevers en houdt monitoring 

door TÜV Nederland ons scherp.’

Het MVO ISO 26000 Certificaat belicht het begrip duurzaamheid 

van de onderneming. Voor alle aandachtsgebieden, variërend in 

uiteenlopende milieu- en sociale aspecten, zijn bij Bouwhuis & 

Smit de nodige acties ondernomen en beleidsmaatregelen binnen 

de organisatie geïmplementeerd. 

Een contract dat niet waterdicht bleek, een wettelijke bepaling over 

het hoofd gezien… Een juridisch conflict is zo geboren. Met de 

ervaren juristen van Bouwhuis & Smit staat u sterk.

‘ Persoonlijke benadering geeft 
altijd een beter resultaat’

      Hoofdsponsor          

Wie kiest voor creatieve én gespecialiseerde oplossingen op het brede terrein van Credit 

Management voor het bedrijfsleven en overheid komt uit bij Deurwaarderskantoor Bouwhuis & 

Smit in Hoorn. Het is een ervaren en dynamisch bedrijf dat resultaatgericht, praktisch ingesteld 

en met een flinke dosis flexibiliteit opereert. U kunt er terecht voor het hele traject: debiteuren 

beheer, incasso, juridische bijstand en ambtelijke afwikkeling van gerechtelijke vonnissen. Verder 

wordt het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hier met hoofdletters geschreven 

en wordt er gewerkt volgens de jongste ISO 9001 en MVO ISO 26000 certificering.
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Tekst en fotografie: Gerard Venverloo

Deurwaarderskantoor Bouwhuis & Smit:

Herald Bouwhuis en Henk Smit

* Sfeervol * Kindvriendelijk * Nostalgisch * Betaalbaar

Heerlijk uit eten in een authentieke Westfriese sfeer!

Restaurant - Uitspanning De Nadorst

Westerblokker 171 • 1695 AE Blokker • Tel: (0229) 232679 • Fax: (0229) 23 92 88 • info@nadorst.nl • www.nadorst.nl

Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur

Reataurant - Uitspanning de Nadorst is een landelijk gelegen locatie voor het vieren van bijzondere gelegenheden.  

Uw verjaardag, huwelijksfeest of zakelijk diner kunt u op een speciale manier bij ons vieren. Er is veel mogelijk en samen 

met u kijken we graag wat het beste bij u past. Van een eenvoudige lunch tot een luxe diner, van een borrel met collega’s  

tot een koffie arrangement met uw fietsclub. Restaurant - Uitspanning De Nadorst is makkelijk te bereiken en heeft 

uitgebreide parkeermogelijkheden.

Nieuwsgierig naar de 
mogelijkheden?

Wij maken graag tijd voor u. U 

kunt vrijblijvend langskomen 

voor een inspirerend gesprek. 

Tijdens dit gesprek zullen wij uw 

wensen inventariseren en een 

passend aanbod samenstellen 

voor u en uw naasten!

Iedere dag staan onze Oudhollandse spelen voor u klaar. 

Een ideale manier voor jong en oud om kennis te maken met 

het vermaak van vroeger. Terug naar de tijd waar het niet 

draait om snelle computers, maar om vaardigheid, eindeloos 

geduld of juist een snelle maar ook doordachte strategische  

beslissing. Kortom de gelegenheid voor groot en klein  

en de verborgen talenten!

Het spelencircuit bestaat uit o.a. De sjoelbak, in dit geval een 

haakse sjoelbak, u dient om een hoekje te sjoelen en wat te 

denken van boter, kaas en eieren maar dan “driedimensionaal” 

oftewel 3x3x3.  Ook een 4 persoonsflipperkast ontbreekt niet. 

Niet elektronisch maar als hamertjesspel dus allemaal om de  

tafel en met de hamer de kogel op het spelbord houden.  

Blokken verwijderen en stapelen, net zo lang tot de toren om-

valt: “Jenga”.  De leesbril hoeft niet op bij het vier op een rij, 

door zijn formaat zijn de schijven niet te missen. Kop van Jut 

(een spel met ballen) zorgt u ervoor om de juiste bal in het 

hokje te krijgen? 

Uiteraard zijn er voldoende 

spelen om iedereen bijna 2 uur 

bezig te houden. 

Uitsluitend op reservering 

voor 5,50 p.p. 

inclusief groepsindeling, 

begeleiding en prijsjes.

Deze nostalgische Westfriese stolpboerderij is al eeuwen een begrip in 

de regio. Van uitspanning, een plaats waar paarden konden rusten en 

werden voorzien van voer en water, naar een eigentijdse accommodatie 

met een sfeervol restaurant en 3 verschillende zalen. Gelegen aan de 

rand van Hoorn (afslag A7) met ruime gratis parkeergelegenheid en 

een heerlijk zonnig  terras met 

uitgebreide (speel)mogelijkhe-

den  voor onze kleine en grote 

gasten. 

Het is mogelijk om op ieder mo-

ment van de dag te genieten van 

een kopje koffie, pannenkoek, 

lunch of een exclusief diner. Res-

taurant - Uitspanning De Nadorst  

- een sfeer die je moet proeven!



SPONSORS SPONSORS

Secretariële administratie 

Secretariaat WBG 

T: 0229 - 21 07 06 | E: info@westfriesebedrijvengroep.nl 

Westfriese Bedrijvengroep 

Postbus 30  |  1620 AA Hoorn

T: 0229 - 21 07 06 | F: 0229 - 21 01 49

E: info@westfriesebedrijvengroep.nl

HOOFD SUB

www.G7makelaars.nl

 

Afd. Westfriesland 

AANGESLOTEN

WBG afd. Enkhuizen
Dhr. Hans-Peter Baars (voorzitter)
p/a Exterpad 5
1601 RB  Enkhuizen
T: 06-11220248
E: info@ventis.nl

Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC)
Mw. Nelleke Huisman (voorzitter)  
Postbus 226
1620 AE  Zwaag
T: 06 – 53 13 62 16
E: nellekehuisman@planet.nl

Ondernemersvereniging Drechterland (OVD)
Dhr. Jan Harder (Voorzitter)
Zuiderwijzend 1-3
1616 LH  Hoogkarspel
T: 0228 - 56 35 07
E: janh@hardernatuursteen.nl  

ONDERNEMERSCLUBS

Ondernemersvereniging 
Midden Westfriesland (OMW)
Dhr. Rob Taams (Voorzitter)
De Kroft 23
1718 XV  Hoogwoud
T: 0226 - 42 68 76 of 06 - 304 826 48
E: info@taamsmakelaardij.nl  

Medemblikker Bedrijvengroep (MBG)
Dhr. Mark Noor (Voorzitter)
Almereweg 30
1671 ND  Medemblik
T: 0227 - 54 72 59
E: info@medemblikkerbedrijvengroep.nl 

Ondernemersvereniging Wervershoof (OVW) 
Dhr. Frits Meester (Voorzitter)
p/a het Eiland 13
1693 BW Wervershoof
T: 0229 - 23 39 63
E: Frits.meester@cmenp.nl

Ondernemersvereniging Wognum 
Nibbixwoud (OVWN) 
Dhr. Ramon Stoffer (Voorzitter)
Ganker 1a 
1688 CR  Nibbixwoud
T: 0229 - 57 51 17
E: info@ovwn.nl

Ontwikkelingsbedrijf NHN
Dhr. Bert Cozijnsen (Adviseur)
T: 072 - 519 57 74
E: bcozijnsen@NHN.nl

Bouwend Nederland afd. West-Friesland

LTO Noord
Dhr. Arie Schouten (Adviseur)
T: 0229 - 57 24 56
E: ap.schouten@quicknet.nl

Adviseur Bedrijventerreinen
Dhr. Gerard Fit (Adviseur)
T: 06 - 515 449 63
E: gerard@parkmanagementhoorn.nl 

 ABN AMRO

  Abovo Media 

Hoorn

  Alkor Draka B.V. 

Enkhuizen

  Beerepoot Automatisering

  Harder Natuursteenbedrijf 

Hoogkarspel

  Horizon College 

Hoorn, Alkmaar

  Issys-ICT 

Alkmaar

  Van der Laan Elektrotechniek

Zwaag

  Hotel Medemblik 

Medemblik

  MEO BV

Medemblik

  Architektenburo 

Bob Nieuweboer

Zwaagdijk-Oost

  Pipelife Nederland BV

Enkhuizen

  Renolit Nederland B.V. 

Enkhuizen

  Rentree Reïntegratie

Hoorn

   Roele de Vries

Wognum

  Schouten Techniek BV

Zwaag

  ToekomstGroep, ToekomstBouw, 

ToekomstGlas, ToekomstSchilders, 

ToekomstService

Andijk
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VERANTWOORDELIJK ONDERNEMEN

nes account

Leden DB en AB HOF
HOF (voorzitter)
Wiljan Loomans
w.loomans@loomansadvocaten.nl

HOF (secretaris)
Ernst Walburg
e.walburg@quicknet.nl

HOF (vice voorzitter)
Nelleke Huisman
nellekehuisman@planet.nl

HOF (penningmeester)
Steef Stumpel
sstumpel@stumpel.nl

HOF
Jan Haring
zaalharing@kpn.nl 
zaalharing@hetnet.nl

Overige leden AB HOF
Lid Algemeen Bestuur HOF
Nelleke Huisman (Hoornse Ondernemers Compagnie)
nellekehuisman@planet.nl

Lid Algemeen Bestuur HOF
Dimitri van Rath (Het Hof van Hoorn)
dimitri@decokay-hoorn.nl

Lid Algemeen Bestuur HOF
Vacature (KHN afdeling Hoorn)
hoorn@khn.nl
Rob Baltus (waarnemer)
info@nadorst.nl

Lid Algemeen Bestuur HOF
Jan Haring (Ondernemers Stad Hoorn)
zaalharing@kpn.nl 
zaalharing@hetnet.nl

Lid Algemeen Bestuur HOF
Ivo ten Cate (Ondernemersvereniging de Huesmolen)
i.ten.cate@quicknet.nl

Lid Algemeen Bestuur HOF
Edo van Houten (Ondernemersvereniging de Kersenboogerd)
edovh@hotmail.com

Lid Algemeen Bestuur HOF
Jos Hersbach (Ondernemersvereniging de Korenbloem)
joshersbach@msn.com

Lid Algemeen Bestuur HOF
Richard Smit (Ondernemersvereniging Zwaag)
richard@smitvastgoed.nl

Bestuursadviseur HOF
Gerard Fit 
gerardfit@ziggo.nl
gerard@parkmanagementhoorn.nl 

      Reclame belasting          
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Op 1 januari 2009 werd de reclamebelasting in Hoorn van kracht. Vooraf en nadien is er 

veel gesproken over belasting en zoals het belastingzaken betaamt: niet altijd positief. 

Uit het rapport naar aanleiding van de evaluatie dat onlangs verscheen blijkt dat er 

inderdaad wel verbeterpunten zijn, maar dat de belasting ook ‘een nuttig instrument is, 

waarmee concrete doelen worden bereikt’. 

Reclame-Reclame-
belasting: belasting: 
zes jaar wijzerzes jaar wijzer
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Het Convenant Stimulering Economie Hoorn (SEH) werd op 

18 december gesloten tussen de gemeente Hoorn, de Hoornse 

Ondernemers Federatie (HOF) en de Stichting Lokaal Ondernemers 

Fonds (LOF). Op basis daarvan is met ingang van 1 januari 2009 de 

voorziening Stimulering Economie Hoorn / Lokaal Ondernemers 

Fonds ingesteld (SEH/LOF). Om die voorziening te vullen is reclame-

belasting in Hoorn ingevoerd. Het convenant had en heeft als doel 

om Hoorn economisch te ontwikkelen en versterken in de breedste 

zin van het woord. Dus: promotie, verbetering van het vestigings-

klimaat, ontwikkeling en uitvoering van collectieve diensten, 

organisatie van evenementen enzovoort. Omdat de gemeente 

zelf te weinig financiële middelen had om een gerichte impuls 

te geven, werd de reclamebelasting ingevoerd. Gewenst bij-effect 

was het voorkomen van freeriders.

Alternatieven

Tijdens de evaluatie van SEH/LOF is zeker ook gekeken naar eventuele 

alternatieven voor het innen van gelden. De opslag van het tarief 

van de OZB voor niet-woningen bijvoorbeeld, maar het toepassen 

van bestaande vrijstellingen is in deze systematiek niet mogelijk. 

Ook is gekeken naar een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Echter, aan 

onderzoek naar haalbaarheid en eventuele invoering zijn hoge kosten 

verbonden (€ 115.000,-). Een laatste alternatief is het hanteren van de 

WOZ-waarde als grondslag voor de reclamebelasting. Nadeel is dat deze 

systematiek niet juridisch beproefd is en daardoor een risico vormt: er 

zal sprake zijn van een niet-evenredige verdeling van de lasten. 

Belangrijk in de evaluatie is dan ook dat de huidige vorm van reclame-

belasting nog steeds een goed instrument is voor het voeren van een 

ondernemersfonds. De meeste ondernemers zijn inmiddels redelijk 

gewend aan het instrument en het is de vraag of heropening van de 

discussie veel constructiefs op zal leveren. Toch houdt het rapport de 

mogelijkheid daartoe open, mocht de behoefte gevoeld worden.

Besteding

Veel geld is gegaan naar de collectieve beveiliging, en de uitvoering en 

management daarvan op bedrijventerreinen in de gemeente Hoorn. Het 

aantal gevallen van inbraak en vandalisme is door deze maatregelen 

met 15 procent gedaald en de deelnemende terreinen hebben 

daardoor het politiekeurmerk gekregen, wat weer tot gevolg heeft dat 

verzekeringspremies lager uitpakken. Ook is geld besteed aan het ‘grijs 

en groen’ op de bedrijventerreinen. In de binnenstad is veel gebeurd: 

feestverlichting, activiteiten rond koopzondagen en verschillende 

evenementen. Uit onderzoek blijkt dat Hoorn een aantrekkelijke stad is 

voor dagtoerisme: in 2014 groeide het aantal Nederlandse toeristen dat 

Hoorn bezocht met 7 procent. De verhouding tussen hun bestedings-

patroon en de gedane investeringen is lastig exact vast te stellen, maar 

duidelijk is dat de activiteiten Hoorn aantrekkelijk houden voor de 

bezoekers aan de stad. 

Communicatie

Het rapport omtrent de evaluatie biedt verder inzage in de financiële 

gang van zaken en de samenwerking tussen de gemeente en de LOF. 

Het contact tussen de gemeente en de LOF is goed, maar de 

communicatie met de eigen achterban valt voor de LOF wel te 

verbeteren. Zoals het rapport vermeldt: “Dit is ook een reden voor 

het feit dat een deel van de ondernemers met name in de binnenstad 

tegen de reclamebelasting is. Het is die ondernemers niet duidelijk 

wie om de invoering van de belasting heeft gevraagd, waarom deze 

geheven wordt, wie beslist over de verdeling van het geld en wat er met 

dat geld gedaan wordt.” Na uitleg volgt meestal meer begrip, maar feit 

is dat veel vragen van ondernemers over de reclamebelasting bij de 

gemeente terechtkomen, in plaats van bij de LOF.

Zes jaar verder

Toch concludeert het rapport dat de voorziening SEH/LOF en de 

uitvoering van de activiteiten door de LOF ‘een nuttig instrument is, 

waarmee concrete doelstellingen bereikt worden’. Alle reden om de 

voorziening te continueren. Desondanks staat een en ander wel onder 

druk. Immers, uitvoering van de activiteiten kan alleen als er genoeg 

geld via de reclamebelasting binnenkomt. Ten opzichte van het eerste 

jaar is de opbrengst afgenomen, wat heeft geleid tot zoeken naar 

mogelijkheden om de kosten te verlagen om de netto opbrengst zo 

hoog mogelijk te maken. Het huidige bedrag is net genoeg om de 

gewenste activiteiten uit te voeren. Het volledige rapport is openbaar 

en in te zien via de site van de gemeente Hoorn: www.hoorn.nl

      Reclame belasting                Reclame belasting          
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‘ Het aantal gevallen 
van inbraak en 
vandalisme is door 
deze maatregelen met 
15 procent gedaald’

‘ In 2014 groeide het 
aantal Nederlandse 
toeristen dat Hoorn 
bezocht met 
7 procent’

Tekst: Cor Dol Fotografie: Indrukmakers bv
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      Hoorn Marketing                Hoorn Marketing          
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‘Hoorn Marketing wordt belangrijk    ‘Hoorn Marketing wordt belangrijk    
                   bindend instrument’                   bindend instrument’

De evaluatie over reclamebelasting in Hoorn is achter de rug. Veel ging goed, maar een aantal 

verbeterpunten laten zien dat het nog beter kan. Dat begint kortweg met het inventariseren 

van alle wensen die er in de stad leven en verloopt verder middels het beschikbaar stellen 

van extra middelen, tot de oprichting van een krachtig Hoorn Marketing bureau. ‘Als we meer 

bezoekers naar Hoorn willen trekken, is het voor ondernemers, verenigingen en instellingen nu 

tijd om in te stappen,’ aldus Jan Haring. 

Vice-voorzitter OSH Jan Haring

De opdracht van Hoorn Marketing is simpel; de stad bekend maken 

bij een breed publiek om zo meer bezoekers te trekken. En dan 

hebben we het niet alleen over de binnenstad, maar over heel 

Hoorn. De gemeente is enthousiast over de plannen en is ook mede 

initiatiefnemer om te komen tot de oprichting van Hoorn Marketing. 

Jan Haring hierover; ‘Hoorn heeft alles in huis om ook een 

toeristische trekpleister van formaat te worden. Maar om op de 

eerste plek te komen, moeten we nu met elkaar gaan investeren. 

En dan heb ik het niet alleen over een zak met geld, maar ook over 

ideeën, nieuwe samenwerkingsverbanden en een portie durf om 

over de eigen grenzen heen te kijken. Hoorn Marketing kan je zien 

als een belangrijk bindend instrument, maar de handen moeten 

nu uit de mouwen om er samen een succes van te maken.’

Al zeven jaar zijn de tarieven van de reclamebelasting ongewijzigd 

gebleven. De OSH pleit nu voor een verhoging in 2017 om meer 

mogelijk te maken. De opbrengst van de reclamebelasting wordt 

gestort in het Lokaal Ondernemers Fonds (LOF). Vanuit dit fonds 

worden vervolgens verschillende activiteiten in de stad gefinancierd. 

‘Ambitie hebben is mooi, maar zonder een financiële injectie komen 

we niet echt verder. Dat is een lastig verhaal, maar wel eerlijk.’

Op dit moment praat en inventariseert de werkgroep van Hoorn 

Marketing de wensen van ondernemers, gemeente, culturele- en 

maatschappelijke instellingen en andere organisaties. Dit gebeurt 

onder begeleiding van het bureau voor gebiedsmarketing Bureau 

Buhrs. Zij helpen bij de totstandkoming van de marketingorganisatie 

en een breed gedragen citymarketingplan. ‘Het grote verschil met 

de andere keren dat er een dergelijke organisatie ontwikkeld zou 

opbouwen is het feit dat we nu vanuit ondernemerskant en van 

onderaf zijn begonnen,’ En dat we de ambities beperkt hebben tot 

een haalbaar financieel perspectief voor Hoorn legt Jan Haring uit. 

‘We hebben duidelijk kunnen maken dat ondernemers, culturele- en 

maatschappelijke instellingen en andere organisaties zelf een rol 

moeten en kunnen gaan spelen in de marketing van deze stad. 

Hoorn Marketing is nu nog een leeg vat, maar verdient het om 

gevuld te worden. En volgens de OSH is de tijd daar nu rijp voor.’

‘ Ambitie hebben is 
mooi, maar zonder 
een financiële injectie 
komen we niet 
echt verder’

Jan Haring
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Nederland is trots op haar topsporters, zoals Daphne Schippers, Epke 

Zonderland en Max Verstappen. Aan hun succes ging een lange weg 

vooraf. Een weg waarop jonge topsporters vooral zijn aangewezen op 

zichzelf en hun ouders. Stichting Talent United steunt jong sporttalent 

(14-21 jaar) in hun ontwikkeling naar de top. Dat doet de stichting door 

het beschikbaar stellen van kennis en expertise, Talent United geeft geen 

financiële ondersteuning. Twee gezichten van Talent United zijn zwemmer 

Bas Takken (17) en wielrenster Maaike Boogaard (18). Bas werd 4e bij de 

Paralympische Spelen in Rio op de 400 m vrije slag, Maaike eindigde 

tijdens het EK in Bretagne als 14e op de tijdrit. Michiel Martens, voorzitter 

van Stichting Talent United: ‘Talenten zoals Bas en Maaike hebben al hun 

tijd en energie nodig voor hun sport, maar bij topsport komt nog veel 

meer kijken. Denk bijvoorbeeld aan een voedingsexpert, een sport-

psycholoog en een sportfysiotherapeut, maar ook aan hulp bij crowd-

funding, faciliteiten voor extra krachttraining en ondersteuning door 

een sportrechtadvocaat. Om dat te organiseren heb je ondernemers-

kwaliteiten nodig en die hebben wij: de West-Friese ondernemers.’

Betrokken netwerk

Stichting Talent United bestaat uit een betrokken netwerk van 

bedrijfsleven, experts, gemeenten en scholen. Westfriese Zaken 

is mediapartner van de stichting. Samen met het jonge topsporttalent 

vormt het netwerk een team, met als thuisbasis het virtuele stadion 

“Theatre of Dreams”. En een stadion hoort natuurlijk vol te zitten 

met supporters! Dus ben je een West-Friese ondernemer met een 

warm hart voor regionaal sporttalent, koop dan een seizoenkaart bij 

Talent United. Voor 100 euro per jaar ben je al supporter van Talent 

United en draag je actief bij aan het topsportklimaat in de regio. 

Je kunt ook kiezen voor een seizoenkaart op de ere- of VIP tribune. 

In ruil voor jouw bijdrage ontvang je een inspirerende clinic of 

workshop van een misschien wel toekomstig Olympisch 

kampioen. 

Doe mee!

Talent United zoekt nog bestuursleden, talentenmanagers, 

sportmarketeers en sportfysiotherapeuten in heel West-Friesland. 

Michiel Martens: ‘Met elkaar vormen we een netwerk dat zich 

bezighoudt met presteren en talentontwikkeling. Ondernemen is 

topsport en topsport is ondernemen. En wat is er leuker dan over 

een paar jaar te zien hoe “onze sporters” kampioen worden!’

www.talentunited.org

West-Friese ondernemers 
helpen sporttalent naar de top

      Talent United          

West-Friesland barst van het talent. Jong sporttalent en bruisend ondernemerstalent. 

Stichting Talent United brengt beide samen. In de afgelopen maanden groeide het expertteam 

van 2 naar 13 leden. Het aantal supporters ging van 3 naar 30, een opmaat naar het magische 

streefgetal 300. Word daarom net als Westfriese Zaken supporter van Talent United en help 

regionaal sporttalent naar de top.  

Tekst: Astrid Kruijer Fotografie: Aangeleverd

Stichting Talent United

Voorbeelden om tot nieuwe samenwerking te komen ziet Jan Haring 

volop. ‘Neem de stoomtram. Je kunt denken aan een combi-ticket, 

waarbij bezoekers worden uitgenodigd om ook het schip de 

Halve Maen te bezoeken. En wie dat doet kan bijvoorbeeld een 

lunch ergens voor een speciale prijs krijgen. Of Cinema Oostereiland 

wil een meerdaags filmfestival organiseren. Je kunt dan speciale 

hotel arrangementen erbij bedenken. Iedereen die iets wil, meld 

dit bij Hoorn Marketing. Hier kunnen dan vervolgens nieuwe en 

originele dwarsverbanden worden ontwikkeld. Het begrip Lokaal 

Gastheerschap moet verder worden ingevuld. Op deze manier 

wordt niet alleen het publieksbereik groter, maar ontwikkel je 

een eigen identiteit als stad Hoorn. Als plek waar veel gebeurt 

en aantrekkelijk is om naar toe te gaan. Daar tekent de 

OSH voor. ’

In oktober volgt een OSH vergadering voor ondernemers om over 

alle plannen te spreken. Het Hoorn Marketing bureau moet eind 

dit jaar van start gaan. 

  

De gemeente toetst hoe het LOF het geld besteedt voor het 

stimuleren van de lokale Hoornse economie. Denk daarbij aan 

promotie en organisatie van evenementen, het vestigingsklimaat en 

collectieve diensten. Een van de conclusies is dat het instrument 

nuttig is, ondanks dat de opbrengst nu minder is dan bij de invoering. 

Bovenal verdient de informatievoorziening vanuit het LOF naar 

ondernemers meer aandacht. De evaluatie is tot stand gekomen na 

gesprekken met individuele ondernemers en de besturen van LOF, 

OSH, winkelcentrum De Korenbloem, KHN, HOC en is aangeboden 

aan de gemeenteraad.

Reclame belasting in cijfers

Zo’n 1230 ondernemers betaalden in 2014 reclamebelasting ten 

opzichte van 1366 in 2010. In 2014 was er iets meer dan 600.000 euro 

beschikbaar voor activiteiten vanuit het LOF. De exacte cijfers voor 

2015 zijn een schatting en liggen net iets hoger op 642.000 euro. 

In de binnenstad gaat een deel van de opbrengst naar de 

organisaties van de A-evenementen.

De gemeente Hoorn participeert volop mee bij de totstandkoming van Hoorn Marketing. Ook zij onderstrepen het belang van een 

dergelijk bureau om te komen tot een heldere en meer eenduidige presentatie van de stad Hoorn als geheel. Het bundelen van alle 

krachten en een goede en effectieve vertaalslag maken naar het werkveld, staat hier hoog op het prioriteitenlijstje. Door te investeren 

in professionalisering, moet de slagkracht vergroot kunnen worden.

      Hoorn Marketing          

Tekst en Fotografie: Gerard Venverloo



Afstappen is verleden tijd

Gemotoriseerde kamersteiger

Ontgrendelt automatisch

Verhoging van uw productiviteit.

ARBO verantwoord werken 

CE & NEN3140 gekeurd

0226-353757 www.blomopmeer.nl www.steigermover.nl

Bekijk de productfilm  

van de Steigermover 

via uw QR reader.

De kansen voor de regio 
schuilen in betere 
samenwerking

Jubileum 
Parkmanagement Hoorn

HOC Zomerborrel

Lopende zaken

De HOC is trots op haar partners

www.hochoorn.nl

Postbus 226, 1620 AE Hoorn • Bezoekadres: De Oude Veiling 4 • 0229 - 21 07 06 • info@hochoorn.nl

Nelleke Huisman, 
voorzitter
Tel: 0229 - 23 45 58
nellekehuisman@planet.nl

Martin Jager, secretaris en 
terrein vertegenwoordiger 
Gildenweg en Nieuwe Steen
Tel: 06 - 53 42 47 04
martin@jageraccountants.nl

Corien Jonker, penningmeester, 
terreinvertegenwoordiger 
Maelsonstraat en 
Van Dedemstraat
Tel: 088 - 433 43 01 
c.jonker@abmaschreurs.nl 

Menno Klaarmond, 
terreinvertegenwoordiger 
Westfrisia
Tel: 0229 - 24 77 73
menno@meco-offset.nl

Paul Moerkamp, 
terreinvertegenwoordiger HN80
Tel: 0229 - 27 17 77
paul.moerkamp@vanoverbeek.nl

Joke Herling, terreinvertegen-
woordiger De Oude Veiling
Tel: 0229 - 21 25 55
joke@herling-strijdhorst.nl

Jan Rosier
Tel: 0228 - 53 01 10
jan@rosier.nl

Helen van Wessel
Tel: 06 - 28 10 77 99
helenvanwessel@gmail.com

Bestuur HOC

Verkoop, lease, verhuur, APK reparatie en onderhoud aan  

bedrijfswagens & getrokken materieel, kranen en laadkleppen.  

Verkoop van banden. Dealer Trailer Partners.

BTS
Overspoor 22

1688 Wognum

www.bts-man.nl

Uw MAN en VW Crafter dealer in Wognum

Bedrijfswagens & Trailer ervice BV

Netwerken onder helling
Kom los van de dagelijkse drukte en 

geef uw klanten de aandacht die ze verdienen.

Nodig uw klanten uit aan boord van 
de Eendracht en ervaar de effecten.

V.O.F. ZS Eendracht

Roos Hijlkema en Maurits Minnaard 

www.eendrachtzeilen.nl

info@eendrachtzeilen.nl

+31 (0)6 57 040 098

68% van de klanten 
ervaart een onverschillige houding 

en loopt weg!
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In de bestuurlijke en politieke wereld is Jan Nieuwenburg verre van 

onbekend. Hij was acht jaar wethouder in Haarlem en daarvoor was hij 

jaren actief als raadslid voor de PvdA. In 2015 was hij tijdelijk waarne-

mend wethouder bij de gemeente Hoorn. Tevens was Nieuwenburg lid 

van de Provinciale Staten voor de PvdA in Noord-Holland. ‘Ik kom van 

oorsprong uit een zeer geëngageerd milieu. Zo waren mijn grootouders 

vlak na de Tweede Wereldoorlog al actief in de politiek van de 

Haarlemmermeer. Mijn moeder was werkzaam in het onderwijs. Mijn 

vader was een echte bedrijfsman en werkte bij Fokker. Ik heb altijd sterk 

de inslag gehad om een bijdrage te willen leveren aan de samenleving. 

      Burgemeester Hoorn          

Mei jongstleden werd Jan Nieuwenburg officieel beëdigd als burgemeester van de gemeente 

Hoorn. De raad ziet Nieuwenburg als een daadkrachtig bestuurder met veel ervaring op lokaal 

bestuurlijk niveau. Bovendien heeft hij een relevant netwerk voor Hoorn richting de provincie, 

de Metropoolregio Amsterdam en Den Haag. Westfriese Zaken maakte kennis met een 

aanjager van initiatieven die veel energie gaat brengen in de stad; richting inwoners, 

bedrijfsleven én de regio.

Tekst: Louise Snel Fotografie:  Gemeente Hoorn
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‘ De kansen voor de 
regio schuilen in 
betere samenwerking’ 

Burgemeester van gemeente Hoorn Jan Nieuwenburg:

      Burgemeester Hoorn          

Als je problemen hebt of ergens kritiek op hebt, probeer dan zelf 

verantwoordelijkheid te nemen’, zet Nieuwenburg zijn affiniteit met 

de politiek uiteen. ‘Als je iets wilt doen, is de politiek absoluut de plek 

waar dat het beste kan. De resultaten zijn het meest zichtbaar. Toen ik 

politiek actief werd, vond ik het vooral belangrijk om de voorzieningen 

toegankelijk te maken voor mensen voor wie deze niet voor het grijpen 

liggen. Daarvoor heb ik mij altijd sterk gemaakt. Dit heeft mij ook 

gemotiveerd om actief te worden op lokaal niveau.’ 

West-Friese spirit

Dit elan én eigenschappen als durf, enthousiasme en gedrevenheid 

sluiten naadloos aan op het functieprofiel van burgemeester. Voor de 

vertrouwenscommissie enkele van de doorslaggevende redenen om 

Nieuwenburg tot ‘boegbeeld’ van Hoorn te verkiezen. ‘Het is voor mij 

nooit zo zeer een vanzelfsprekendheid geweest dat ik overal maar 

burgmeester wilde worden. Maar juist wel in Hoorn. Een stad met een 

belangrijke regionale rol. Er zijn hier bovendien veel faciliteiten: 

onderwijs, bedrijvigheid én culturele voorzieningen. Dat trekt mij zeer!’ 

Hoe ervaart Jan Nieuwenburg het karakter van de West-Friezen? ‘Er 

heerst in deze contreien een enorme trots. Ook de grote dosis werklust 

en de directe wijze waarop men elkaar aanspreekt, zijn mooi om te zien. 

Tevens kenmerkend zijn de vele ontwikkelingen die hier plaatsvinden 

gepaard met vrijwilligersactiviteiten. Mensen stellen zich zeer actief op in 

verenigingsverband. Men bouwt hier ook echt op elkaar. Zo ontstaat er 

ontzettend veel. Ook in het verleden was dit het geval. Het is belangrijk 

om samen met de andere West-Friese gemeenten op deze spirit voort 

te borduren. Zodoende kunnen de inwoners en ondernemers daar 

economisch en sociaal gezien van profiteren.’ 

Onderlinge samenwerking

Hoe ervaart de burgemeester de onderlinge samenwerking van de 

West-Friese ondernemers? ‘Mijn waarneming is dat er erg hard wordt 

gewerkt. Tegelijkertijd zou de samenwerking op een groot aantal vlakken 

nog wel iets steviger kunnen. Als overheid kunnen wij dit slimmer 

aanjagen en iets vaker belonen wanneer bepaalde zaken goed verlopen. 

Niet zozeer in financiële zin, maar in aandacht. Bij veel bedrijven in deze 

omgeving is veel innovatieve kracht aanwezig; evenals ondernemerszin. 

Maar dit moeten we wel uitdragen! Dat is natuurlijk een enorme valkuil 

als je in sommige opzichten trots bent op de eigen resultaten en 

daarover bescheiden blijft. De meerwaarde is echter dat je successen 

met elkaar deelt. Deze bevindingen zijn geen klagen. We zitten als 

overheden namelijk wel op de weg om die verbinding met elkaar 

te zoeken en om de handschoen op te pakken om de uitstraling 

te verbeteren.’ 

Pact van Westfriesland 

De West-Friese gemeenten hebben in het Pact van Westfriesland een 

gezamenlijk toekomstbeeld vastgesteld. De ambitie is om binnen vijf jaar 

tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s in Nederland te behoren. 

‘Voor mij als burgemeester is ook daar een belangrijke rol weggelegd. 

Met draagvlak van de gemeenteraad wordt proactief voor de belangen 

van de stad opgekomen. Hoorn heeft als stad binnen de regio een 

belangrijke rol om de voorzieningen op peil te houden. Het onderwijs 

moet op een goed niveau blijven, mensen moeten hier willen blijven 

wonen en de bereikbaarheid dient op orde te zijn. Veiligheid in het 

algemeen en veiligheid voor het bedrijfsleven zijn niet in de laatste 

plaats van belang.’ Waar zitten de kansen voor de regio? ‘Het Pact van 

Westfriesland leidt er onder meer toe dat men de bereikbaarheid wenst 

te bevorderen: qua openbaar vervoer en infrastructuur van wegen. 

Ook liggen er uiteraard plannen voor gemeenschappelijke strategieën 

ter bevordering van toeristisch bezoek. Wij willen de aantrekkelijkheid 

van de regio veel meer gezamenlijk op de kaart zetten. Ook op het 

gebied van wonen en werken.’ 

Gemeenschappelijke strategie 

Uit het Pact van Westfriesland zijn reeds een aantal noemenswaardige 

wapenfeiten voortgekomen. ‘Een sterk voorbeeld is de wegverbetering 

van de N23. Tevens staat de bereikbaarheid van West-Friesland 

als onderdeel van het noordelijk deel van Amsterdam hoog op de 

agenda. Dat zijn zichtbare zaken. Minder zichtbaar zijn de aspecten 

rondom regelgeving, inkoopbeleid en het harmoniseren van het 

aanbestedingsbeleid. Het is voor ondernemers plezierig om op deze 

wijze bepaalde opdrachten vanuit overheden te krijgen. Daarin schuilt 

een absolute meerwaarde. We proberen in bepaalde opzichten ook 

in de dienstverlening meer samen te werken. Als bedrijven naar 

West-Friesland willen komen, is het tamelijk onzinnig om elkaar als 

gemeenten te beconcurreren. Het is vooral zaak dat het bedrijf naar 

hier komt. Het is niet zozeer van belang of dat zich nu in Hoorn of in 

Medemblik vestigt. Onze gemeenschappelijke strategie is dan ook 

gebaseerd op het feit dat je samen sterker bent. Op dit moment 

ligt daarvoor een stevig fundament en dat bouwen we de komende 

jaren verder uit.’ 
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De Lepelaar, de Oude Veiling, Hoorn 80, Westfrisia, Dampten, 

Maelsonstraat, Gildenweg en Nieuwe Steen worden allemaal door 

de jubilaris onderhouden. De opsomming van deze bedrijventerreinen 

geeft het belang al aan. Cameratoezicht, bebording, bewaking, groen-

onderhoud en aanvullende diensten worden geleverd ten behoeve van 

800 bedrijven waar opgeteld 22.000 mensen werken. ‘Tel daar nog eens 

honderden miljoenen aan vastgoedwaarde bij op en je beseft dat het 

echt ergens om gaat’, stelt Gerard Fit die vanuit het Parkmanagement-

kantoor aan de Oude Veiling met zijn kleine, slagvaardige team het 

Hoornse bedrijfsleven  op steeds meer gebieden ondersteunt.  

Terugkijkend is Parkmanagement vooral de bekroning van de toe-

nemende professionalisering van het georganiseerde bedrijfsleven in 

Hoorn. De oprichting in 2004 van de Hoornse Ondernemers Compagnie 

(HOC), waarin kleinere ondernemersverenigingen zich bundelden, was 

daarin een belangrijke stap. Fit was destijds voorzitter van de HOC: 

‘De wil was er om samen zaken voor de ondernemers te gaan regelen. 

De Stichting Beveiliging Hoorn deed al goed werk: surveillance en 

alarmopvolging. Vrijwillig betaald door een paar honderd ondernemers 

en dat was op de lange termijn onhoudbaar. De staat van de bedrijven-

terreinen was bedroevend; leegstand, vandalisme en criminaliteit. 

Dit was niet alleen in Hoorn zo, ook in de rest van de provincie.’ 

Initiatief HOC

Het was de provincie die parkmanagement introduceerde. Een begrip 

uit Angelsaksische landen waar veel bedrijventerreinen particulier 

bezit zijn en de ondernemers zelf samen voor het terrein zorgen. De 

provincie stelde € 150.000 beschikbaar voor een pilot in Hoorn en 

Medemblik. Dit geld was snel op en er was nauwelijks verbetering 

merkbaar op de bedrijventerreinen. De HOC is het vervolgens maar 

zelf gaan doen. In september 2006 was stichting Parkmanagement 

Hoorn een feit. Bedrijven konden op vrijwillige basis lid worden van 

de stichting, destijds getrokken door Evelien Loomans, Guus Barends 

en Gerard Fit. Inmiddels is Pieter Veeter de Parkmanager, daarbij nog 

altijd ondersteund door Evelien. Na de oprichting bleek al snel dat 

de vrijwillige bijdrage van bedrijven onvoldoende was om alle ambities, 

waaronder de wens om cameratoezicht, waar te maken. De gemeente 

introduceerde de reclamebelasting en daaruit wordt parkmanagement 

betaald. Geld van de ondernemers komt via het parkmanagement 

weer terug bij de ondernemers. Fit herinnert zich dat de reclame-

belasting ook weerstand opriep: ‘Aan de andere kant waren de 

welwillende ondernemers het ook zat om de rekeningen te betalen 

voor de zogenoemde ‘free riders’ die geen cent betaalden aan de 

collectieve beveiliging. Zonder de reclamebelasting was de 

boel geklapt.’ 

      Parkmanagement 10 jaar          

Parkmanagement Hoorn bestaat tien jaar. Een mijlpaal. Deze stichting zorgt ervoor dat de 

bedrijventerreinen in Hoorn worden bewaakt en goed onderhouden. Directeur Gerard Fit over 

het jubileum: ‘De bedrijventerreinen liggen er nu goed en netjes bij. Dat is wel eens anders 

geweest en alleen dat al is wel een feestje waard.’

Tekst: Iris Vinkenborg Fotografie:  Hélène de Bruijn

H
O

C

Jubileum Parkmanagement Hoorn
Bedrijventerreinen liggen er nu goed bij

      Parkmanagement 10 jaar          

Eerste revitalisering groot succes

‘We zijn begonnen met opknappen van Hoorn 80 dat er belabberd bij 

lag. Het cameratoezicht kwam later en  zorgde ervoor dat het aantal 

incidenten met 90% afnam’, aldus Fit.  Vanaf 2008 onderhoudt 

Parkmanagement Hoorn op verzoek van de gemeente ook het 

groen op alle Hoornse terreinen.

Lagere verzekeringspremies 

De verbeterde kwaliteit op de bedrijventerreinen levert de ondernemers, 

vastgoedeigenaren, de gemeente en andere stakeholders veel op. ‘Het 

betekent dat ook de waarde van het vastgoed stijgt.  Alle terreinen zijn 

dankzij parkmanagement voorzien van het Keurmerk Veilig Ondernemen 

en daardoor betalen de ondernemers lagere verzekeringspremies. Dat is 

wel gewoon netto geld.’  

Schaalvergroting

De stichting is de afgelopen jaren door andere gemeenten benaderd 

om ook daar Parkmanagement op te zetten. ‘Wij kregen hierdoor de 

kans om aan schaalvergroting te doen en de overheadkosten over meer 

activiteiten te verdelen. Dan blijft er netto meer over om te investeren 

op de bedrijventerreinen. Inmiddels zijn we actief in Medemblik, 

Wieringermeer en Alkmaar.’ 

Toekomst

Over de toekomst: ‘Wat we in jaren hebben opgebouwd, moeten we 

in stand houden in het belang van al die bedrijven die per saldo met 

ons veel goedkoper uit zijn dan als ze het zelf moeten regelen. 

Dus: op naar de twintig jaar!’ 

wel gewoon netto geld.   



Praten, praten...

De visitekaartjes

Vaste gasten...

Nieuwe burgemeester:  

aandacht voor ondernemerschap

Muziek: Olieplatform
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      HOC Zomerborrel          

Fotografie: Hélène de Bruijn
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HOC Zomerborrel

Fijne zomer!

...nieuwe gasten

...en proosten

Wie zijn de mensen achter het bedrijf?  
Waardoor zijn zij succesvol? Wat doen zij 
anders? Stel uw vragen en praat mee tijdens 
Hoorns eerste College Tour voor ondernemers. 
 
Gespreksleider
Wiljan Loomans, advocaat. Goed voor indringende vragen. 
Scherp, met gevoel voor humor. 

de Gasten
Twee koppen uit het Kopgebouw: Marinus Zoutendijk  
en Kees Verbeek van Abovo Media.  
Goed voor 13 ondernemersprijzen in de afgelopen 8 jaar.  
Rob Ursem: telg van de ondernemersfamilie Ursem uit Wognum. 
Doorstart na faillissement. Wat zijn de succesfactoren?  
En wat doe je in de dalen? 

diner
Jonge culinaire talenten van het Newton College.  
Zij verzorgen de hapjes, drankjes en een smaakvol diner.

kaarten
Geef u op via de website: www.hochoorn.nl
HOC-leden: gratis (introducé € 15,00)
Niet-leden: € 30,00 (wie voor 1 november 2016 lid wordt,  
ontvangt dit bedrag retour).

Programma

donderdag 13 oktober  •  vanaf 17.00 uur
CoLLegeZaaL • Sg neWton • damPten 22 Hoorn

ontvanGst diner interview vraGen stellen

17.00 18.00  19.00  20.00 

WWW.HoCHoorn.nL
MELD JE NU SNEL AAN!

HOC College Tour wordt georganiseerd door de  
Hoornse ondernemersverenging HOC in samenwerking  
met het Newton College.

DIT WIL 
JE NIET 

MISSEN!

HoC Hoorn PreSenteert

voor ondernemers

1-7-2016 Brasserie ‘t Hop bij Schouwburg Het Park
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      Jaarvergadering OCW          

De OCW vergadert De OCW vergadert 
tussen de koeien tussen de koeien 

Op deze zonovergoten septembermiddag wachtte de OCW-leden 

een warm welkom bij Het Koeienhuis. Gezeten aan een lange tafel 

met rood-wit geblokte tafellakens in de schaduw van de mooie 

authentieke boerderij, leidde voorzitter Richard Bot de Jaarvergadering. 

Na de opening en mededelingen werden de notulen van de vorige 

Jaarvergadering doorgenomen. Daarna nam penningmeester Adriaan 

van Langen iedereen mee door de Jaarrekening 2015 en de begroting 

over 2016 en 2017. Deze werden door alle aanwezigen goedgekeurd. 

Door de leden werden er verschillende vragen gesteld, ook over de 

voorgenomen samenwerking met de Westfriese Bedrijvengroep. 

Het was fijn te merken dat de betrokkenheid bij de ‘club’ groot is.

Daarna vertelde eigenaar Klaas Vlaar vol enthousiasme en met passie 

over ‘zijn’ Koeienhuis, dat naast het houden van zwartbont melkvee ook 

fokker is van 100% Wagyu-runderen. Sinds de geboorte van het eerste 

Wagyu-kalfje in 2003, is de kudde inmiddels uitgegroeid tot ruim 240 

dieren. Daarmee is Het Koeienhuis de grootste volbloed Wagyu-boerderij 

van Nederland. ‘Wil je je onderscheiden binnen de agrarische sector, 

dan moet je iets anders doen dan de anderen. Een kennis wees ons 

op een artikel in het blad Elsevier over een Wagyu-boer. Het verhaal 

achter de Wagyu’s sprak ons bijzonder aan, met dit mooie bedrijf als 

resultaat. En ja de koeien krijgen bier, maar dan wel in de vorm van 

gerst in het speciaal geselecteerde voer én een heerlijke massage met 

de rugborstel. Hoewel dit eigenlijk niet nodig is, omdat de dieren vrij 

rondlopen en daardoor genoeg lichaamsbeweging krijgen’, aldus Klaas. 

Nadat verschillende ondernemers een lekker stuk Wagyu-vlees in de 

winkel hadden bemachtigd, verplaatste het gezelschap zich naar 

Het Nieuwe Bonte Paard in Abbekerk. In de mooie zonnige tuin van 

het restaurant werd, onder het genot van een drankje, het heerlijke 

Wagyu-vlees ook echt geproefd. Deze bijeenkomst smaakt naar meer! 

Tekst: Aangeleverd Fotografie: Richard de Beer
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Op donderdag 8 september vond de Jaarvergadering van de OCW plaats op een wel heel 

unieke plek, namelijk tussen de koeien van Het Koeienhuis in Benningbroek. Een flinke club 

OCW-leden nam deel aan de Ledenvergadering en aan de rondleiding door de Koeientuin. 

Koeien horen, ruiken, zien én proeven stond centraal tijdens deze geslaagde bijeenkomst! 
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      Koppie Doen! Uitnodiging          

Dieren houden je een spiegel voor. Gedraag jij je gestrest, dan kun je er vergif op innemen 

dat een paard gefrustreerd raakt. Ben je een dominante leider, dan loop je het risico een 

geeuwende baviaan tegenover je te krijgen. Niet omdat je saai bent, maar omdat hij de 

machtsstrijd met je aan wil gaan. Welke dierlijke instincten zijn nodig om een succesvol 

ondernemer te zijn? Ontdek het tijdens het netwerkevent ‘Koppie Doen!’ op 1 november a.s. 

Koppie Doen met Koppie Doen met 
een dierlijk tintje!een dierlijk tintje!

      Koppie Doen! Uitnodiging          

Tekst: Manja Weppner Fotografie: Aangeleverd
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GDieren hebben eigenschappen waar we veel van kunnen leren om 

beter te presteren. Wie met andere ogen naar gedrag in het dierenrijk 

kijkt, ontdekt al snel dat succesvolle teams en organisaties in staat zijn 

om deze dierlijke eigenschappen op de juiste manier in te zetten en 

daar hun voordeel mee te doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe 

gemakkelijk het is om een manager te zijn als je door de ogen van je 

hond kijkt of wat organisatieveranderaars kunnen leren van de mieren. 

De natuur om ons heen zit vol met wijze lessen en ‘best practices’, 

waar organisaties hun voordeel mee kunnen doen. Heeft de mens 

ook dierlijk instinct? De natuur zit logischer in elkaar dan we misschien 

denken. Er valt geen menselijk gedrag te verzinnen of de dieren 

doen het ook.

Verrassend en natuurlijk

Tijdens ‘Koppie Doen!’ staan deze parallellen tussen de natuur en de 

menselijke (ondernemers) inborst centraal. De relatie tussen mens, dier 

en natuur komt aan bod. Wat kunnen wij van het dierenrijk leren op het

gebied van leiderschap, samenwerking en ondernemen? Voor

deze editie hebben wij niemand minder dan Arjan Postma, freelance 

boswachter voor het Landschap Noord-Holland met een passie 

voor de Nederlandse natuur, weten te strikken. Als geboren verteller 

weet hij met zijn levendige manier van vertellen de natuur dichtbij te 

brengen. Arjan is bekend vanwege zijn optredens in ‘De Wereld Draait 

Door’ en ‘RTL Late Night’. Daarnaast werkte Arjan mee aan tv-program-

ma’s als ‘Het Zijn Net Mensen’, ‘Wie overleeft Nederland?’ Hij geeft 

lezingen én schrijft boeken. Volgens Arjan zijn schattige koolmeesjes 

eigenlijk hufters en is de haas het stoerste dier van Nederland. Om 

met Arjan te spreken: niets menselijks is de dieren vreemd.  

Programma Koppie Doen!

- 19.00 uur - 19.30 uur:  Inloop & Ontvangst

- 19.30 uur - 19.45 uur:  Opening

-  19.45 uur - 21.15 uur:   Arjan Postma; wat kunnen wij 

leren van de natuur?

- 21.15 uur - 22.45 uur:  Actief netwerken met aansluitend borrel

Welke dierlijke instincten heb jij? Meld je nu aan en ontdek het 

tijdens Koppie Doen! 

‘Koppie Doen!’ is gratis toegankelijk voor OCW & WBG leden 

en relaties van Rabobank West-Friesland. Meld je aan via: 

info@koppiedoen.biz o.v.v. Aanmelding Koppie Doen!



PURMEREND EDAM-VOLENDAM HOORN WEST-FRIESLAND

Bezichtiging?
Bel 0229-271777Volg ons nu ook op:

twitter: overbeekhoorn 

facebook:
vanoverbeekmakelaarshoorn

Voor meer informatie belt u 
met onderstaand nummer!

Bel: 0229-271777
Lepelaar 3, Hoorn

De Specialist in 
Bedrijfspanden

Hoorn - Anodeweg 9
Huurprijs € 20.000,- p.m. 

Vraagprijs € 1.600.000,- k.k.

royale bedrijfskavels
prettig  
ondernemen

wonen en werken

• Bruto vl.opp. ca.: 1850 m²

Hoorn - Pakhuisstraat 1
Vraagprijs € 1.600.000,- k.k.

Huurstroom ca. € 120.000.- per jaar

Beleggingsobject

Prachtig Rijksmonument in de Hoornse binnenstad 
Hoorn: het voormalige  VOC-pakhuis (bj 1606), en, 
totale bvo 1850 m2, verdeeld over 5 bouwlagen. Het 
gehele complex is verhuurd en is in 2005 zeer profes-
sioneel gerestaureerd door Stichting Stadsherstel.

• Kavels vanaf 686 m²

Hem - Koggeweg

Op bedrijventerrein Zuiderkogge zijn deze kavels beschikbaar va 686m2. Alles binnen de grenzen van het 
bestemmingsplan is bespreekbaar. Toegestaan: productie, bouwnijverheid, dienstverlening, logistieke sector 
en distributie.

• Bruto vl.opp. ca.:  30 m²

Hoorn - Neutronweg 27A
Vraagprijs € 35.000,- k.k. excl. BTW

Bedrijfsunit van ca 30 m2 bvo met een hoogte van 
circa 2,70 m, zeer geschikt als opslag, werkplaats 
of stalling voor voertuigen, caravan of boot. De 
unit word casco opgeleverd en is voorzien van een 
paneeldeur en elektra. 

• Bruto vl.opp. ca.: 9059 m²

Vrijstaand bedrijfscomplex; bedrijfshal ca 7415 m2  
bvo en kantoor/kantine/sanitair ca 1644m2 bvo, 
verdeeld over b.g. en 1e verd. Het complex heeft 
een uitgebreid voorzieningenniveau waaronder 
krachtstroom en overheaddeuren

• Perceeloppervl: 11.575 m²• Bruto vl.opp. ca.: 140 m²

Grootebroek - Het Voert 7
Huurprijs € 1.200,- p.m. vrij van BTW

Op de linkerhelft van de b.g. van deze nette kantoor-
villa is, te midden van enige gezondheidsbedrijven, 
ca 140 m² kantoor/praktijkruimte beschikbaar. 
Vv systeemplafonds, airco en keuken blok. Parkeer-
gelegenheid op mandelig terrein.

splitsing mogelijk

Vanaf € 85,- m2/v.o.n. 
excl. BTW

BAR-BIER en Heida Kolkservice zijn reeds gevestigd


