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PURMEREND EDAM-VOLENDAM HOORN WEST-FRIESLAND

Wij kopen 
en verkopen ook 

woningen

Kerkweg 19, Obdam
Vraagprijs € 750.000,- k.k.

Drietal winkels met drietal bovengelegen woningen, huurstroom ca € 62.000,- p/j

Pakhuisstraat 1-3-5-7, Hoorn
Vraagprijs € 1.600.000,- k.k.

Huurstroom c.a. € 120.000,- p/j

Atoomweg 33-33a, Hoorn
Vraagprijs € 235.000,- k.k. splitsing mogelijk

Nijverheidsweg 1, Wervershoof
Vraagprijs € 775.000,- k.k. 

Huurstroom c.a. € 90.000,- p/j

Westeinde 161-8, Enkhuizen
Huurprijs € 1.500,- p/m

Huurprijs totale gebouw € 3.250,- p/m

Onze bedrijfsmakelaars: 

De KLiK! tussen vraag en aanbod
Kies voor Van Overbeek Bedrijfsmakelaars
•  De specialist in (ver)kopen en (ver)huren van bedrijfsruimtes
•  Al 45 jaar de bedrijfsmakelaar in uw regio
•  Uitgebreid netwerk van ondernemers, gemeentes en projectontwikkelaars
•  Thuis op ieder terrein: Van detailhandel tot kantoor, van belegging tot 

non profit
• Kruispunt van vraag en aanbod 

Verhuist uw personeel mee? 
Wij kopen en verkopen 
ook woningen! 

Vraag de 
bedrijfsmakelaar 
naar uw kansen.

Van Overbeek Hoorn: Lepelaar 3, Hoorn. Telefoon 0229-271777.

ca. 425 m2 bvo

Huur kantoorruimtes mogelijk 

vanaf 30 tot 330 m2

 Kantoorverdieping 

ca. 280 m2 bvo

Beleggingsobject

Beleggingsobject

Beleggingsobject

Lepelaar 2-3-4, Hoorn
Huurprijs vanaf € 80 p/m2 p/j vrij van btw

Ondernemen is: 
een zakelijke makelaar bellen
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Het totaal aanbod voor Noord-Holland
De G7 BedrijfsMakelaarsGroep bestaat uit acht vooraanstaande bedrijfsmakelaars-

kantoren. Allen zijn lid van de NVM en de NVM Vakgroep Bedrijfsonroerendgoed.  

Zij vonden elkaar in hoge vakkennis, degelijkheid en service. En werken samen.  

Voor U. Want acht bedrijfsmakelaars weten meer dan één. Met in totaal zestien 

filialen bestrijken zij heel Noord-Holland. Zeker weten dat u met de G7 de meest 

ideale huisvesting vindt voor uw bedrijf of kantoor. Maar ook bij verkoop of verhuur  

ligt samenwerken met een G7-bedrijfsmakelaar voor de hand. Uw pand wordt in 

heel Noord-Holland onder de aandacht gebracht. In zestien filialen, via het fraaie  

G7 Magazine en op de G7 internetsite. G7 BedrijfsMakelaarsGroep, een goede en 

brede keuze!

Als ondernemer spreekt u met een ondernemer & spreekt dezelfde taal.

ASSENDELFT

 

In het hart van de binnenstad zijn in 2010 in een pand 
met monumentale uitstraling prachtige nieuwe kan-
toorunits gerealiseerd. Er is thans wegens succes van 
de huidige huurder één unit voor de verhuur beschik-
baar, gelegen op de tweede verdieping. De oppervlakte 
is circa 72 m2. De ruimte is voorzien van authentieke 
spantconstructie in het zicht, één toilet, pantry met 
close-in boiler, koelkast en vaatwasser, verlichtingsar-
maturen, radiatoren, airco en een mooie vloerafwerking. 

Huurprijs € 725,-- per maand (excl. BTW)

HOORN - Achterom 100B HOORN - Breed 21

Royaal winkelpand ter grootte van circa 270 m2 met 
een frontbreedte van circa 8 meter, gesitueerd in de 
aanlooproute naar het Grote Noord. De winkel omvat 
circa 225 m2, alsmede circa 45 m2 magazijnruimte 
met vuurwerkbunker. Voorheen was Halfords hier 
gevestigd. Naaste buren zijn de ANWB winkel en 
Brasserie De Rooie Kip. De winkel wordt turn key 
opgeleverd en voorzien van systeemplafonds met 
verlichting, pantry en centrale verwarming. 

Huurprijs € 3.950,-- per maand (excl. BTW)

Aan de rand van het bedrijventerrein op een zicht- 
locatie gesitueerde showroom/bedrijfsruimte ter 
grootte van ca. 2.000 m2 verdeeld in showroom 
ca. 1.250 m2, werkplaats/bedrijfsruimte ca. 650 m2 
en magazijn 75 m2. Het geheel wordt gebruiksklaar 
opgeleverd met 72 parkeerplaatsen op eigen terrein. 
Het pand was gedurende vele jaren in gebruik bij 
Volkswagen dealer Theo Rood. Extra buitenterrein van 
ca. 1.600 m2 tegen meerprijs te huur. 
 

Huurprijs € 8.250,-- per maand (excl. BTW)

OPMEER - De Veken 5

Op veler verzoek

TERUG VAN 
WEGGEWEEST

We hebben de laatste tijd vaak van onze klanten gehoord 
dat ze onze naam zo weinig tegenkomen. ‘Jullie bestaan 
toch nog wel?’. Dat is niet zo vreemd, aangezien wij in 2014 
door zijn gegaan als Art Senta. 

Toch heeft het ons aan het denken gezet; we hechten nu 
eenmaal veel waarde aan de mening van onze klanten, 
zeker als het over onze organisatie gaat. 
Daarom:

Maelsonstraat 26, 1624 NP Hoorn
0229 - 58 40 40 | www.alsemavanduin.nl
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HOORN - Gouw 28

In een prachtig karakteristiek pand bieden wij deze winkel-
ruimte te huur aan, ter grootte van circa 95 m2, frontbreedte 
circa 5.75 meter. De locatie is zeer goed, mede door de lig-
ging in de binnenstad en parkeervoorzieningen in de directe 
omgeving. Bekende winkelbedrijven als Hema, Sissy Boy, 
Ziengs en Blokker zijn in de straat gevestigd. Het winkelpand 
heeft een extra in-/uitgang aan de Gedempte Turfhaven 
68.  De winkel heeft een mooie etalage, vier paskamers, 
vier airco-/warmteunits, internet- en telefoonaansluiting, een 
pantry en toilet, een ruim magazijn en een zijetalage.

Huurprijs € 1.795,-- per maand (excl. BTW)

HOORN - Cezannehof ong.

HOORN - Kleine Noord 37

Nette winkelruimte ter grootte van circa 128 m2 met attractie-
ve winkelpui, glad afgewerkte wanden en plafond, toilet en 
pantry. Daglichttoetreding achter in de winkel door lichtkoepel 
en zijraam. Centraal verwarmd. Frontbreedte circa 5 meter. 
Het aantrekkelijke en fraai ogende Kleine Noord wordt gezien 
als de looproute van het NS station naar het Grote Noord. De 
straat valt op door de vele smaakvolle modebewuste boe-
tieks en de actieve en innoverende stratenclub. Worden uw 
nieuwe buren: BabyPlus, Bryant, BoaC, Charel Men-Women, 
E-bike Store, Groot Schoenmode, Haring Bloemen, Indian 
Summer, Kennedy Kids, Konijn fietsen, K12, Manfré, Schutz en 
Vivre la Vie? Recent buitenom geschilderd..

Huurprijs € 1.995,-- per maand (excl. BTW)

Indien het uw wens is om uw eigen kantoor-, prak-
tijk- of maatschappelijke bestemming te realiseren in 
“eigen” solitair gebouw dan is dit uw kans. Een perceel 
bouwterrein van 595 m2 met een ontwerp voor een 
nieuw te bouwen pand. De kavel is gesitueerd in het 
hart van de Kersenboogerd nabij scholen, winkels en 
openbaar vervoer.   

Vraagprijs € 59.000,-- k.k. (excl. BTW)

HOORN - Kleine Noorn 3-5

Royaal monumentaal winkelpand ter grootte van circa 202 
m2 gelegen direct in het verlengde van het Grote Noord. Op 
uitstekende stand aan fraai ingerichte winkelstraat. Op de 
verdieping bevindt zich een royale 6 kamer bovenwoning 
van ca. 214 m2. De winkelruimte is in 1997 en 2008 ingrij-
pend verbouwd tot een prachtig geheel.  
 

Huurprijs winkel € 4.500,-- per maand (excl. BTW)
Vraagprijs geheel € 845.000,-- k.k.

Kantoorruimte op prachtige en zeer goed bereikbare loca-
tie. De unit bestaat uit ca. 12 m2 entree op de begane 
grond en ca. 50 m2 op de eerste verdieping en is voorzien 
van een pantry met warmwaterboiler, toiletruimte op de 
begane grond, nieuwe vloerbedekking, systeemplafond met 
inbouwarmaturen, kabelgoten met mogelijkheid voor data- 
en telefoonaansluiting, elektrische verwarming en airco. De 
eerste verdieping kan intern door middel van een rolluik 
afgesloten worden. De unit maakt deel uit van een kleinscha-
lig bedrijfsverzamelcomplex en heeft twee parkeerplaatsen.  
 Huurprijs € 495,-- per maand (excl. BTW)

HOORN/ZWAAG - De Compagnie 52J

Nette bedrijfsunit in 2004 geheel verbouwd ter grootte 
van circa 150 m2 verdeeld over circa 75 m2 op de 
begane grond en 75 m2 op de eerste verdieping. 
De ruimte is voorzien van een overheaddeur, vloei-
stofdichte vloer, aparte loopdeur, cv-installatie met 
radiatoren, pantry met warmwatervoorziening, toilet. 
Spuitwerk wanden op de eerste  verdieping en entree, 
laminaatvloer op de eerste verdieping. De bereikbaar-
heid is optimaal en in de directe omgeving zijn uitvals-
wegen. De verdieping is ingericht als kantoorruimte. 

Huurprijs € 675,-- per maand (excl. BTW)
Vraagprijs € 110.000,-- k.k. (excl. BTW)

HOORN/ZWAAG - De Factorij 32H DE GOORN - Hand-Eg 3

Op het goed bereikbare bedrijventerrein Vredemaker Oost 
gesitueerd solitair bedrijfspand ter grootte van circa 800 m2 
op de begane grond; onderverdeeld in diverse koel-/vries-/
bedrijfsruimtes alsmede circa 133 m2 kantoorruimte. Op de 
eerste verdieping totaal circa 290 m2, bestaande maga-
zijnruimte kantineruimte. Het perceeloppervlak bedraagt 
1.995 m2 met hekwerk afgezet en verhard buitenterrein. 
Het pand is laatstelijk gebruikt door een vleesverwerkings-
bedrijf. Vandaar de aanwezigheid van een vetafscheider, 
persluchtleidingen en warm- en koud water aansluitingen.

Huurprijs € 2.450,-- per maand (excl. BTW)

HOORN - Dubbele Buurt 34 + 36B

Op zichtlocatie gesitueerde kantoor-/praktijk-/winkel-
ruimte ter grootte van circa 150 m2 grenzend aan groot 
parkeerterrein. De ruimte is voorzien van 2 toiletten, 
systeemplafond en pantry. Door de ligging aan de rand 
van de binnenstad direct bij het IJsselmeer, winkels, 
schouwburg en horecavoorzieningen is dit een aantrek-
kelijke vestigingslocatie voor uw bedrijf. 

Huurprijs € 2.000,-- per maand (excl. BTW)

HOORN - Breed 26 

Dit robuuste sfeervolle monumentale kantoor-/winkel-
pand is gelegen in de aanlooproute van parkeergele-
genheid Dubbele Buurt en Schouwburg Het Park naar 
winkelstraat het Grote Noord. Totale oppervlak is 345 
m2, waarvan 205 m2 op de begane grond en 90 m2 op 
de eerste verdieping en 50 m2 op de tweede verdieping. 
Het pand is voorzien van airco, c.v. installatie, pantry-
ruimte, toiletruimte en veel authentieke elementen zoals 
oorspronkelijke balken met brede eiken vloerdelen en 
oud, oorspronkelijk schoon, metselwerk. 
 

Huurprijs € 3.000,-- per maand (excl. BTW)
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 ‘Als trotse directeur van WerkSaam 

Westfriesland is het voor mij 

leerzaam en inspirerend om in dit 

themanummer over de arbeids-

markt te lezen dat het beter gaat. 

En vooral hoe organisaties en 

professionals zich aanpassen aan 

de veranderingen. Het is altijd goed 

om te ervaren wat voor een fantastisch ondernemersklimaat we 

in West-Friesland hebben. En natuurlijk vind ik het een grote eer 

om het voorwoord van dit themanummer te mogen schrijven en 

daardoor in contact te komen met u: de voor ons zo belangrijke 

ondernemers in de regio. 

WerkSaam voert de participatiewet uit voor de zeven gemeenten 

in West-Friesland. Dat gaat over mensen. Mensen die tegenslag 

hebben ontmoet en in de bijstand terecht zijn gekomen of 

beschut werk doen in de sociale werkvoorziening. Maar ook voor 

mensen zonder een uitkering proberen we een passende 

werkplek te vinden. 

Het beste nieuws in deze Westfriese Zaken is dat de  

arbeidsmarkt aantrekt en veel mensen weer een baan hebben 

gevonden. Ik lees tot mijn genoegen dat ondernemers oog 

hebben voor het welzijn van hun medewerkers. En dat het 

passen in de bedrijfscultuur belangrijker is dan een mooie cv. 

Passen en de goede klik. Als dé arbeidsbemiddelaar van 

West-Friesland is WerkSaam daar ook dag en nacht mee bezig. 

En nu u weer mensen nodig heeft en WerkSaam aandacht vraagt  

voor duizenden mensen die aan de kant staan, hebben we elkaar 

harder nodig dan ooit. Daarom wil WerkSaam graag de klik met u 

maken. Klikt u dan alvast even naar werksaamwf.nl? Tot gauw! 

Ik wens u een succesvolle Maand van het Werk en  

veel leesplezier toe!’ 

Marjolijn Dölle

Directeur WerkSaam Westfriesland 
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Westfriese Zaken organiseerde met De Selectie een rondetafelgesprek met Intal, Renolit en 

Qimens over veranderingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. ‘Als je als bedrijf daar nog 

geen focus op hebt, is dit het moment dat te veranderen.’ 

De deelnemers (elders dit blad uitgebreide profielen van de bedrijven) 

zijn het snel over een paar zaken eens: ondernemers moeten de 

komende jaren beter hun best doen om goede mensen te vinden en 

te behouden; onderwerpen als zichtbaarheid, werkgeluk en aandacht 

voor de nieuwe generaties staan op de agenda. ‘We kunnen meer 

samenwerken en zijn er allemaal bij gebaat om onze talenten voor 

de regio weten te werven en te behouden.’

Patricia van der Meij de Bie en Michiel Martens van werving & 

selectie-adviesbureau De Selectie in Hoorn: ‘Wij ondersteunen 

      Coverstory          
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‘Medewerkers moeten    passen 
in de bedrijfscultuur’



      Coverstory          

organisaties met hun Recruitment en HR vraagstukken met een visie 

die aansluit bij de huidige tijd en trends in de markt.’ HR Business 

Partner Marcia Schouten van Intal, producent van aluminium kozijnen     

uit Opmeer, vertelt dat de bedrijfscultuur centraal staat bij ‘De Intal 

Methode’ om personeel te motiveren. Het belang van het passen bij de 

bedrijfscultuur, waarbij medewerkers zich willen blijven ontwikkelen, 

geldt ook voor RENOLIT Nederland B.V., producent van medische 

kunststoffen, vertelt Lonneke Rentinck, opleidingscoördinator bij het 

Enkhuizer bedrijf. Ron Offerman van Qimens benadrukt dat succes-

volle organisaties zich over het algemeen ook kenmerken door een 

sterke bedrijfscultuur. 

Werkgeluk 

Marcia: ‘Waar andere bedrijven tijdens de crisis risico’s gingen 

vermijden,  zijn wij gaan investeren in een overname én het één 

worden van de bedrijfscultuur. Het werkgeluk van onze mensen staat 

centraal. Dat hangt samen met zelfstandigheid, vertrouwen, ontwikke-

ling en de volledige transparantie in de bedrijfsvoering en salarissen. 

51637

‘Medewerkers moeten    passen 
in de bedrijfscultuur’

Michiel Martens, Marcia Schouten, Lonneke Rentinck, 
Patricia van der Meij de Bie en Ron Offermans
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En waar dat toe leidt? Een ondernemende en betrokken club: met 

minder mensen hebben we flink meer omzet gerealiseerd. Je moet 

wel volhardend zijn. Wil je als directie mensen zelf verantwoordelijk-

heid geven, moet je dus ook durven om zelf geen beslissingen meer 

te nemen.”

Ron Offerman adviseert en ondersteunt vanuit Qimens ondernemingen 

zichzelf te verbeteren. ‘Je merkt nu al dat iedereen heel hard aan 

mensen gaat lopen trekken. Hoe hou je mensen bij je? Daar gaat het 

om. De veranderingen zijn ook absolute noodzaak. Als je niet de 

mens in de medewerker weet te raken en te erkennen, bereik je als 

bedrijf nooit de echte succesfactor. Want daarvoor heb je dat 

medewerkersgeluk nodig. Bovendien komt er een nieuwe generatie 

op de arbeidsmarkt die kan gaan kan kiezen waar ze aan de slag 

willen. Als je als bedrijf niet aan de moderne verwachtingen voldoet 

- en dit gaat niet over geld - dan word je steeds minder interessant 

voor potentiële medewerkers.’

Bedrijfscultuur 

Net als bij Intal verschuift het personeelsbestand van RENOLIT van 

flex naar vast. Lonneke: ‘Voor onze productieafdeling geldt nu dat we 

talentvolle en ontwikkelbare medewerkers na zes maanden detache-

ring een dienstverband aanbieden. De flexibele schil benutten we als 

‘talentpool’. Onze mensen komen vooral uit de regio zelf, er heerst 

dan ook een West-Friese werksfeer wat zich kenmerkt in hoge 

betrokkenheid bij het werk. Ons personeelsbestand is wat ouder met 

lange dienstverbanden, dit vraagt aandacht om ook hén uit te 

nodigen zich aan te passen aan de veranderende vragen en eisen van 

de markt; het besef dat we er samen zijn voor die klant. Tegelijk moet 

je als organisatie openstaan voor goede ideeën van medewerkers. De 

zaken waar zij tegen aanlopen serieus nemen. Dat doen we onder 

andere door interdisciplinair en projectmatig te werken. Op die 

manier ben je continu gezamenlijk bezig voor een beter eindproduct. 

Het is de saamhorigheid die ons bindt. Dat gaat dus ook over hoe je 

met elkaar omgaat en hóe je resultaten levert’.

Persoonlijkheid belangrijker dan opleiding 

Michiel: ‘Zorg dat je als bedrijf wendbaar bent en mee kunt blijven 

bewegen met de ontwikkelingen in de markt. Je medewerkers zijn 

net zo belangrijk als je klanten. Het is van belang dat je als werkgever 

een goede en aantrekkelijke werkomgeving biedt en dit ook laat zien. 

Doe je dat niet dan heb je straks onvoldoende capaciteit om je 

organisatie te laten draaien en komt de continuïteit van jouw bedrijf 

onder druk te staan. Patricia raakt de snaar die de meeste bijval 

oogst: ‘Kijk vooral goed naar je bedrijfscultuur.’ Lonneke: ‘Ik onder-

schrijf dat een klik met de bedrijfscultuur belangrijker is dan kennis 

en ervaring. Door de technologische vooruitgang verandert werk snel. 

Je zoekt mensen die met deze veranderingen kunnen omgaan.’ 

Waarop Marcia de voorzetten prachtig afmaakt: ‘Er is nog te veel 

focus op functieprofiel, cv’s, opleiding en ervaring. Dat is eerlijk 

gezegd totaal onderschikt aan iemands persoonlijkheid. Het gaat er 

gewoon om of iemand in je organisatie past of niet.’ 

Onderwerpen als de invloed van robotisering, technologische 

ontwikkeling en de vergrijzing kwamen niet aan bod. Wordt dus 

vervolgd. 

Tekst: Robert Vinkenborg Fotografie: Douwe Siesling 
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VESTIGING EN OP 
GROENHART.NL

OOK OP
ZATERDAG
STAAN WIJ
VOOR JE
KLAAR!

ZATERDAG
STAAN WIJ

Bekijk de openingstijden op: 

GROENHART.NL
OP GROENHART.NL
BEKIJK DE OPENINGSTIJDEN
OP GROENHART.NLOP GROENHART.NLOP GROENHART.NL

Precisie maatwerk in verzekeren
Wij maken ondernemen makkelijker!

Uw pluspunten
+ Een advies waar ú wat aan heeft
+ Persoonlijk en dichtbij
+ Wij brengen alle risico’s in kaart
+ U verzekert alleen wat u wilt

Wij hebben slechts één doel: u als klant centraal stellen
Voor u als ondernemer, de drijvende kracht achter  
uw bedrijf én gezin, hebben wij een team van  
adviseurs samengesteld die u optimaal van dienst  
kunnen zijn.

Zeker Zakelijk Plus

www.univehollandsnoorden.nl

Univé Hollands Noorden
T 0227 - 54 00 40   E bedrijven.info@unive.nl

Bovenkarspel, Medemblik, Schagen, Spanbroek & Wieringerwerf

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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‘Werkgevers moeten zich 
openstellen voor de ouderen’ 
Oktober is uitgeroepen tot de ‘Maand van het Werk’, een initiatief van het 

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn). Daarom staat deze uitgave 

voor een groot deel in het teken van de veranderingen op de arbeidsmarkt. 

Directrice Sharon Smit van RPAnhn ziet de werkgelegenheid in de regio snel 

toenemen. 

Thema: arbeidsmarkt in beweging 

T
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De Maand van het Werk wordt georganiseerd door RPAnhn, een 

bestuurlijk samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, onderwijs, 

werkgevers- en werknemersorganisaties op het gebied van 

arbeidsmarktvraagstukken. RPAnhn ontplooit initiatieven die 

structureel bijdragen aan een duurzame arbeidsmarkt.  Directrice 

Sharon Smit: ‘De arbeidsmarkt trekt aan. Er zijn in onze regio nu 

vierduizend minder werkzoekenden dan een jaar geleden. Het zijn 

vooral de jongeren die nu snel werk vinden. Ook de 50-plussers 

doen weer een beetje mee, maar nog steeds veel te langzaam. Er is 

veel vraag naar technische beroepen, maar ook naar vakmensen in 

de zorg en uiteraard de informatietechnologie.  Je ziet dat het 

steeds moeilijker om goede mensen te vinden.’

Kan aan die vraag naar dit soort functies nog wel worden 

voldaan? 

‘Op dit moment dus niet. Als regio liggen er samen met het 

onderwijs grote uitdagingen. Er moeten echt mensen worden 

opgeleid.  Ik adviseer werkgevers vooral om open te staan voor 

ouderen. Mensen die nog maar kort geleden hun baan hebben 

verloren en waar heel veel werkpotentieel zit. De 50-plussers staan 

T
H

E
M
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‘De Christen Unie zal de komende kabinetsperiode deel 

uitmaken van onze regering. Op zich een prima partij die voor 

veel goede zaken staat … op één klein standpuntje na. In de 

ideale wereld van de Christen Unie zijn een man en een vrouw 

getrouwd en werkt de man en de vrouw niet. De Christen Unie 

wil daarom ook ‘gezinsvriendelijke’ belastingen. Het belasting-

voordeel voor een werkende man met een niet-werkende 

partner moet van de Christen Unie omhoog, kinderbijslag ook. 

En hoe betalen we dat? Nou, daar heeft de Christen Unie ook 

een antwoord op, want zij wil de bedragen voor kinderopvang-

toeslag omlaag hebben. Kinderopvang is in de ideale wereld 

van de Christen Unie namelijk niet meer nodig. De vrouw zit 

thuis, doet het huishouden en zorgt voor de kinderen. Nee, in 

de ideale wereld van de Christen Unie zijn de vrouwen niet 

economisch zelfstandig en worden ze dat ook niet. 

Ik maak me daar grote zorgen over. Ik geloof in de economi-

sche zelfstandigheid van iedereen, zowel mannen als vrouwen. 

Dat betekent niet dat je beiden fulltime hoeft te werken als de 

kinderen klein zijn, maar wel dat je er als vrouw naar streeft 

om zo snel mogelijk weer financieel op eigen benen te kunnen 

staan. 

Bovendien, hoe leuk is het om 

een fijne baan te hebben waar 

je energie van krijgt? Daardoor 

ben je thuis ook een leukere 

vrouw, vriendin en/of moeder.’

Annemarie van Gaal
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nog steeds te veel langs de kant, terwijl ze een schat aan ervaring 

hebben. Ze zijn gemotiveerd, ook om bij te scholen, en ze hebben 

vaak meer arbeidsdiscipline dan de jongeren. Juist ook die mix van 

verschillende leeftijdsgroepen is zo belangrijk voor een bedrijf. We 

moeten echt af van de vooroordelen dat de ouderen duurder en 

minder productief zijn.’

Wat zijn de andere trends? 

‘Door de automatisering verdwijnen er ook wel banen. Het 

repeterende werk wordt langzamerhand overgenomen door robots 

en machines. Daar komt ander werk voor terug, maar daarvoor 

moet je wel zorgen dat je geschoold bent. Scholing wordt echt een 

cruciale factor om aan het werk te blijven. Vaardigheden worden 

steeds belangrijker.’

De Maand van het Werk trapt af op 2 oktober met Het Grootste 

Werkfestival in Den Helder. Het complete programma van alle 

activiteiten is te vinden op de website van RPAnhn: www.rpa-nhn.nl  

Meer informatie over Kracht on Tour: 

http://www.rpa-nhn.nl/krachtontour 

‘We moeten af van de  

vooroordelen dat ouderen 

duurder en minder  

productief zijn.’

Annemarie van Gaal komt naar Hoorn! 

Annemarie is ondernemer en investeerder. Haar ondernemerscarrière begon in de negentiger jaren 

in Rusland, waar ze de grootste onafhankelijke uitgeverij van Rusland opzette. In 2000 verkocht  

ze haar bedrijf. Zij is de drijvende kracht achter Kracht on Tour waarmee vrouwen worden  

geïnspireerd hun talenten te verzilveren richting economische zelfstandigheid: op 19 oktober is ze 

in Hoorn. Als voorafje heeft ze al vast een boodschap voor het nieuwe kabinet. 

Tekst: Robert Vinkenborg Fotografie: aangeleverd 
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      De Selectie       

De Selectie neemt
recruitment serieus!

Het lijkt geen toeval dat De Selectie is gevestigd aan de Holenweg 

in Hoorn tussen allerlei sportaccommodaties, vol fitte mensen. Of 

mensen die dat willen worden. Dynamiek past bij dit bureau én de 

vragen op de huidige arbeidsmarkt. Michiel en Patricia hebben 

tientallen jaren HR-ervaring. ‘Wij ondersteunen bij recruitment, op 

een manier die past bij deze tijd. Als organisaties personeel zoeken, 

helpen we ze. Wij zijn er van overtuigd dat ondernemers niet 

moeten wachten tot er een vacature is, maar al eerder ons kunnen 

laten meedenken. Dan voorkom je problemen op deze krapper 

wordende arbeidsmarkt. Wij onderzoeken wie het beste talent is, 

waar ze zitten en hoe een organisatie zich aan deze talenten kan 

verbinden. Op basis van dit onderzoek bouwen wij een talentpool 

aan, specifiek voor één organisatie.

Ondersteuning op maat

In het verleden was het plaatsen van een advertentie of het 

inschakelen van je eigen netwerk vaak al voldoende om een 

vacature in te vullen, nu red je het daar meestal niet meer mee. 

Recruitment is echt een vak geworden en kost stiekem toch best 

veel tijd. Michiel kent de West-Friese ondernemers en de vooroor-

delen over recruiters: ‘Ik ken de nuchterheid hier en begrijp de 

schroom om dingen uit handen te geven. Wanneer een vacature te 

lang blijft open staan schakelen organisaties vaak werving en 

selectiebureaus in, waarbij ze veel geld moeten betalen om 

kandidaten voorgesteld te krijgen. Dit is een korte termijn oplossing, 

bij de volgende vacature loopt de werkgever weer tegen hetzelfde 

probleem aan en begint het proces opnieuw. Juist omdat wij het 

anders willen, zijn we met De Selectie begonnen. Wij helpen onze 

klanten bijvoorbeeld bij het schrijven van vacatureteksten, online 

campagnes, opbouwen en onderhouden van hun talentpool en 

voeren van sollicitatiegesprekken. Wij gaan uit van partnerschap. Wij 

leveren geen cv’s, wij leveren recruitment ondersteuning op maat. 

Gelukkig waarderen steeds meer bedrijven onze eerlijke manier van 

werken, onder de voorwaarden die het beste bij de klant passen.’ 

Verandering

Patricia wil het West-Friese bedrijfsleven vooral op het hart drukken 

dat er echt iets aan het veranderen is op de arbeidsmarkt: ‘Wat je 

nu al ziet is dat de concurrentie om de goede arbeidskrachten 

enorm aan het toenemen is. De Randstad oefent sowieso al een 

grote aantrekkingskracht uit op de jongeren. Steeds meer bedrijven 

hebben hele websites in de lucht om mensen aan te trekken. Ik zeg 

niet dat we dat moeten kopiëren, maar wél dat we op onze eigen 

manier daar wat tegenover kunnen zetten.’ Michiel: ‘Je moet in 

actie komen. Als je afwacht ben je te laat. Met onze recruitmentac-

tiviteiten helpen we de organisaties daarbij. De ondernemer hoeft 

niet alles te kunnen en te weten, dat doet-ie al van zijn/haar eigen 

vak. Slim is het je te laten begeleiden door mensen, zoals wij, die 

constant in verbinding staan met de talenten op de arbeidsmarkt 

en verstand hebben van het recruitment vak. 

Binnen werving- en selectieadviesbureau De Selectie bundelen Michiel Martens en Patricia 

van der Meij de Bie al hun kennis en ervaring om het bedrijfsleven te ondersteunen met hun 

personeelsvraagstukken. ‘Organisaties doen er verstandig aan al met ons te gaan praten voor 

er een vacature is.’  

Frisse wind door West-Friese personeelszaken 
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      De Selectie       

De Selectie neemt
recruitment serieus!

Talentpool 

Patricia en Michiel houden voor al hun klanten een eigen talentpool 

up to date. ‘Zie het als een online database, met dit verschil dat wij 

ook evenementen organiseren om het persoonlijk contact met de 

mogelijke kandidaten voor onze klanten te onderhouden. Het heeft 

dus voor bedrijven zin je daarop te abonneren, ook – of juist – als 

er nog geen vacatures zijn. Dat geeft een grote voorsprong als er 

plotseling een vacature vrijkomt. Het vertrek van een medewerker 

kost een bedrijf gemiddeld 20 procent van het jaarsalaris. Hoe fijn 

is het dan dat er een groep kandidaten is waar je direct toegang 

toe hebt. Kijk naar een professionele voetbalclub, die zorgt ook echt 

wel dat ze alternatieven hebben op het moment dat er een goede 

speler vertrekt. Die hebben 

scouts in dienst die spelers 

volgen en continu kijken naar 

wat er op de markt aanwezig is. En precies dat doen wij voor de 

West-Friese ondernemers. Bedrijven kennen straks al de mensen 

die ze nodig gaan hebben, voor ze echt op zoek moeten.’

De Selectie laat duidelijk een frisse wind waaien in het West-Friese 

HR-landschap: energiek, nuchter en hoog professioneel.  

Voor een vrijblijvende kennismaking, vindt u alle contactgegevens 

op www.deselectie.nl 

Michiel Martens en Patricia van der Meij de Bie

Tekst: Robert Vinkenborg Fotografie: Douwe Siesling 



      Intal BV      

Op het hoofdkantoor van Intal in Opmeer kijk je letterlijk je ogen uit: de 

open werkruimte, de prachtige werkplaats, de vergaderzitjes afgeschei-

den door transparante wanden, overal inspirerende teksten, tekentafels 

en exclusieve kunst aan de muur maken indruk. Een met recht 

inspirerende werkplek waarin niets er zomaar is. 

Blij met de crisis 

Directeur en oprichter Rudy Schipper vertelt dat hij vroeger in 

loondienst in de financiële wereld werkte en in 2003 de overstap 

maakte naar het ondernemerschap. Hij ervoer dat hij als ondernemer 

meer uit zijn talenten kon halen. Verrassend wordt zijn verhaal bij de 

Intal BV in Opmeer is meer dan de excellente producent van aluminium ramen, kozijnen en 

vliesgevels alleen. Het werkgeverschap wordt vormgegeven met de unieke, zelfontwikkelde 

‘Intal Methode’. Bij Intal draait alles om de persoonlijke ontwikkeling en het geluk van de  

medewerkers. Een bedrijfsfilosofie waarmee Intal nu ook andere ondernemers wil inspireren.  

En Intal wil zich op de arbeidsmarkt nadrukkelijker als een aantrekkelijke werkgever  

manifesteren: voor mensen die geluk en ontwikkeling ook belangrijk vinden. 
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Intal is van iedereen 
die er werkt 

‘Wij zoeken mensen die open staan voor onze manier van werken’



      Intal BV      

crisis die in 2008 uitbrak. Misschien wel hét moment dat Rudy begon in 

te zien dat het allemaal ook anders kan: ‘Ik was ook wel blij met die 

crisis. Daarvoor waren er gewoon altijd orders. Ook al verdiende ik goed 

geld, ik had nog meer uitdaging nodig en die gaf de crisis me. Toen de 

orderportefeuille leegliep werd ik pas echt op de proef gesteld als 

ondernemer. We zijn tegendraads een eigen nieuwe productlijn gaan 

ontwikkelen en nieuwe markten gaan zoeken. We hebben een 

overname gedaan en gingen tegen de stroom in.’ Het legde Intal geen 

windeieren: ‘Tussen 2009  en 2013 zijn we vier keer zo groot geworden 

door creativiteit, anders te gaan denken en risico’s durven nemen.’ 

jij, wij, groei, open en durf

Het is in die periode dat Rudy ook een heel eigen nieuwe kijk op 

ondernemen ontwikkelde, waarin de mens in het bedrijf centraal staat. 

Hij trok Marcia  Schouten – die net haar studie arbeidspsychologie had 

afgerond – aan om zijn ideeën over te brengen op de organisatie. Zij 

vertelt: ‘Zijn visie sloot erg aan op wat ik zelf van waarde vind. We zijn 

begonnen met het opschrijven van wat we voor Intal als de ideale 

situatie zagen. Dat is De Intal Methode geworden: een organisatie 

zonder regels, maar vertrouwen in elkaar als uitgangspunt. Het is een 

manier van hoe we met elkaar willen werken en omgaan. Er zijn vijf 

pijlers: jij, wij, groei, open en durf waarin eigenlijk alles zit van wat we 

voor het functioneren van de Intal belangrijk vinden: geluk en persoon-

lijke ontwikkeling.’

Zo is het nieuwste project in het kader van openheid dat de medewer-

kers zelf met elkaar de salarisverhogingen mogen bepalen: ‘Je haalt 

iedereen uit de comfortzone als je gewoon open mag weten wat 

iedereen verdient. Per team mag een budget verdeeld worden. Er 

komen hele mooie dingen uit voort. Iemand die bijvoorbeeld echt 

uitblonk besloot een stuk van zijn extra beloning terug te geven omdat 

hij vond dat anderen ook een deel van dat extra verdienen.’ 

Het draait ook om inspiratie 

Het zijn allemaal manieren, legt Rudy uit, waardoor de medewerkers 

meer betrokken worden bij het bedrijf: ‘Deze onderneming is van 

iedereen die hier werkt. Dat ondernemende gevoel, dat mij hielp mijzelf 

te ontwikkelen, wordt overgebracht op iedereen. Zelfs de winst- en 

verliesrekening is openbaar en de medewerkers delen daar ook in mee. 

Verhoog je de salarissen, dan gaat dat van de winst af. Op die manier 

gaat iedereen begrijpen hoe een bedrijf werkt en zichzelf ook stukje 

ondernemer voelen. En dat helpt uiteindelijk om de grote ambities van 

Intal – ook buiten Nederland – te realiseren. 

Marcia: ‘De Intal Methode is ontwikkeld voor intern gebruik. Maar nu is 

toch het moment gekomen om er meer zichtbaarheid aan te geven. 

Ook als manier om mensen te stimuleren bij ons te komen werken.  

En omdat dit bedrijf niet alleen maar draait om geld maar ook om 

inspiratie. Wij zoeken mensen die open staan voor onze manier van 

werken en zichzelf willen ontwikkelen. En dan is de persoonlijkheid 

belangrijker dan de cv.’ 

Als u ook geïnspireerd wilt worden of misschien op zoek bent naar een 

andere baan, kijk dan eens op:  www.deintalmethode.nl 

516317Tekst: Robert Vinkenborg Fotografie: Douwe Siesling 
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      RENOLIT Nederland B.V.      

RENOLIT creëert, 
               innoveert en     inspireert

RENOLIT Nederland B.V. maakt deel uit van de internationale 

RENOLIT Groep en valt onder de Business Unit RENOLIT Medical.  

De kernactiviteiten van RENOLIT Nederland B.V. bestaan uit het 

produceren van halffabricaten van medische kunststoffen die onder 

meer worden gebruikt voor infuuszakken, infuusslangen en 

bloedzakken. Het kwalitatief hoogwaardige materiaal gaat vervol-

gens naar klanten die er een eindproduct van maken. Dagelijks 

wordt er bij RENOLIT gewerkt aan producten die mensenlevens 

redden. Het is dus van groot belang dat de producten voldoen aan 

alle wet- en regelgeving van de medische en farmaceutische 

industrie. Dat kan alleen als de medewerkers goed geschoold zijn 

en daarom zijn interne opleidings- en ontwikkelingstrajecten bij 

RENOLIT een belangrijk speerpunt. 

Werkplekleren door mentorschap

Opleidingscoördinator Lonneke Rentinck legt uit hoe medewerkers bij 

RENOLIT intern worden opgeleid: “Onze producten moeten voldoen aan 

zeer hoge kwaliteitseisen en om dat te waarborgen hebben we een 

Het bedrijf RENOLIT Nederland B.V. is gevestigd in Enkhuizen en gespecialiseerd in het produ-

ceren van medische kunststoffen. Bij het bedrijf zijn ongeveer 200 medewerkers werkzaam 

die allen op unieke wijze worden uitgedaagd om zich te blijven ontwikkelen. De kwaliteit vind 

je hierdoor niet alleen terug in de producten maar ook in het personeel.  

Roel Dirks
opleidingsmentor
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RENOLIT creëert, 
               innoveert en     inspireert

eigen leertraject ontwikkeld. Met onze LTO-trajecten (License to Operate) 

bieden we medewerkers per proces een interne opleiding aan. Voor 

ieder productieproces bestaat een LTO. De duur van een opleiding ligt 

tussen de één en de 15 maanden en hangt af van de complexiteit van 

het werkproces. Tijdens het leertraject worden medewerkers één op 

één begeleid door een ervaren collega; hun opleidingsmentor. Eind 

2016 zijn we begonnen met het formaliseren van deze rol en het 

werkplekleren. De opleidingsmentoren bij de twee meest complexe 

processen hebben een mentortraining gekregen zodat zij hun nieuwe 

collega’s effectiever kunnen opleiden en begeleiden. Een goede vakman 

maakt namelijk niet direct een goede leraar. Ook ondersteunen hun 

leidinggevende en HR hen de mentorrol goed op te pakken.” 

Praktijk bepaalt leermomenten

Lonneke: “Om de ontwikkeling van medewerkers te kunnen 

monitoren en stimuleren hebben we het leerdossier POP-STARR 

ingericht. POP staat voor persoonlijk ontwikkelplan en STARR voor 

situatie, taak, actie, resultaat en reflectie. In dit online dossier kan 

iedereen bij POP zijn eigen ontwikkeldoelen invullen en bijhouden. 

En terugkijken op een leerzame situatie door STARR in te vullen. 

Iemand kan zelf aangeven of een leerdoel is behaald. Dit wordt 

vervolgens getoetst door de mentor. Ervaring leert dat de praktijk 

de leermomenten bepaalt, maar van medewerkers wordt ook een 

proactieve houding verwacht. Het is voor ons belangrijk dat iemand 

progressie maakt in zijn werk en leergierig is. Ik zeg altijd ‘vaardig-

heden kun je leren, motivatie niet’.”  

Dezelfde taal spreken

Lonneke: “Veranderingen en verbeteringen pakken we bij RENOLIT 

vaak projectmatig aan. Dit houdt in dat we een tijdelijk team 

samenstellen en de juiste medewerkers hierbij betrekken. In de 

basis volgen we hierbij de 7 habits van Stephen Covey. Dat 

betekent: proactief zijn, begin met eind in gedachten, belangrijke 

zaken eerst, win-win denken, eerst begrijpen dan begrepen worden, 

synergie creëren en de zaag scherp houden. Het gedachtegoed van 

de 7 habits legt de basis voor hoe we met elkaar omgaan in de 

organisatie en samenwerken. Het zorgt ervoor dat we dezelfde taal 

spreken. Alle medewerkers worden dan ook uitgenodigd om een  

7 habits training te volgen.” 

Vernieuwde sollicitatieportal

De werving en selectie van goede nieuwe medewerkers is voor ieder 

bedrijf een uitdaging, zo ook voor RENOLIT. Lonneke: “Onze ambitie 

is om de meest inspirerende werkgever van West-Friesland te 

worden, echt een bedrijf waar je graag wilt werken. Hiervoor moeten 

we meer bekendheid in de regio creëren. Daar ligt onze uitdaging. 

Enerzijds werken we met uitzendbureaus en werving- en selectiebu-

reaus en anderzijds komen mensen bij ons terecht via het netwerk 

van bestaande medewerkers. Om de sollicitatieprocedure bij ons 

bedrijf te vereenvoudigen is begin 2017 de website www.werkenbij-

renolit.nl gelanceerd. Op deze sollicitatieportal staan alle openstaan-

de vacatures, maar ook verschillende referenties van eigen 

medewerkers. Zo maken we de functies voor nieuwe kandidaten 

herkenbaar en verlagen we de drempel om bij ons te solliciteren.”  

RENOLIT, Flevolaan 1, Enkhuizen

www.renolit.com

Tekst: Patricia Lourens Fotografie: aangeleverd 
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      Qimens          

‘Investeer in kwaliteit      van 
mensen en verbinding     met je 
organisatie’

‘Wij helpen organisaties hun ambities waar te maken!’, vat Ron zijn 

dienstverlening samen: ‘Bezieling, bevlogenheid en verbinding zijn 

de sleutelwoorden. Hierdoor voelen mensen zich energiek en 

gelukkiger. Dit is een bewezen beslissende factor voor succes en 

het realiseren van je bedrijfsambities.’

Zingeving belangrijker dan geld

Hoe kijkt u naar de huidige arbeidsmarkt? 

‘Spannend, met een groeiend tekort aan gespecialiseerde  

vakmensen op zowel lager, middelbaar als hoger niveau.  

We moeten ons realiseren dat talent schaars is, maar ook dat 

andere zaken dan salaris, zoals zingeving en werkomgeving 

relevanter zijn. Mensen komen niet alleen voor het geld; ze willen 

werk dat ertoe doet, meer flexibiliteit en zelfstandigheid en gehoord 

en gewaardeerd worden. Kandidaten kiezen voor een bedrijf dat 

continuïteit kan bieden, weet mee te bewegen met de snelheid van 

veranderingen en succesvol is. 

Betrokken en bevlogen medewerkers zijn de pijler voor het succes 

van je bedrijf. Vooral de nieuwe generatie is mondiger en maat-

Qimens is zeer succesvol om organisaties en medewerkers te helpen in anders te denken  

en doen: van ondernemingsstrategie tot aan de inrichting van de bedrijfsprocessen.  

Westfriese Zaken vroeg bedrijfscoach/organisatie-architect Ron Offerman naar zijn visie op de 

veranderende arbeidsmarkt. 

Qimens helpt ambities waar te maken 
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‘Investeer in kwaliteit      van 
mensen en verbinding     met je 
organisatie’

Qimens helpt ambities waar te maken 

schappelijk betrokken, vragen een andere manier van werken en 

leiding geven en willen vooral  geïnspireerd worden. Dat vraagt dat 

je mensen op een passende manier faciliteert zodat ze én zichzelf 

kunnen ontwikkelen én een bijdrage kunnen leveren aan het 

verbeteren van de organisatie. Jonge mensen kiezen voor organisa-

ties met een krachtige bedrijfscultuur waarin men zich thuis voelt.

Er is meer behoefte aan vrijheid van handelen. Gooi overbodige 

bureaucratie overboord. Geef medewerkers ook echt de mogelijk-

heid zelf verantwoordelijk te zijn voor een optimale prestatie, in 

plaats van dat je iemand frustreert met het invullen van formulieren 

en het ophalen van handtekeningen voor dit of dat. Want al die tijd 

is die persoon niet effectief aan het werk, raakt gedemotiveerd met 

alle nadelige effecten van dien. Dit soort obstakels kom ik echt nog 

te vaak tegen en zijn relatief eenvoudig op te lossen.’

Doeners doen te vaak hetzelfde 

Wat moeten bedrijven doen met al die veranderingen? 

‘Zie dit als een kans! Kijk goed om je heen. Je kan wel een eigen 

idee hebben, maar als dat niet matcht met wat iemand verwacht 

dan neem je misschien iemand in dienst die binnen een paar 

maanden al weer weg is. Onze regio staat bekend om de doeners. 

Dat DOEN is vaak wel hetzelfde doen en niet anders doen. Terwijl 

de omgeving en veranderingen daar wel om vragen. Als je je 

organisatie niet aanpast, ben je straks echt te laat. Dat is jammer, 

want we zijn ondernemend een fantastische regio. Toen het minder 

ging, waren er bedrijven die weinig investeerden in hun personeel. 

Dat maak je niet even snel met een medewerkerscursusje goed. 

Het moet echt gaan om persoonlijke ontwikkeling zodat medewer-

kers het bedrijf nog sterker maken. Stel jezelf cruciale vragen als: 

wie ben je als bedrijf?; wie wil je zijn, nu en straks? Handel daar 

naar, investeer in de bedrijfscultuur, daar ligt de sleutel. Mensen 

willen namelijk niets liever dan een goede prestatie neerzetten. Ook 

in bedrijven waar het goed gaat, is er altijd rendementsverbetering 

te halen.’

De beste ambassadeurs van je bedrijf

Wat adviseert u over personeelsbeleid?  

‘Investeer in goede mensen die ook echt de kar willen trekken. 

Deze uitdaging verbindt Qimens aan de organisatie als geheel. Zorg 

ervoor dat iedereen weet waar je met de organisatie naartoe wil. 

Richt het zo in dat de medewerker optimaal kan functioneren en 

het bedrijf het meeste succes brengt. Qimens maakt dat mogelijk 

- op een behapbare manier – door mensen op een natuurlijke 

wijze te leren zich te ontwikkelen. En dat hoeft helemaal niet veel te 

kosten of tijd in beslag in te nemen. Het levert veel op aan 

efficiency, betrokkenheid en winstgevendheid. Maar ook dat 

medewerkers - doordat ze meer bevlogen raken en trots zijn -  de 

beste ambassadeurs van je bedrijf worden. En wie wil dat nou niet?’

Ook toe aan anders doen? Maak eens vrijblijvend een afspraak met 

Ron Offerman 06-51 48 76 66. Kijk eens op: www.qimens.nl 

Ron Offermans

Tekst: Robert Vinkenborg Fotografie: Douwe Siesling 
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      Bijl&Reuser          

Krapte op arbeidsmarkt 
biedt ruimte voor omdenkers

De arbeidsmarkt beweegt mee op de golven van de conjunctuur.  

Na de crisis groeit de economie en daalt de werkloosheid. Een 

ontwikkeling die de regie teruglegt in handen van de werkzoekenden. 

Zij bepalen weer zelf waar ze willen werken en onder welke condities. 

Werkgevers zijn het ontwend daar handig op in te spelen. We spraken 

met Marco Bijl, Madelon Spaan en Jolanda Kamminga. Ervaringsdes-

kundigen in HR-management en de wereld van werving en selectie.

Duurzame inzetbaarheid

‘Onze teamleden kennen het klappen van de zweep. Zowel aan de 

kant van de organisatie als die van de kandidaten. Door onze ruime 

ervaring binnen het speelveld zien wij oplossingen vaak nog voor de 

vraagstukken zichtbaar zijn. Door een sterk persoonlijke benadering 

doorgronden wij de ontwikkelingsfase, strategie en cultuur van de 

organisatie snel. Essentieel voor het matchen van mens en onderne-

ming. De juiste persoon op de juiste plek is bepalend voor het succes 

van organisaties. De kunst is niet alleen deze mensen te vinden, maar 

hen ook binnenboord te houden. Het vraagt om een andere mindset, 

creativiteit en lef. Een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.’

Welke belangrijke veranderingen zien jullie op de arbeidsmarkt?

De veranderingen zijn tweeledig. Wij zijn op weg naar een hoog-

Na de economische crisis trekt de werkgelegenheid aan. De groeiende krapte op de  

arbeidsmarkt vraagt om lef en creativiteit van ondernemers. De professionals van  

Bijl&Reuser ondersteunen bij het creëren van de juiste balans tussen mens en organisatie.  

Als ‘organisatieregisseurs’ zorgen zij dat u kunt schitteren op het arbeidstoneel.

Bijl&Reuser: succesvolle mensen, succesvolle organisatie



conjunctuur waardoor de regie verschuift van de werkgever naar de 

medewerker. In een krappe markt ligt de bal bij de kandidaat.  

Naast de economische omslag veranderen ook de behoeften van 

kandidaten. De medewerkers van nu maken andere keuzes.  

Zij werken om te leven, niet andersom. Het salaris moet marktcon-

form zijn, maar zelfontplooiing en een juiste balans tussen werk en 

privé staan bovenaan het wensenlijstje. 

Zo’n 80% van de medewerkers vertrekt binnen drie jaar naar een 

andere baan. Langer binden en boeien is belangrijk. Dat begint al 

bij de selectiefase en dan komen wij in beeld. Wij gaan voor 

duurzame inzetbaarheid, zijn klankbord en adviseur voor zowel de 

klant als de kandidaat. En dat begint, maar stopt niet bij het vinden 

van een juiste match. Vanuit onze rol als HR-consultant begeleiden 

we mensen ook als ze voor een keuzemoment staan in hun 

ontwikkeling. Hoe meer keuzes er zijn, hoe lastiger het is te 

bepalen wat je nu werkelijk wilt. Wij kijken naar het talent dat 

schuilt onder alles wat de maatschappij van je verwacht. Als je dat 

talent kunt leven, ben je een betere medewerker en een gelukkiger 

mens. En dat geldt net zo hard voor de werkgever.’ 

Hoe kunnen organisaties inspelen op de veranderende 

arbeidsmarkt?

‘Belangrijk is de arbeidsmarktcommunicatie en arbeidsvoorwaar-

den aan te passen op wat personeel van jou nodig heeft. Streef 

naar een duurzame inzetbaarheid van medewerkers, vanaf hun 

eerste werkdag tot -bij wijze van spreken- aan hun pensioen. Het 

zorgt voor gezonde, gemotiveerde en productieve medewerkers. 

Vraag jezelf af hoe je hen over vijf jaar nog kunt boeien en binden. 

Kijk bijvoorbeeld eens kritisch naar flexibiliteit in werktijden en 

leeftijd. Een 40-urige week is al lang niet meer de standaard. 

Werken in deeltijd komt de balans tussen werk en privé ten goede. 

Breng een goede mix van leeftijden aan in de onderneming. De 

ouder wordende medewerker is net zo waardevol als zijn of haar 

jongere collega. 

De krapte op de arbeidsmarkt biedt ruimte voor omdenkers.  

Sta open voor de veranderende wensen en verlangens van 

werkzoekenden en bepaal hoe de organisatie kan meebewegen.  

Wij ondersteunen u graag in dat proces.’

Bijl&Reuser – Koepoortsweg 50 in Hoorn

info@bijlreuser.nl - 0229-27 84 33 

www.bijlreuser.nl
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      Bijl&Reuser          

Krapte op arbeidsmarkt 
biedt ruimte voor omdenkers

Bijl&Reuser: succesvolle mensen, succesvolle organisatie

Over Bijl&Reuser

De consultants van Bijl&Reuser vormen een gedegen  

HR-klankbord voor management en directie.  

Als organisatieregisseur zijn wij in staat uw organisatie snel te 

doorgronden, talenten maximaal te benutten en elke medewer-

ker te laten groeien in zijn of haar rol.  

Om de juiste balans te vinden tussen mens en organisatie 

helpen wij u met het doorvoeren van gewenste veranderingen 

waarbij u de eindverantwoordelijkheid behoudt.

Wij adviseren en ondersteunen bij:

Werving & selectie, Interim management, HR Consultancy

Tekst: Mieke de Beer Fotografie: aangeleverd
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Baanbereik  
zorgt voor de  
perfecte match!
Ariënne Evers, Annemiek van Leeuwen en Mona Roorda
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      Baanbereik          

Baanbereik  
zorgt voor de  
perfecte match!

Sinds 2011 is Baanbereik niet meer weg te denken uit de regio. Het uitzend- en detacherings-

bureau gespecialiseerd in office en techniek is actief in omgeving West-Friesland en goed 

herkenbaar aan het paarse logo. Met twee vestigingen – in Zwaag en Heerhugowaard – blijft 

het bedrijf uitbreiden maar de eigentijdse en persoonlijke aanpak staat altijd voorop. 

Voor een nadere kennismaking ging Westfriese Zaken langs op het 

kantoor in Zwaag. Na een vriendelijke ontvangst door één van de 

grondleggers van Baanbereik Mona Roorda volgt een kleine 

rondleiding door het gebouw. Dan komt voor aanvang van het 

gesprek nog een oude bekende binnenlopen, Esther Schouten. 

Deze voormalige bokskampioen is nauw betrokken bij Baanbereik 

en leidt voor klanten en medewerkers twee keer per week een 

bootcamptraining in Hoorn en Heerhugowaard. Mona vertelt 

hierover: “Werknemers kunnen twee keer per week gratis een 

bootcamp volgen van Esther. In het kader van goed werkgevers-

schap besteden we veel aandacht aan sporten en een gezonde 

levensstijl.”

De krachten gebundeld 

Maar even terug naar het begin. Te midden van de economische 

crisis is begin 2011 Baanbereik opgericht door Mona Roorda, 

Annemiek van Leeuwen en Ariënne Evers. De dames kennen elkaar 

via vorige werkgevers in de uitzendbranche en hebben nu hun 

krachten gebundeld in Baanbereik. Ariënne: “We zijn allemaal 

anders, maar hebben wel hetzelfde doel en daarom werkt het zo 

goed samen. Inmiddels zijn we gegroeid naar 14 eigen personeels-

leden, vier stagiaires en ongeveer 250 medewerkers die gedeta-

cheerd zijn bij klanten. We hebben mensen van alle generaties in 

dienst, van jong tot oud. Het merendeel van onze gedetacheerden 

is 50 plus. Leeftijd zien wij niet als een belemmering.” 

Out-of-the-box

Annemiek: “Onze hoofdactiviteiten zijn; uitzenden, detachering, 

payrolling, en werving en selectie. Daarnaast bieden we trainings- 

en opleidingstrajecten aan en bemiddelen we tussen ZZP’ers en 

klanten. Het doel is om werkgevers en werknemers aan elkaar te 

koppelen en te zorgen voor de juiste match. Ons werkgebied 

beperkt zich tot West-Friesland en Kennemerland. Daar hebben we 

bewust voor gekozen. Onze focus ligt in de regio. Als wij een nieuwe 

vacature ontvangen van een opdrachtgever selecteren wij altijd drie 

geschikte kandidaten. Twee kandidaten sluiten perfect aan op de 

functie-eisen en één persoon is wat meer out-of-the-box. En 

meestal wordt het die derde kandidaat. Dat komt omdat wij anders 

kijken en weten wat voor persoon ergens het beste past.” Mona vult 

aan: “Want de beste kandidaat op papier is vaak niet de beste 

kandidaat. CV zegt namelijk niets over gedrag, persoonlijkheid en 

motivatie. Dat maakt juist het verschil. Wij kijken naar de persoon 

en onze opdrachtgevers vertrouwen erop dat wij de perfecte 

kandidaat vinden.”

Op de bres voor baanverbetering

Tijdens de crisis was het niet ongewoon voor werknemers om een 

baan te accepteren buiten hun expertise, want dan kwam er ten 

minste brood op de plank. Maar tijden veranderen en de arbeids-

markt verandert mee. Annemiek: “Wij zoeken mensen die tijdens de 

crisis kozen voor de baan die toen beschikbaar was, maar die met 

hun ervaring en achtergrond eigenlijk terug willen naar de functie 

die ze ambiëren. Als uitzendbureau zien we namelijk dat de 

‘verdwenen’ vacatures weer terugkeren. Hoe mooi zou het zijn als 

iemand vanuit zijn oude baan via Baanbereik weer in zijn eigen 

vakgebied aan de slag kan? Voordeel is dat diegene nog steeds de 

zekerheid behoudt van een contract, hetzij een contract bij 

Baanbereik of direct bij de opdrachtgever.”  

Werk en plezier

Bij Baanbereik wordt er niet alleen hard gewerkt, maar ook veel 

gevierd. Op het festival Outdoor Stereo in Hoorn komen werk en 

plezier op unieke wijze samen. Mona: “Wij hebben 50 man achter 

de bar geregeld die allen aan het werk waren in onze T-shirts. Ook 

waren klanten, opdrachtgevers en werknemers aanwezig op onze 

uitnodiging en deelde een promoteam gadgets uit. Het is eigenlijk 

ons mooiste moment van het jaar. Al onze doelgroepen komen dan 

samen. Volgend jaar zijn we er zeker weer bij.” 

Vestigingen Baanbereik:

Zwaag – De Factorij 2d, Heerhugowaard – Handelsstraat 6

www.baanbereik.nl 

Tekst: Patricia Lourens Fotografie: Douwe Siesling 
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‘Wij zijn een intermediair voor ICT-specialisten en bemiddelen  

tussen klant en ICT-professionals, met hart voor de interim 

professional en ziel voor de opdrachtgever. We gaan altijd op zoek 

naar de beste oplossing voor de klant. Er is veel vraag in de markt 

naar goede ICT-ers. Wij weten topkandidaten te vinden voor grote 

klanten zoals Heineken, VU, RTL, waterbedrijven en ziekenhuizen. 

Inmiddels kan Hero 60 aansprekende opdrachtgevers tot haar 

klantenkring rekenen, wat voor een intermediair zeer uniek is.’

De zoektocht

Jeroen de Vries: ‘Als een klant op zoek is naar tijdelijke onderste-

uning voor een project, bepalen we eerst welke discipline er nodig is.  

Wij leveren de programmamanagers, projectleiders, architecten, 

programmeurs en applicatie specialisten. Na ontvangst van een 

aanvraag reageren we direct en binnen vijf minuten weet de gehele 

wereld wat wij zoeken. Via een zelf ontwikkeld dashboard worden 

tienduizenden mails verstuurd. De reacties worden vervolgens 

beoordeeld door onze senior recruiters. Daarnaast gaan onze 

hunters ook zelf actief op zoek naar kandidaten (o.a. via LinkedIn). 

Geschikt bevonden kandidaten worden geïnterviewd en na onze 

goedkeuring gekoppeld aan de klant. Wij gaan altijd voor de 

perfecte match, op basis van hard- en softskills, die we binnen  

24 tot 48 uur willen aanbieden bij onze opdrachtgever.‘

Aanvragen afhandelen, professionele kandidaten zoeken, CV’s beoordelen en dé perfecte  

ICT-specialist plaatsen bij een prestigieuze opdrachtgever. En dat allemaal binnen 48 uur. Het 

is dagelijkse kost voor Hero Business Solutions in Wognum, intermediair voor senior (interim) 

ICT-professionals.

Hero vindt top  
ICT-specialisten voor  
topklanten 
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      Hero business solutions          

Hero’s uitdagingen

‘Dit is een bijzonder jaar, want we vieren ons 10-jarig bestaan.  

Al 10 jaar strijden wij voor de beste matches, de beste service, de 

beste relatie met opdrachtgevers, collega’s en kandidaten. We werken 

al 10 jaar met Hollandse nuchterheid en doorzettingsvermogen, door 

heel hard te werken en heel veel plezier te maken.‘ De afgelopen jaren 

is Hero hard gegroeid. Door de vier grote lcd-schermen die in het 

moderne kantoor hangen, hebben alle werknemers een compleet 

overzicht van hoe het bedrijf er iedere week, iedere dag, zelfs iedere 

minuut voorstaat. Van bruto marges en inkomende en uitgaande mails 

tot werkroosters en verjaardagen van alle werknemers en hun familie. 

Zoals elk ander bedrijf kent Hero ook uitdagingen. Jeroen: ‘Klanten 

binnenhalen en behouden, de juiste kandidaten vinden en goed eigen 

personeel; alles is doorlopend een uitdaging. Daarnaast opereren we 

in het ICT-topsegment en hebben we te maken met senior interim 

managers en zware programmeurs. Onze klanten verwachten ook de 

allerbesten. De uitdaging is om zo’n ICT-professional te verleiden om 

voor onze klant te gaan werken.‘

IJzersterk team

Jeroen: ‘Voor 97% van alle aanvragen vinden wij de juiste  

kandidaat. Deze resultaten kun je alleen behalen met een ijzersterk 

team wat keihard wil werken en waar je van op aan kunt.  

Op het moment bestaat ons team uit 15 werknemers. We hebben 

vier sales, twee contractbeheerders, vier recruiters, twee ICT-spe-

cialisten, een marketeer, een sales binnendienst en mijzelf.  

We werken als één team en delen alles met elkaar. Niet alleen de 

hoogtepunten, maar ook de dieptepunten. Juist de fouten worden 

gedeeld, want daar kun je alleen maar van leren. En samen vinden 

we wel een oplossing. Zo heb je nooit het gevoel dat je er alleen 

voor staat.‘ 

Ieder in zijn eigen kracht

Om te benadrukken hoezeer Hero functioneert als één team wordt 

recruiter Laurens Tijhuis aan het gesprek toegevoegd. Als geen 

ander kan Laurens uitleg geven over de saamhorigheid binnen het 

bedrijf: ‘Binnen mijn tienjarige ervaring in de arbeidsbemiddeling 

heb ik bij verschillende organisaties gezien dat het ook anders kan. 

Bij Hero zijn alle fases van een procedure opgesplitst per medewer-

kersgroep zoals een recruitmentteam en een salesteam.  

Alle stukjes samen vormen één keten die iedere minuut van de 

werkdag met elkaar moet samenwerken. Als één schakel niet 

meedoet, kom je nooit van A naar Z.‘ Jeroen: ‘Iedereen vult elkaar 

aan en staat ook in zijn eigen kracht. En doet vooral waar hij of zij 

het beste in is.‘ 

Hero is te vinden in het Scholtensgebouw, 

Geert Scholtenslaan 9H te Wognum en te volgen via 

www.herobusinesssolutions.eu

Hero vindt top  
ICT-specialisten voor  
topklanten 

‘Al 10 jaar strijden wij  

voor de beste matches,  

de beste service,  

de beste relatie met  

opdrachtgevers, collega’s 

en kandidaten.’

Jeroen de Vries

Tekst: Patricia Lourens Fotografie: aangeleverd 



VERGADEREN AAN DE GOLFBAAN HEEFT IETS BIJZONDERS! 

Golfbaan Westwoud | Zittend 19 | 1617 KS  Westwoud | www.golfbaanwestwoud.nl/business

Golfbaan Westwoud beschikt over een vergaderzaal waarin u van alle 
gemakken voorzien bent om een succesvolle vergadering te beleggen, 
een training te geven of een presentatie te houden. Deze vergaderzaal 
wordt per dagdeel verhuurd. Een 
dag arrangement en de culinaire 
verzorging kunnen geheel naar  
wens worden samengesteld.  
Combineer uw vergadering eens  

met een lunch,rondje golf of clinic! 
Voor meer informatie of voor het aanvragen van een  
offerte kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0228 – 
56 31 28 of per email: secretariaat@wfgc.nl
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15 sept t/m 30 okt 2017

vraag naar de voorwaarden

* 
    

garantie       *     op de deur
   

  10  jaar

HERFSTACTIE

Nu GRATIS 
elektrische bediening
t.w.v. € 500,-

Vervang uw garagedeur!

Stracke garagedeuren
De Corantijn 3
1689 AN Zwaag
Tel:0229-218411
www.stracke.nl
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Piet Swart Vastgoed staat 
voor service en kwaliteit

Sebastiaan Vriend vertelt over zijn makelaarskantoor: ‘In 2013 heb 

ik mijn werkzaamheden uitgebreid en ben ik naast de particuliere 

markt ook de zakelijke markt gaan bedienen. Als makelaar ben ik 

zelf ondernemer en hierdoor leg ik gemakkelijk contact met andere 

ondernemers. We denken immers hetzelfde en ik begrijp de 

problematiek rond bedrijven en hun panden. Vanuit mijn vakgebied 

en eigen ervaring kan ik op alle punten meedenken. Mijn kracht is 

dat ik geen uitdaging uit de weg ga. Ik ga volledig voor een 

opdracht en ik ben bereid om vooraf te investeren. Een goede 

service vind ik erg belangrijk.’ 

Juiste strategie bepalen

Dat Sebastiaan wel houdt van een uitdaging blijkt uit het huidige 

aanbod van onroerend goed van Piet Swart Vastgoed. Op het 

moment hebben ze diverse bijzondere objecten in de verkoop 

staan, zoals enkele Rijksmonumenten en molens. Hoe pak je de 

verkoop van zo’n uniek object aan? Sebastiaan: ‘Ieder pand is 

anders en heeft zijn eigen verhaal. Voor bedrijfsonroerend goed is 

dat verhaal vaak nog wat gecompliceerder dan bij particuliere 

woningen. Aan de hand van een situatie bepaal je de juiste 

strategie. Bij projecten die langer te koop staan is het de uitdaging 

om niet alleen je eigen netwerk te raadplegen maar ook het 

netwerk erachter te gebruiken. Op een leuke en vriendelijke manier 

benader ik vrijblijvend ondernemers. Het is soms een lange weg, 

maar door jezelf te bewijzen creëer je vertrouwen.’

En dan is de verkoop rond

Eén van de panden waar een lange weg aan vooraf ging, is het 

voormalige pand van het bouwbedrijf Mulder Obdam in Obdam wat in 

2013 failliet werd verklaard. Met gepaste trots kan Sebastiaan nu 

melden dat de verkoop geheel rond is. Sebastiaan: ‘Het begon 

allemaal met de vraag van Mulder Obdam om na het faillissement een 

ongebruikelijk hoog aantal taxaties in één week te verrichten. Ik heb 

toen alles aan de kant gezet en de opdracht aangenomen. Ook het 

bedrijfspand mocht daarna bij mij in de verkoop. Het was echter een 

zeer ingewikkelde situatie en een langdurig traject. Voor de complica-

ties die we tijdens het verkoopproces tegen kwamen, ging ik op zoek 

naar een passende oplossing. Uiteindelijk heb ik voor de verkoop twee 

partijen gevonden. Om de deal te kunnen sluiten moest ik contact 

houden met 13 verschillende partijen met ieder een eigen belang. Het 

was niet gemakkelijk, maar er kan nu eindelijk een klap op.’

Piet Swart Vastgoed, Bagijnhof 10 - Medemblik

www.pietswartvastgoed.nl  

In de wereld van de makelaardij komt het vaak neer op vertrouwen, netwerken en hard  

werken. Dat heeft Sebastiaan Vriend van Piet Swart Vastgoed goed begrepen. Sinds 2011 is 

hij actief als makelaar in regio West-Friesland en heeft zich naast de particuliere markt ook 

gespecialiseerd in het bedrijfsonroerend goed (BOG). 

      Piet Swart Vastgoed          

Tekst: Patricia Lourens Fotografie: Richard de Beer 



Het Grootste 
Werkfestival

Training Effectief 
Communiceren

Op 2 oktober vindt in Theater De Kampanje Het Grootste Werk-
festival plaats. Dit is hét event in Noord-Holland Noord voor onderne-
mers, werkgevers en iedereen die interesse heeft in het thema werk. 
Onder leiding van dagvoorzitters Femke Wolthuis en Eric Bergsma 
delen diverse specialisten zoals journalist Joris Luyendijk, Henk 
Kraaijenhof en wetenschapper Erik Scherder graag hun kennis over 
werken, leren, de zakenwereld en veel meer. Uiteraard mag ook het 
Grote Werkdebat niet ontbreken. Dit interactieve debat zal gaan over 
werkgeverschap en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Aansluitend 
aan Het Grootste Werkfestival is het Grote Goede Doel Diner.  
Een uitstekende gelegenheid om met uw relaties bij te praten onder 
het genot van een hapje, drankje en entertainment. 

Meer informatie over Het Grootste Werkfestival  
is te vinden op www.rpa-nhn.nl. 

In oktober start in het Van der 
Valk Hotel in Hoorn de training  
Effectief communiceren voor 
leidinggevenden. Deze training is  
speciaal ontwikkeld voor 
(toekomstig) leidinggevenden en 
managers en beslaat vijf avon-
den. Trainer en schrijfster  
Barbara Aalpol van Balance Your 
Work behandelt alle commu-
nicatievaardigheden die een 
leidinggevende nodig heeft. 
U leert onder andere functio-

neringsgesprekken voeren, feedback geven, efficiënt e-mailen en 
omgaan met weerstand. 

De training gaat van start op 2 oktober en vindt plaats bij  
Van der Valk Hotel Hoorn. Kijk voor meer informatie op  
www.balanceyourwork.nl of mail naar info@balanceyourwork.nl. 

2 oktober  |   Theater De Kampanje Den Helder 2 oktober  |    Van der Valk Hotel Hoorn

Landelijke finale ZomerOndernemer 2017

Op initiatief van de gemeente Hoorn is afgelopen zomer het project ZomerOndernemer van TNE (The New Entrepreneur) van start gegaan. Jongeren 
tussen de 15 en 24 jaar konden trainingen volgen en onder begeleiding van Sylvia Bakker van ProDiCo en Rob van Loon van Events Holland werken aan 
hun bedrijf. Twaalf deelnemers gingen van start en van daaruit zijn vijf bedrijven daadwerkelijk opgericht. Django de Vreng is met zijn bedrijf Filawheel, 
waarmee hij samples maakt voor 3D printing, de grote Westfriese winnaar. Op donderdag 5 oktober zal hij tevens deelnemen aan de landelijke finale. De 
winnaar krijgt niet alleen de titel ‘Beste ZomerOndernemer 2017’, maar mag ook deelnemen aan het International Student Company Festival (ISCF) in Riga. 

5 oktober  |  IJsseldelta Stadion (PEC Zwolle), Stadionplein 1, Zwolle
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HDA Autospektakel

24 september, Hoorn | 12.00 - 17.00 uur
Hoornse autobedrijven gaan de straat op voor het HDA Autospektakel.
Elf Hoornse topdealers presenteren een deel van hun aanbod.

OSH Jaarvergadering bij Velius

27 september, Hoorn | 20.00 - 22.30 uur

Bedrijfsbezoek HOC bij Vitasys

Donderdag 28 september, Zwaagdijk | 12.00 - 14.00 uur

Roadtrip Agrarische innovatie

29 september, Hoorn | 11.00 - 16.30 uur
Krijg een interessant kijk in de moderne energiehuishouding van de  
glastuinbouw en de wereldwijde opgaven van zaadveredelingsbedrijven. 

Het grootste Werkfestival

2 oktober, Den Helder | 13.30 - 18.00 uur
Ondernemers, werkgevers en geïnteresseerden laten zich inspireren over 
werk en arbeidsmarktontwikkelingen. 

Security Seminar 

10 oktober, Hoorn | 12 oktober, Enkhuizen | 17.00 - 20.00 uur
‘Ik ben gehackt! Wat nu?’ Deze actuele vraag staat centraal tijdens het Se-
curity Seminar.  Hoe kun je in deze tijden veilig online zaken blijven doen?  

HOC Café

13 oktober, Café Charlies Hoorn | 17.00 - 19.00 uur
In ongedwongen sfeer ontmoet je andere ondernemers,  
wissel je leuke ervaringen uit en doe je interessante kennis op.

Westfriesland Werkt

Ontmoet nieuwe werknemers op 13 oktober tijdens de Kom binnen 
bij bedrijven Dag. Op 12 oktober is de Pak je kansen Dag en speciaal 
bedoeld voor werkzoekenden als voorbereiding op de eerste ontmoeting 
met een werkgever.

Congres Regio West-Friesland

17 oktober, Hoorn | 10.00 - 19.00 uur
Tijdens dit congres komen schoolbesturen, schoolleiders, docenten VO/
MBO/WO en PO samen met bedrijven in de IT en Techniek en onderne-
mers met hart voor onderwijs.  

Transitie Tour HOC Hoorn

17 oktober, Hoorn | 19.30 - 22.30 uur
HOC organiseert, in navolging op de College Tour van vorig jaar, een 
Transitie Tour. Spreker is Professor Jan Rotmans die de transitiekunde 
in Nederland op de kaart heeft gezet. 

Kracht on Tour 

19 oktober, Theater Het Park Hoorn | 9.30 - 12.30 uur
Deze bijeenkomst is gericht op vrouwen die hun economische 
zelfstandigheid willen vergroten. Onder leiding van Annemarie van Gaal 
krijg je inspiratie, praktische tips en trucs. 

Onderneem en  
laat je inspireren
Netwerken, ideeën uitwisselen en nieuwe contacten opdoen; dat is voor iedere 
ondernemer interessant. En waar kun je dit nu beter doen dan op een evenement, 
een netwerkborrel, workshop of seminar. Alle interessante zakelijke evenementen voor 
ondernemers in West-Friesland hebben we alvast voor je op een rij gezet. 

Organiseer je binnenkort ook een interessant evenement voor je zakelijke collega’s? 
Zet dan nu jouw evenement extra in de spotlights in de agenda van Westfriese Zaken! 
Informeer naar de mogelijkheden via info@westfriesezaken.nl.  

MEER WETEN? 
Ga voor het complete overzicht van alle evenementen naar 

www.westfriesezaken.nl/evenementen. 

september - oktober

516333
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Q2Be voor 
Kerstpakketten die 
je hart verwarmen
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      Q2Be          

Q2Be voor 
Kerstpakketten die 
je hart verwarmen

Bij Q2Be is het altijd Kerst. Ook hartje zomer straalt de prachtige showroom een heerlijke 

winterse sfeer uit. Het nieuwe onderkomen van Q2BE in Zwaagdijk staat vol met bijzondere 

producten. Er is genoeg keuze voor een uniek Kerstpakket met een persoonlijke boodschap. 

Laat de feestdagen maar komen!

Trendy, nostalgisch, Westfries, chic of hartverwarmend? Het kan 

allemaal! Bij Q2Be zijn de mogelijkheden voor Kerstpakketten 

eindeloos en dat merk je meteen zodra je de perfect gestylde 

showroom binnenloopt. Eigenaar Monique van der Kolk laat vol trots 

het nieuwe pand in Zwaagdijk zien waar het bedrijf nog geen maand 

geleden is ingetrokken. Ze vertelt: ‘We komen uit een unit aan de 

andere kant van het bedrijventerrein zonder ramen. Maar deson-

danks was het er altijd heel gezellig. Daar konden we alleen niet 

blijven en toen kwam deze ruimte op ons pad. We hebben nu veel 

meer mogelijkheden en de showroom ziet er nog steeds gezellig uit.’

Over het bedrijf

Q2Be levert voor grote en kleine bedrijven Kerstpakketten op maat. 

Monique: ‘Er gaat bij ons niet één pakket hetzelfde de deur uit’.  

Wij maken geen standaard pakketten. Ieder pakket is uniek. Alle 

producten worden geheel afgestemd op de wensen van de klant en 

zijn passend bij de doelgroep.’ In 2009 heeft Monique met haar 

jarenlange ervaring als inkoper voor kerstpakketten bij organisaties 

Q2Be opgericht. ‘Het werk vond ik erg leuk, maar het nadeel was 

dat ik toen geen maatwerk kon leveren. Dat kon veel beter en 

daarom ben ik voor mezelf begonnen. Ondertussen hebben we een 

ruim klantenbestand in binnen- en buitenland en leveren we 

Kerstpakketten door heel Nederland. Samen met een fantastisch 

team zijn de zaken zoals inkoop bij de beurzen, ontvangen van 

klanten in de showroom en bezorgen van pakketten perfect 

geregeld.’ 

Altijd bezig met Kerst

Monique: ‘Het hoogtepunt van het jaar is bij ons natuurlijk de 

periode voor Kerst. In de zes tot acht weken ervoor is het topdrukte 

met het inpakken van de duizenden pakketten. In een loods op het 

bedrijventerrein Zwaagdijk zetten we een magazijn op en gaan we 

samen met tijdelijke uitzendkrachten aan de slag. Maar ook de rest 

van het jaar is er genoeg te doen. Januari tot en met maart zijn 

voor ons de inkoopmaanden. Dan bezoeken we zowel binnen- als 

buitenlandse beurzen en zoeken we de leukste en mooiste 

producten uit voor het komende jaar. April benutten we om zelf op 

zoek te gaan naar unieke items voor het assortiment. Vervolgens 

komen de artikelen langzaam binnen en starten we met het 

inrichten van de showroom. Daarnaast organiseren we ook 

regelmatig een Open Huis en proeverij-avonden.’

Wow-factor

Monique: ‘Kerstpakketten moeten een feestje zijn om uit te pakken. 

Ik ben niet tevreden met gewoon leuk, ik wil dat de pakketten een 

wow-factor hebben. Samen met de klant wil ik het optimale 

Kerstpakket samenstellen voor dat bedrijf en haar personeel. In de 

showroom staan alle samples, voorbeelden van artikelen waarmee 

je combinaties kunt maken. Ik help klanten graag met een keuze 

maken en wil ze op die manier positief verrassen. Het moet niet 

voor de hand liggen maar nét even anders zijn. Ons motto is “sterk 

in maatwerk.”’

Kerstmarkt op locatie

Het is traditie dat werknemers met Kerst een pakket ontvangen wat 

de baas heeft uitgezocht, maar anno 2017 zijn er veel meer 

mogelijkheden. Monique vertelt: ‘We regelen regelmatig Kerstmark-

ten op bedrijven. Wij laten dan een selectie uit ons assortiment zien 

in verschillende kramen aan de hand van thema’s. Daarnaast kan 

het ook zo zijn dat wij leveranciers van échte Westfriese producten 

uitnodigen. Het personeel krijgt een bepaald budget om te 

besteden en zo kan iedereen direct bij de kraampjes hun kerstpak-

ket bij elkaar shoppen. Verder bieden we bedrijven een online 

keuzeconcept aan in de vorm van een gepersonaliseerde webshop. 

Werknemers loggen in met een unieke code en mogen met een 

toegewezen budget winkelen en producten uitkiezen. En weet je 

wat nu zo grappig is? Heel veel mensen kiezen dan toch voor het 

verrassingspakket. Want wat is er nu leuker dan eens lekker verrast 

te worden?’

De Kerstpakkettenspecialist Q2Be is te vinden op Nieuwmarkt 2A 

- 2e etage in Zwaagdijk. Kijk voor meer informatie op www.q2be.nl. 

Tekst: Patricia Lourens Fotografie: Douwe Siesling 



Samen kansen zien
Brouwerij De Werf in Enkhuizen en Rabobank West-Friesland:
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Rik Post en Gerrie Neuvel



Samen kansen zien
Brouwerij De Werf in Enkhuizen en Rabobank West-Friesland:

Rick en Daniëlle Post maken in Enkhuizen een bijzondere ondernemersdroom waar. Rabobank 

West-Friesland is nauw betrokken bij dit prestigieuze project. Een impressie.

516337

Een bierbrouwerij, met proeflokaal en riante evenementenzaal. 

Compleet met een beergarden annex festivalterrein. Op een unieke 

locatie: in hartje Enkhuizen, aan de haven. Het klinkt als een uiterst 

ambitieus project en juist dát maakt de ondernemersplannen van 

Rick (35) en Daniëlle (36) Post zo bijzonder. ‘Wij realiseren iets dat er 

nog niet is. We geloven heilig in dit concept en dat geldt voor alle 

partijen die erbij zijn betrokken,’ aldus Rick Post.

Speciale biersoorten

Rick en Daniëlle zijn sinds 2013 eigenaar van Hotel en Grand Café 

De Compagnie in Enkhuizen. ‘In onze zaak schenken we al geruime 

tijd speciale biersoorten, waaronder bier dat we zelf brouwen,’ zegt 

Post. ‘We merken dat de gasten ons eigen bier enorm waarderen. Dat 

was aanleiding om plannen te maken de brouwerij voort te zetten op 

een speciale locatie en op een speciale manier.’ 

Complexe financiering

‘We zijn drie jaar geleden begonnen met het uitwerken van de eerste 

ideeën,’ vervolgt Post. ‘Toen we eenmaal de juiste locatie hadden 

gevonden, konden we gericht actie ondernemen. We hebben ons 

goed laten adviseren en de buurtbewoners bij onze plannen 

betrokken. We willen namelijk dat iedereen ambassadeur van de 

brouwerij wordt.’ Rabobank West-Friesland was van meet af aan 

deelgenoot van de plannen. ‘In een vroeg stadium zijn we in gesprek 

gegaan over de kansen, mogelijkheden en eventuele valkuilen,’ zegt 

accountmanager Bedrijven MKB Gerrie Neuvel. ‘Het ondernemers-

plan van Rick en Daniëlle is uniek en tegelijkertijd behoorlijk 

prestigieus. Hoewel we overtuigd zijn van het concept, heeft deze 

startup een hoog risicoprofiel. De financiering vroeg daarom veel 

aandacht. We hebben veel overlegd en verschillende opties tegen 

het licht gehouden. Soms zetten we twee stappen vooruit en 

vervolgens weer één stap terug. Gaandeweg zijn we met elkaar 

echter tot een constructie gekomen waarmee dit mooie project van 

de grond kan komen.’ 

Gestapelde financiering

Er is gekozen voor een zogeheten gestapelde financiering. ‘Als bank 

financieren we de aankoop en verbouwing van het pand,’ aldus 

Neuvel. ‘Voor de installaties, inrichting en verdere aankleding is een 

beroep gedaan op crowdfunding en private investeerders.’ ‘Het 

vinden van geïnteresseerde investeerders is een specialisme,’ zegt 

Post. ‘Om die reden hebben we Ted den Ouden van platformvange-

luk.nl ingeschakeld. Hij heeft ons begeleid en succesvol in contact 

gebracht met uiteenlopende investeerders.’ ‘Wij zijn als bank nauw 

bij dit proces betrokken geweest, want de voorwaarden waartegen 

leningen worden afgesloten, kunnen van invloed zijn op de bedrijfs-

continuïteit. Dat is iets waar we samen over moeten waken,’ zegt 

Neuvel.

1,4 Miljoen glazen 

Inmiddels wordt de voormalige bowlingbaan aan de Paktuinen, die in 

vervlogen jaren fungeerde als scheepswerf, omgetoverd tot een 

professionele bierbrouwerij. ‘In Brouwerij De Werf gaan we voor 

onszelf acht soorten bier brouwen, een vast assortiment en specials. 

Ook brouwen we voor derden. Jaarlijks zullen we 350.000 liter bier 

produceren, goed voor zo’n 1,4 miljoen glazen.’ Gasten kunnen zich 

het gerstenat laten smaken in de sfeervolle proeverij. ‘Het is een 

echte proeverij, geen café,’ zegt Post. ‘We sluiten elke dag om zeven 

uur ’s avonds.’

Nauwe samenwerking

‘Dit project is het gevolg van een nauwe samenwerking tussen 

verschillende partijen, die allemaal even enthousiast, betrokken en 

vastberaden zijn,’ zegt Rick Post. ‘Dat alleen al maakt de brouwerij 

uniek.’ Gerrie Neuvel: ‘Rick en Daniëlle zijn echte ondernemers die 

van Brouwerij De Werf ongetwijfeld een groot succes gaan maken. 

We zijn als bank trots dat we een steentje kunnen bijdragen aan dit 

bijzondere bedrijf, waarmee we onze regio weer eens extra op de 

kaart zetten.’

Als evenementenlocatie is Brouwerij De Werf geschikt voor feesten 

en partijen tot 700 personen. De opening van het complex staat 

gepland voor eind november 2017 (www.brouwerijdewerf.nl).

Heeft u ook een ondernemersdroom?

Neem dan contact op met Rabobank West-Friesland via (0228) 56 63 00.

      Rabobank          

Tekst: René Kistemaker Fotografie: Bas Zwerver 
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  Tielen Vastgoed B.V. 

www.tielenvastgoed.nl / tel.: 072 – 520 70 75 
    Luttik Oudorp 60  1811 MZ Alkmaar 

KOGGEWEG 7 VENHUIZEN 
 
Bedrijfshallencomplex gelegen in de polder 
de Drieban met in totaal 3.300 m² aan 
opstallen, variërend in grootte van 200 m² 
tot 1.200 m². Enkele loodsen zijn voorzien 
van koelcellen.  
 
Deelhuur/tijdelijke huur bespreekbaar! 
Huurprijs: v.a. € 15,- per m² per jaar 
Verkoopprijs: v.a. € 150,- per m² k.k. 
 
 
 

INDUSTRIEWEG 15 GROOTEBROEK 
 
Op goed bereikbare locatie gelegen 
bedrijfs-/opslaghal van 270 m² voorzien 
van drie grote overheaddeuren. 
 
Huurprijs: € 995,- per maand 
Verkoopprijs: € 270.000,- k.k. 
 

GILDENWEG 2 HOORN (Oosterblokker) 
 
Kantoorruimte met volledige kantine en bedrijfs- 
en/of opslaggedeelte. De begane grond heeft een 
bruto vloeroppervlak van 350 m² en een 
kantooretage van ca. 440 m². Totaal 790 m². 
Voorzien van een ruime entree en twee 
afzonderlijke trappen naar de etage. Opsplitsing 
behoort ook tot de mogelijkheden! 
 
Huurprijs: € 2.900,- per maand 
Verkoopprijs: € 349.000,- k.k. 
 

NOORDERHOF 10 OBDAM 
 
Bedrijfs-/opslaghal van 675 m² voorzien van een grote 
overheaddeur. Bedrijf t/m klasse 2 is toegestaan. 
 
Huurprijs: € 2.000,- per maand 
Verkoopprijs: € 270.000,- k.k. 
 

   
  

 

Uw MAN dealer in Wognum en Beverwijk

Bedrijfswagens & Trailer ervice BV

Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 

08.00 - 20.00 uur
Vrijdag: 08.00 - 17.00 uur

Zaterdag: 08.00 - 16.00 uur

BTS Beverwijk

Buko Bedrijvenpark 2 

1943 AG Beverwijk 

BTS Wognum

Overspoor 22

1688 JG Wognum 

Verkoop van MAN en VW bedrijfswagens, lease, verhuur, APK reparatie en onderhoud 

aan bedrijfswagens & getrokken materieel, kranen en laadkleppen. 

Verkoop van banden. Dealer Trailer Partners.

www.bts-man.nl

Eten  -  Vergaderen  -  Feesten  -  Slapen
Het Wapen van Medemblik; een fi jne vergader- en feestlocatie in het waterrijke hart van Medemblik. Wij begrijpen als geen ander dat 
‘PLEZIER WERKT’! Bent u nieuwsgierig naar onze mogelijkheden voor uw vergadering of bedrijfsfeest op een toplocatie aan de haven? 
Bel ons of kom eens langs en proef de sfeer. We zien u graag!

Hart voor
onze Gast

info@hotelmedemblik.nl
www.hetwapenvanmedemblik.nl

 Wapen van Medemblik

Oosterhaven 1, 1671 AA  Medemblik
Tel: +31 (0)227 - 54 38 44

 @wapenmedemblik





Hoffstad Bedrijfsmakelaars - 0229-213541                                                                                                            0229-281820Hoffstad Bedrijfsmakelaars - 0229-213541                                                                                                            0229-281820

Bedrijventerrein Zevenhuis, aan de N23 Westfrisiaweg in 
Hoorn, biedt speelruimte voor ambitieuze ondernemers. 
Ruim en parkachtig opgezet - en zonder stoplicht direct 
bereikbaar vanaf de A7. 

ruimte voor 
ondernemers

Kavels te koop vanaf 1.500 m2

Kijk voor meer info op 
zevenhuis.nl



516341

      veelzijdige scheepsbouwer          

Habbeké breidt diensten uit 

Vorig jaar beleefde Habbeké Shipyard  

haar ultieme lustrumjaar met een 50-jarig 

bestaan, een verhuizing van Volendam naar 

een splinternieuwe scheepswerf in Hoorn en 

een uitbreiding van de diensten voor particu-

lieren. Deze gerenommeerde en veelzijdige 

scheepsbouwer is op het gebied van boten 

van alle markten thuis. 

Habbeké Shipyard heeft sinds haar oprichting in 1966 een aardige 

staat van dienst opgebouwd. Het bedrijf is niet alleen gespeciali-

seerd in het bouwen en onderhouden van snelle aluminium boten 

voor de beroepsvaart, maar ook al 25 jaar hofleverancier voor de 

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).  

De reddingsboten die in erbarmelijke weersomstandigheden het 

water op gaan om de veiligheid van burgers te waarborgen, worden 

gemaakt door Habbeké. Eigenaar Orm de Waart vertelt: ‘De KNRM is 

een goede klant van ons en daar zijn we erg trots op. Doordat we  

reddingsboten bouwen en onderhouden laten we zien dat we 

kwaliteit in huis hebben en daar kunnen particulieren nu ook van 

profiteren.’

Compleet servicepakket

Orm de Waart: ‘Sinds de verhuizing in 2016 leveren we ook diensten 

aan de pleziervaart. We bieden consumenten een compleet 

servicepakket aan en kunnen de boten onderhouden, herstellen, 

winterklaar maken en stallen in de wintermaanden.  

Het is voor ons geen probleem om een boot op te halen voor 

onderhoud en daarna weer af te leveren op een eigen ligplaats. 

Onze nieuwe scheepswerf is gelegen aan de Schelphoek in Hoorn 

en voor een ieder per auto en per boot eenvoudig te bereiken.  

Op het afgesloten terrein met cameratoezicht is genoeg ruimte 

voor de winterstalling van ongeveer 60 boten.’ 

Beloning na werken

Met de verhuizing naar de nieuwe scheepswerf in Hoorn is voor 

Habbeké een langverwachte wens in vervulling gegaan. Orm de 

Waart: ‘Wat onze werf zo bijzonder maakt, is dat we het geheel naar 

onze eigen wensen hebben gebouwd. We hebben al 50 jaar 

ervaring in het bouwen van schepen en hun omgeving en deze 

kennis hebben we toegepast op ons terrein in Hoorn. Het ontwerp 

hebben we voor het merendeel zelf bedacht ondersteund door een 

architect. We zijn vier keer zo groot geworden en hebben zelfs de 

mogelijkheid om in de toekomst verder uit te breiden. In augustus 

2016 werd het terrein opgeleverd maar in mei dit jaar was de 

officiële opening. Tijdens de openingsceremonie ontving ons bedrijf 

uit handen van de directeur KNRM, Jos Stierhout, een Bronzen 

KNRM legpenning voor de bewezen diensten aan de KNRM. Dat was 

erg bijzonder. Het is een prachtige erkenning van ons werk.’ 

 

Habbeké Shipyard

Schelphoek 103 – Hoorn

www.habbeke.nl

Orm de Waart en Yvo Schotman

Tekst: Patricia Lourens Fotografie: Douwe Siesling 



Voorzitter, Hans Huibers
Tel: 06 - 534 126 45
E: voorzitter@westfriesebedrijvengroep.nl

Secretaris, Peter Koomen
Tel: 0229 - 57 81 23
E: secretaris@westfriesebedrijvengroep.nl

Penningmeester, Jos de Lange
Tel: 023 - 528 32 54
E: penningmeester@westfriesebedrijvengroep.nl

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

Verenigingsmanager,  
Bashar al Badri
Tel: 06 - 443 608 94
E: bashar@westfriesebedrijvengroep.nl

Dagelijks bestuur

De kabinetsformatie is in volle gang. Na  

100 dagen omzichtig om elkaar heen draaien 

lijkt het nu eindelijk tot echte onderhandelingen 

te komen. Vooralsnog gaat het volgens de media 

over vluchtelingenverdragen en over levens-

beëindiging. Lastige thema’s, maar het lijkt 

me dat er toch wel andere kopzorgen zijn. De 

verduurzaming van onze economie, de innovatie-

kracht van ons land. Westfriesland geeft op veel 

gebieden het goede voorbeeld. Natuurlijk gaat 

het in Den Haag niet over individuele regio’s, 

maar ze kunnen er een goed voorbeeld aan 

nemen. Daarnaast kan en wil Westfriesland een 

belangrijke bijdrage leveren aan de knelpunten 

in de Metropoolregio Amsterdam. Dan gaat  

het over woningbouw, over toerisme stromen, 

infrastructuur en goed onderwijsaanbod.  

Misschien moet de kabinetsinformateur, als  

hij niet in Den Haag wil onderhandelen, maar 

eens een goede locatie in onze regio zoeken!

Hans Huibers

voorzitter WBG

www.G7makelaars.nl

 

Afd. Westfriesland 

Westfriese Bedrijvengroep Secretariaat 
Marja Beets-Visser
Postbus 30  |  1620 AA Hoorn
T: 0229 - 21 07 06
E: info@westfriesebedrijvengroep.nl

HOOFD SPONSORS

SUB SPONSORS
 ABN AMRO

  Abovo Media, Hoorn

  Alkor Draka B.V. 

Enkhuizen

  Beerepoot  

Automatisering

  Harder  

Natuursteen bedrijf, 

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

AANGESLOTEN ONDERNEMERSCLUBS & ADVISEURS

WBG afd. Enkhuizen
Dhr. André Stuut 
E: info@au-boulot.nl

Hoornse Ondernemers Compagnie 
(HOC)
Dhr. Pieter Plas    
E: p.plas@bpaz.nl

Ondernemersvereniging 
Drechterland (OVD)
Dhr. Jan Harder 
E: janh@hardernatuursteen.nl  

Ondernemersvereniging  
Midden Westfriesland (OMW)
Dhr. Rob Taams 
E: info@taamsmakelaardij.nl  

Medemblikker Bedrijvengroep (MBG)
Dhr. Mark Noor 
E:  info@medemblikker- 

bedrijvengroep.nl 

Ondernemersvereniging 
Wervershoof (OVW) 
Dhr. Frits Meester 
E: info@ovw.nl

Ondernemersvereniging  
Wognum Nibbixwoud (OVWN) 
Dhr. Hans Boukens 
E: info@ovwn.nl

Adviseur Ontwikkelingsbedrijf NHN
Dhr. Cees Brinkman
E: cbrinkman@NHN.nl

Adviseur Leisure
Mw. Adriana Stam
E: astam@nhn.nl

Juridische adviseur
Dhr. Colin Burger
E:  C.Burger@schenkeveld- 

advocaten.nl

Adviseur LTO
Dhr. Arie Schouten
E: ap.schouten@quicknet.nl

Adviseur Bedrijventerreinen
Dhr. Gerard Fit
E:  gerard@parkmanagement- 

hoorn.nl

Voorwoord
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       Hoofdsponsor          

Boekweit Olie denkt met u mee

U loopt rond met verhuisplannen. Maar waar begin je als je nog niets anders op het oog hebt? 

Voordat de plannen dan maar weer overboord gegooid worden, komen de makelaars van  

Boekweit | Olie graag in contact met u. Er is meer mogelijk dan voor mogelijk wordt gehouden! 

Veel meer.

Vooropgesteld: er is niet 1 verhaal hetzelfde. Of dat nu gaat over je 

vakantie, over het halen van je rijbewijs of over je trouwdag. Ook voor 

de verkoop van je woning of bedrijfspand kan uren lang worden verteld. 

Ieder verhaal is uniek. Dus daar hoort een maatwerk aanpak bij.

De meest gestelde vraag gaat over het moment wanneer het verstan-

dig is om te starten met de verkoop. Daarnaast wilt u zoveel mogelijk 

risico uitsluiten om zonder huisvesting te zitten! Bovendien wilt u wel 

de maximale opbrengst; de markt is nu immers goed en gretig. Echter 

u wilt een uitmuntende begeleiding maar wel tegen een scherp en 

reëel tarief…

Zijn dit zijn de vraagstukken waar u mee loopt? En zit u ja te knikken?

De makelaars van Boekweit Olie kunnen ze beantwoorden. Dat doen ze 

graag. Maar het zijn nooit standaard antwoorden! Ze willen uw verhaal 

horen en alle te volgen acties naadloos op elkaar aan laten sluiten; 

met een voor u op maat gesneden advies. Ze begrijpen als geen ander 

dat de verkoop van uw woning of bedrijfspand spannend of ingrijpend 

kan zijn. 

Laat Boekweit Olie makelaars/taxateurs met u meedenken over 

mogelijke hobbels op de weg. Het is ons dagelijks werk! Die beren die 

u misschien op de weg ziet, pakken we graag aan.

Boekweit Olie in Hoorn | www.boekweitolie.nl      



Uw sector is 
ons vertrekpunt.

Als ondernemer wilt u graag een bank die 
aandacht heeft voor uw sector. Onze sector     -
specialisten denken graag met u mee. Zij zijn op 
de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de 
agrarische sector. En weten wat nu nodig is om uw 
plannen op korte en lange termijn te realiseren. 
Voor meer informatie: abnamro.nl/agrarisch

Op donderdag 2 november bent u van harte welkom om deel te nemen aan een boeiend  

congres over meer glasvezel en lagere tarieven in de regio.

Het breedband congres vindt plaats bij Van der Valk Hotel in Hoorn en begint om 16.00 uur.

Besparen met Glasvezel!

Breedband congres
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De WBG en de 7 Westfriese gemeenten werken samen aan een 

regio die klaar is voor de toekomst. Breedband is daarbij cruciaal. 

Er is daarom meer vraag naar concurrentie en transparantie in de 

markt. Door dalende tarieven zijn ondernemers straks klaar voor 

een snelle digitale toekomst. Tijdens het congres presenteert WBG 

een rapport over de mogelijkheden van glasvezel in de regio.

 

WBG wil ondernemers helpen bij het realiseren van glasvezel op 

hun bedrijventerrein. Daarvoor lanceren we op 2 november a.s. het 

project Westfriesland in de Cloud! Kom ook naar het congres en 

ontdek of er glasvezel bij uw bedrijf ligt. Maar ook hoe u lagere 

tarieven kunt realiseren voor bestaande en nieuwe aansluitingen, 

bijvoorbeeld door samen in te kopen. De vragen die tijdens het 

congres worden behandeld zijn: ‘Waar ligt glasvezel?’, ‘Hoe kunt u 

met breedband uw bedrijf helpen groeien en kosten besparen?’ en 

‘Hoe organiseer ik glasvezel en wat zijn concurrerende tarieven?’

 

Geïnteresseerd? Meld u dan nu aan via  

www.westfriesebedrijvengroep.nl.

Breedband congres
donderdag 2 november 16.00 uur, Van der Valk Hotel Hoorn



      Kaderbrief 2018          

WBG vraagt Provincie  
om meer woningen  
en glasvezel in regio

In de Kaderbrief 2018-2021 geven Gedeputeerde Staten van de 

provincie Noord-Holland hun visie op de verwachte financiële 

ontwikkelingen en het beleid dat de komende jaren gevoerd moet 

worden. De Nederlandse economie trekt aan en in Noord-Holland is 

de economische groei zelfs groter dan in alle andere provincies.  

De Westfriese Bedrijvengroep erkent dat het bestuur van Noord-

Holland de provincie aantrekkelijk wil houden voor ondernemers, 

maar is wel verbaasd over de magere inzet om deze ambitie te 

realiseren. 

Bredere toekomstvisie

Voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep Hans Huibers licht de 

brief toe: ‘Wij hebben een bredere visie voor ogen voor de toekomst 

van de regio Westfriesland in relatie tot de Metropool Regio 

Amsterdam en willen dat graag duidelijk maken aan de provincie 

Noord-Holland. De regio kan een belangrijke bijdrage leveren aan 

de problemen in de Metropool regio Amsterdam, zoals enorme 

krapte op de woningmarkt en een toenemende stroom aan 

toeristen. Maar ook op het gebied van infrastructuur, onderwijs, de 

arbeidsmarkt, voorzieningen en woningbouw kunnen we helpen om 

de randstad te ontluchten. Om die bijdrage te kunnen leveren moet 

wel aan een aantal randvoorwaarden onder andere op het gebied 

van bereikbaarheid en woningbouw worden voldaan.’

Krapte op de woningmarkt

In de Kaderbrief van Gedeputeerde Staten wordt gerefereerd aan een 

document met ‘10 belangrijkste trends en ontwikkelingen’, waarin 

staat vermeld dat er een beperkte behoefte (20.000) is aan woningen 

in de regio tot 2040. Deze trend is vastgesteld op basis van 

onderzoek die de provincie heeft verricht te midden van de crisis in 

de woningmarkt en is wat de WBG betreft niet meer actueel. Hans 

Huibers: ‘Bedrijven in de regio geven juist aan dat de behoefte naar 

woningen en personeel in de regio sterk aan het toenemen is. Wij 

pleiten er daarom in onze brief voor om deze raming te herzien.’ 

Digitale bereikbaarheid

Hans Huibers: ‘Wij willen daarnaast extra aandacht vragen voor 

breedband in de regio Westfriesland. Geen bedrijvigheid kan meer 

plaatsvinden zonder de digitale snelweg. Breedband is even belangrijk 

als andere infrastructuur en in de toekomst zal het zelfs het 

allerbelangrijkste worden. Samen met gemeenten werkt WBG aan een 

inventarisatie van het beschikbare netwerk en hoe de concurrentie 

op de regionale breedbandmarkt verbeterd kan worden. De inzet van 

de provincie hierin vinden wij erg mager, zeker wat financieel beleid 

betreft. Daarom dringen wij aan op een actievere rol.’ 

Het bedrijfsleven pakt zelf de handschoen op met een congres op  

2 november a.s. en lanceren dan het project Westfriesland in de Cloud.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben afgelopen voorjaar hun Kader-

brief 2018 gepubliceerd. De Westfriese Bedrijvengroep heeft daarop gereageerd met een brief 

om namens het Westfriese bedrijfsleven hun zorgen hierover te uiten. 
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Besparen met Glasvezel!

Breedband congres
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      WBG Westfriese Bedrijvengroep          

Het grootste  
netwerk in de regio!

10 en 12 oktober 2017 - SECURITY SEMINAR “Ik ben gehackt! Wat nu?”

Het Security Seminar is interessant voor directeuren, eigenaren en medewerkers die eindverantwoordelijk zijn voor ICT en beveiliging.

Tijd:   17.00 tot 19.00 uur, aansluiten buffet en gelegenheid tot netwerken

Locatie:  10 oktober: Beerepoot Automatisering, Dr. C.J.K. van Aalstweg 5 te Hoorn

 12 oktober: De Nieuwe Doelen, Spoorstraat 2 te Enkhuizen

De Westfriese Bedrijvengroep (WBG) heeft ruim 800 leden die 

zich samen inzetten voor ondernemend Westfriesland. Hoe? 

Door onze belangen te behartigen en elkaars kennis en  

kennissen te benutten in een waardevol netwerk. 

U kunt lid worden van de WBG via een lokale vereniging en direct partner of sponsor worden. 

Kijk op onze website informatie voor meer informatie: www.westfriesebedrijvengroep.nl/

actiepunten/sluit-aan-grootste-netwerk-regio-westfriesland/

Evenementen
Hieronder enkele evenementen die voor u van belang kunnen zijn.

13 oktober 2017 - Westfriesland werkt!

Bent u trots op uw bedrijf? Laat dat zien op vrijdag 13 oktober 2017. De ‘Kom binnen bij bedrijven”-dag is voor uw bedrijf de 

uitgelezen kans om uw nieuwe medewerkers of klanten van de toekomst te ontmoeten. http://westfriesland-werkt.nl/ 

2 november 2017 - Ondernemers en Gemeenten gaan voor glasvezel

Waar ligt glasvezel? Kan het goedkoper? en wat levert het mijn bedrijf op? Kom naar het congres over breedband waar ondernemer 

en de gemeenten glasvezelmarkt transparant gaan maken. En daarmee toegankelijker voor alle ondernemers. Dit congres is een 

ontmoetingsplek voor ondernemers en bestuurders van de VVRE. Samen voor een vitale regio!  

Tijd: 16.00 – 20.00 uur

Locatie: Van der Valk Hotel Hoorn, Westfriese Parkweg 1 te Hoorn

 Voor meer informatie en overige evenementen kunt u terecht op onze website:  
www.westfriesebedrijvengroep.nl/agenda
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      WBG Westfriese Bedrijvengroep          

Ontmoet toekomstige  
werknemers tijdens  
Westfriesland Werkt! 

Kom binnen bij bedrijven Dag

Op vrijdag 13 oktober 2017 kunnen zowel werkzoekenden als 

andere geïnteresseerden een kijkje nemen in de keuken van een 

Westfriese onderneming. Hier worden werkzoekenden in de 

breedste zin van het woord bedoeld. Dit kan gaan om een baan, 

maar ook om een stageplaats (studenten), werkervaringsplaats of 

vrijwilligerswerk. ‘Elke vruchtbare werkrelatie begint met een 

ontmoeting. Door inwoners en bedrijven uit dezelfde regio kennis te 

laten maken kunnen de mooie succesverhalen ontstaan die 

werkzaam Westfriesland nodig heeft,’ aldus wethouder van de 

gemeente Medemblik Harry Nederpelt. 

Pak je kansen Dag

Voorafgaand aan de open dagen bij bedrijven worden werkzoeken-

den op 12 oktober door middel van trainingen en workshops 

klaargestoomd voor een eerste ontmoeting met een nieuwe 

werkgever. Deze workshops vinden plaats in Hoorn en zijn gericht 

op thema’s als ‘hoe krijg ik zelfvertrouwen’ of ‘hoe presenteer ik 

mijzelf tijdens een sollicitatiegesprek’. Deze dag wordt georgani-

seerd door het Werkgeversservicepunt Noord-Holland Noord.

Bedrijven; meld je aan!

De eerste stap is om bedrijven bekend te maken met de  

Kom binnen bij bedrijven Dag. Projectleider Ronald Koenen:  

‘We zijn net begonnen met bedrijven te interesseren hiervoor en de 

eerste aanmeldingen zijn al binnen. We bieden bedrijven ook echt 

iets. Ze kunnen een open huis organiseren, zonder dat ze daar zelf 

heel veel voor hoeven te doen. We gaan veel promotie maken, om 

geïnteresseerde werkzoekenden/inwoners te bereiken.  

Daar kunnen zij mooi van meeprofiteren. Bovendien helpen wij ze 

met een voorbeeldprogramma en kunnen we ze organisatorisch 

ondersteunen. Wie wil dat nou niet?’

Voor deelname of meer informatie kunt u de website  

www.westfriesland-werkt.nl bezoeken of contact opnemen met 

projectleider Ronald Koenen via ronald.koenen@werksaamwf.nl. 

Westfriesland Werkt!

Westfriesland Werkt! is een samenwerkingsproject tussen  

WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WerkSaam  

Westfriesland en UWV), Ontwikkelingsbedrijf NHN, de 7 Westfriese 

gemeenten en de Westfriese Bedrijvengroep (WBG). Het doel van 

Westfriesland Werkt! is om de regionale economie en arbeidsmarkt 

te stimuleren en hiermee de economische vitaliteit te versterken.

Op 12 en 13 oktober 2017 kunnen inwoners, bedrijven en onderwijs elkaar ont-

moeten tijdens Westfriesland Werkt! Westfriese bedrijven stellen op 13 oktober 

hun deuren open voor potentiële werknemers. Voorafgaand is er de mogelijkheid 

voor belangstellenden om op donderdag 12 oktober te worden klaargestoomd 

voor een goede eerste kennismaking met een werkgever.
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Evenementen

Tekst: Mieke de Beer Fotografie: aangeleverd 
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Carrier introduceert Variable Water Flow. 

Een klimaatsysteem dat alleen nog maar 

water gebruikt als transportmiddel van 

warmte en koude. Het traditionele gebruik van 

koudemiddel is daarmee niet langer nodig. 

Zo duurzaam kan het dus zijn. Ook voor u. 

Wij werken voortdurend aan verbetering van 

de milieuprestatie van onze producten en 

diensten. Met VWF biedt Carrier vandaag de 

milieuverantwoorde oplossing van morgen. 

Zo doen wij dat.  

Schermer Installatietechniek adviseert 

u graag over VWF en verzorgt naast de 

installatie ook de service in het onderhoud. 

Zodat u jarenlang bent verzekerd van het 

juiste klimaat. Op een verantwoorde manier.
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HOF (penningmeester)
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Overige leden AB HOF
Lid Algemeen Bestuur HOF
Nelleke Huisman (Hoornse Ondernemers Compagnie)
nellekehuisman@planet.nl

Lid Algemeen Bestuur HOF
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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 

VERANTWOORDELIJK ONDERNEMENVERANTWOORDELIJK ONDERNEMENONDERNEMEN

nes account

ALLEEN 
MAAR R. 
ZO DOE
WIJ DAT.

carrier.nl/vwf

Carrier introduceert Variable Water Flow. 

Een klimaatsysteem dat alleen nog maar 

water gebruikt als transportmiddel van 

warmte en koude. Het traditionele gebruik van 

koudemiddel is daarmee niet langer nodig. 

Zo duurzaam kan het dus zijn. Ook voor u. 

Wij werken voortdurend aan verbetering van 

de milieuprestatie van onze producten en 

diensten. Met VWF biedt Carrier vandaag de 

milieuverantwoorde oplossing van morgen. 

Zo doen wij dat.  

Schermer Installatietechniek adviseert 

u graag over VWF en verzorgt naast de 

installatie ook de service in het onderhoud. 

Zodat u jarenlang bent verzekerd van het 

juiste klimaat. Op een verantwoorde manier.

water gebruikt als transportmiddel van 

ALLEEN N NOG
WATER
EN

ALLEEN 
MAAR R.
ZO DOE
WIJ DAT.

Variable Water FlowVariable Water Flow

ALLEEN 

ENZO DOE

N NOG
WATER
EN

R.

WIJ DAT.

WATER
N NOG
WATER

WIJ DAT.

ALLEEN ALLEEN N NOGALLEEN 
WATER

ALLEEN N NOGALLEEN N NOGALLEEN ALLEEN ALLEEN N NOGN NOGALLEEN N NOGALLEEN N NOG
WATERWATER
EN
N NOG
WATER
EN
WATER
EN

WIJ DAT.

WATER

Schermer B.V.
Geldelozeweg 35
1625 NW Hoorn

T 0229  242 324
info@schermerbv.nl
www.schermerbv.nl

77006 Carrier VWF dealeradvertentie 210x297_v1.indd   1 06-09-17   15:56



50

Ook bij Feld gaat het    duurzame licht aan
Bedrijventerrein Hoorn 80 staat momenteel volledig in het teken van verduurzamen. In en op 

(daken van) de bedrijven wordt overal gewerkt aan energiebesparing. Het dit jaar gelanceerde 

‘Hoorn 80 energiepositief’ (afgekort: HN80+) slaat aan. Einddoel is het bedrijventerrein meer 

energie te laten produceren dan er door de gezamenlijke bedrijven wordt verbruikt.  

Hield het bedrijf Feld Carrosserie B.V. eerder altijd de deur dicht voor ‘gladde  

verkooppraatjes’, nu gaat ook hier het duurzame licht aan. 

Weer 47.000 KWh minder stroomverbruik op Hoorn 80H
O

F
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Ook bij Feld gaat het    duurzame licht aan
Het van oorsprong familiebedrijf Feld is één van de langstzittende 

(sinds 1969) bedrijven op Hoorn. ‘Wij doen eigenlijk alles aan het 

getrokken materieel achter de vrachtwagens. Dus niet de truck maar 

alles wat daar achter hangt evenals de carrosserieën op de trucks 

zelf. Complete opleggers bouwen we hier zelf’, vertelt mede-eigenaar 

en directielid Nigel Hale. In de hal zitten ook een eigen onderhouds-

afdeling en spuiterij. Na de crisisjaren gaat het goed met Feld: ‘Ook 

wij merkten dat onderhoud en investeringen werden uitgesteld.  Nu 

komt alles weer tot leven en gaat het beter.’ De klanten komen 

vooral uit de regio: transportbedrijven en uiteraard grootvervoerders 

als Peter Appel, Deen, Hessing en Dekamarkt/Dirk. 

De ruimten aan de Electronweg zijn groot en hoog. De oppervlakte 

is pakweg 3000 m2, deels met een tweede verdieping voor de 

kantoren. Overal hangen TL-bakken om te zorgen voor voldoende 

werklicht. Uit de energiescan die is uitgevoerd door de Energie 

Coöperatie West-Friesland (ECWF) kwam glashelder naar voren dat 

al die TL-bakken ook bakken met geld kosten. ‘Daar keken we toch 

wel van op. De verlichting vreet pakweg de helft van ons  

stroom-verbruik van zo’n 100.000 KWh. Dat levert een hele forse 

stroom rekening op. En als je dan ziet hoe snel je de investering in 

Ledverlichting terugverdient, zou je wel gek zijn om dat niet te doen.  

We hebben alleen al deze investering er in een jaar of drie uit.  

De honderden TL-lampen worden vervangen door Led-TL.’

Vertrouwen gaf de doorslag 

Het is HN80+ dat Feld uiteindelijk over de streep trok om over te 

stappen op de veel zuiniger Ledverlichting. De honderden TL-buizen 

door het hele bedrijf worden vervangen. Nigel: ‘Ik heb hier wel 

diverse keren verkopers aan mijn bureau gehad. Allemaal mooie 

praatjes en doorrekeningen. Leuke verhalen, maar nee ze konden 

ons niet overtuigen. Het verschil met HN80+ en ECWF is het 

vertrouwen; het zijn gewoon onze mensen, onze ondernemers die 

het in ons belang doen. Na de presentatie bij de aftrap in maart 

besloten we eerst maar de energiescan te laten uitvoeren.  

Tja, en als je dan naar die cijfers kijkt, kan je er niet meer omheen. 

Helemaal omdat we in aanmerking komen voor verschillende 

subsidies, ook dat regelt de ECWF als uitvoerder van HN80+ 

allemaal netjes. We hebben zelfs een beroep kunnen doen op het 

Provinciaal Duurzaamheidfonds. Dat lukt jezelf natuurlijk nooit.’

Naast de overstap op Ledverlichting  laat Feld nog onderzoeken of 

investeringen in zonnestroom winstgevend kunnen zijn: ‘We betalen 

de investering in de Led-lampen zelf. Voor zonnestroom krijgen we 

de mogelijkheid de installatie te gaan leasen. Dat betekent dat we 

ons geld in ons zak kunnen houden; de besparingen op de 

energierekening zijn voldoende om de lease te betalen en dan 

houden we hopelijk nog wat over ook. Aan duurzaam zijn om te 

laten zien dat we zo goed bezig zijn, doen we hier niet. Het moet 

wel renderen. Maar dat het ook goed is voor de planeet is natuurlijk 

wel meegenomen.’

Weer 47.000 KWh minder stroomverbruik op Hoorn 80

Meedoen? 

Dat kan! Ieder bedrijf op Hoorn 80 kan met 50% korting een 

energiescan laten uitvoeren. Dat is de eerste stap. De kosten 

bedragen slechts € 250. De scan geeft volledig inzicht in wat 

u met welke investeringen kunt besparen en bijdragen aan het 

verminderen van het energieverbruik en de CO2- uitstoot op 

HN80. Mail uw gegevens o.v.v. HN80 naar info@ecwf.nl en er 

wordt contact met u opgenomen!

HN80-BE+ is onderdeel van een groot landelijk ambitieus plan 

om 250 bedrijventerreinen meer energie te laten opleveren 

dan de bedrijven op die terreinen gezamenlijk verbruiken. 

Hoorn 80 zit in de voorhoede van de eerste tien bedrijventer-

reinen die ermee aan de slag zijn gegaan. De Hoornse 

Ondernemers Compagnie (HOC) en de Westfriese Bedrijven-

groep namen het initiatief. De uitvoering is in handen van de 

eigen Energie Coöperatie West-Friesland.

      duurzaamheid          

Tekst: Robert Vinkenborg Fotografie: Indrukmakers 
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      LijfStyle          

Thuis bij LijfStyle

Thuis bij LijfStyle, daar moet je gewoon even de tijd voor nemen. 

Binnenlopen, kijken en voelen. De winkel biedt er alle gelegenheid 

voor. Hier vindt u meubelen die geheel naar eigen maatvoering 

kunnen worden geleverd. Hoe hoog de tafel wordt, kunt u zelf 

bepalen. Uw persoonlijke woonwensen vormen hier de leidraad tot 

een nieuw en eigentijds interieur. Van kast tot bank en alles wat 

daar mee te maken heeft.

Creatieve mix van woonzaken

Geen thuis zonder sfeervolle en mooie woonaccessoires.  

Dat hebben ze bij Thuis bij LijfStyle goed begrepen. Speelse 

elementen in de juiste kleuren van dit moment. Denk aan kussens 

en porselein, kaarsenstandaards en nog veel meer. Maar ook aan 

design lampen, karpetten en klokken voor elk interieur. Kortom; een 

creatieve mix van woonzaken die inspireren en uitdagen tot het 

maken van een volgende stap. En voor bijzonder vriendelijke prijzen.

Thuis bij LijfStyle kiest graag haar eigen leveranciers. Om te weten 

hoe de spullen gemaakt worden en of begrippen als duurzaamheid, 

vakmanschap en kwaliteit voldoen aan hun eisen. Het zijn veelal 

Nederlandse bedrijven, die met kennis van zaken en een ruime 

ervaring weten wat er bij komt kijken om een goed product op de 

markt te brengen. Met wie je afspraken kunt maken.  

Zo werd onlangs het topmerk Van Dyck beddengoed in de winkel 

geïntroduceerd. Hotelkwaliteit in o.a. dekbedovertrekken, slopen en 

hoeslakens en leverbaar in diverse stofsoorten en dessins. Droom 

jij je eigen dekbed of geef er een weg…

 

Thuis bij LijfStyle is gevestigd aan de Nieuwstraat 17-19 in Hoorn 

www.thuisbijlijfstyle.nl

Een woonwinkel om verliefd op te worden. In een historisch winkelpand in de binnenstad van 

Hoorn opende in 2015 Thuis bij LijfStyle. Het domein van Annet en Odin. Bij een eerste  

verbouwing werden authentieke details weer tevoorschijn gehaald. Bij de tweede aanpassing, 

die onlangs werd gerealiseerd, kreeg de zaak een nieuwe inrichting en kwamen er ruim veertig 

vierkante meter verkoopruimte bij. Speciaal voor het nieuwe Bad en Bedlinnen van Van Dyck. 

‘We doen de dingen graag anders. Niets is leuker dan wonen met sfeer en in je eigen stijl.’

Annet en Odin

Tekst: Gerard Venverloo Fotografie: Pieter Hulleman 
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      Ondernemers Stad Hoorn          

Binnenstad van   Hoorn   
     zit weer in de   lift 

Westfriese Zaken wilde al geruime tijd een gesprek met de 

OSH-voorman over de leegstand in de binnenstad. Wanneer zou 

het keerpunt dan toch komen? Rien van Drongelen stemde in 

onder de voorwaarde dat wethouder Ben Tap erbij zou aanschui-

ven. Euh….?! Graag! Het gesprek vond begin september plaats toen 

nog niet de meest actuele cijfers beschikbaar waren. Toch mocht 

het goede nieuws al worden gedeeld: Na vele jaren komen er weer 

nieuwe winkels bij en daalt de leegstand. En dat een half jaar nadat 

het Noordhollands Dagblad na een gesprek met dezelfde wethou-

der Tap nog kopte dat ‘het centrum dood bloedt.’ 

Hoornse Straatjes leven weer 

Rien trapt af: ‘Ik ben ter voorbereiding de stad even doorgelopen. 

Vooral de Grote Noord werd gezien als dé plek waar te veel leeg 

stond. Daar gaan we! Het voormalige lege pand van Manfield is nu in 

gebruik door Vera Moda. Het pand waar deze modezaak uit vertrok, 

Het gaat stukken beter met de Hoornse binnenstad, stellen wethouder economische zaken 

Ben Tap en voorzitter Rien van Drongelen van de Ondernemers Stad Hoorn (OSH) eensgezind 

in een dubbelinterview met Westfriese Zaken: ‘Hoorn zit weer in de lift.’

Leegstand winkels neemt af 
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Binnenstad van   Hoorn   
     zit weer in de   lift 

Leegstand winkels neemt af 

is alweer ingevuld. Schoenenwinkel Van Haren breidt uit met het 

naastgelegen pandje. Wat Dixon’s was, is nu de brillenzaak Eyecare. 

De Tuynkamer heeft plannen voor het pand Roode Steen 14 dat al 

jarenlang verpietert. En als klap op de vuurpijl zijn er de fantastische 

hotelplannen van Pierre Komen met de Grote Kerk. Ben Tap: ‘Waar ik 

nu blij van word is een mail van Rita Tromp van de Hoornse Straatjes, 

de zo belangrijke tussenstraatje in het winkelrondje. Ze meldt dat er 

alles bij elkaar nog maar drie leegstaande panden zijn. Terwijl een 

paar jaar terug er tientallen panden leegstonden. Nu leven ze weer.’ 

V&D misschien opdelen? 

Natuurlijk komt het gesprek ook op de grote zere plek van de 

binnenstad: de leegstaande panden van V&D. En dat poetsen ook 

de gelapte ramen en de aangeklede etalages niet weg. De 

wethouder loopt letterlijk stad en land af om partijen voor het pand 

geïnteresseerd te krijgen, ook al is het formeel niet het probleem 

van de gemeente maar van de pandeigenaar. Rien: ‘Het zou mooi 

zijn als er een grote keten komt, maar hoe realistisch is dat? Het 

alternatief is het pand opdelen, zodat we in ieder geval in de plint 

winkels houden en daarboven kan misschien gewoond worden. De 

OSH wil graag meewerken aan het nog verder terugdringen van 

leegstaande panden, niet alleen in het winkelgebied maar ook in de 

aanloopstraten naar het centrum.’ 

 

Leegstand wordt snel minder 

Kan de wethouder aan hand van cijfers aantonen dat de leegstand 

in de binnenstad terugloopt? 

‘De nieuwe cijfers komen helaas pas nadat deze Westfriese Zaken 

al is verschenen. In 2016 bedroeg de leegstand in de binnenstad 

zo’n 15 procent. Wij verwachten dat het dit jaar kan dalen naar 

onder de tien procent. Heel erg goed. Een klein beetje leegstand is 

trouwens niet erg, je hebt altijd wat ruimte nodig, onder meer voor 

starters. Een derde minder leegstaande winkelruimte in een jaar 

tijd is echt een teken dat het weer de goede kant opgaat. Dat komt 

ook omdat we luisteren naar wat de winkeliers vragen en de regels 

hebben versoepeld. Dat we nu het doorbreken van panden aan de 

achterzijde toestaan, is een maatregel die gewoon helpt tegen de 

leegstand. Action, Kijkshop en Scapino zitten aan elkaar vast: in de 

binnenruimten komt een uitbreiding.  Dat is prima, want dit soort 

winkels zijn ook belangrijke trekkers.’  

Het tweetal denkt dat Hoorn uiteindelijk aan de winnende hand is 

door het geheel aan moois dat de binnenstad biedt: van de histori-

sche binnenstad tot aan het gevarieerde horeca- en winkelaanbod.  

En het helpt dat de economie aantrekt. Tap: ‘Het is een combinatie 

aan factoren, gerichte projecten, het goede werk van de straatambas-

sadeurs en omdat we als gemeente ondernemers vertrouwen geven 

en ondersteunen bij het nemen van eigen initiatieven.’

‘Alle ondernemers beslissen mee over besteding 

reclamebelasting’ 

Rien van Drongelen is bijna een jaar voorzitter van de OSH, de 

club die de belangen behartigt van ondernemers en vastgoedei-

genaren in de binnenstad. Hij ziet zichzelf als verbinder en 

probeert zoveel mogelijk ondernemers te betrekken bij beslissin-

gen van de OSH: ‘We hebben pakweg honderd leden, maar er zijn 

meer ondernemers in de binnenstad en die betalen ook allemaal 

reclamebelasting. Ik vind dat iedereen moet kunnen meepraten 

over waar dat geld voor stadspromotie naartoe gaat. Daarom 

probeer ik op alle mogelijke manieren met ze in gesprek te 

komen. Ook de niet-leden krijgen een uitnodiging om op onze 

ledenvergadering mee te beslissen over de besteding van de 

reclamebelasting.’ Ben Tap: ‘In een ideale wereld zou er helemaal 

geen reclamebelasting nodig zijn en betaalt iedere ondernemer 

gewoon mee aan de collectieve voorzieningen. Dan hoeft de 

gemeente ook niet voor doorgeefluik en bank te spelen. Nu dat 

niet zo is, vervult de OSH een fantastische rol door de onderne-

mers te betrekken bij de bestedingen die zijn bedoeld om meer 

mensen naar Hoorn te krijgen.’ 

Tekst: Robert Vinkenborg Fotografie: Benno Ellerbroek



Controlerend accountants worden over het  
algemeen gezien als lastige mensen. Noem ze 
een luis in de pels. Dat vinden wij helemaal niet 
erg. Sterker nog, dat is precies de bedoeling. 
Onze taak is namelijk niet om het u naar de 
zin te maken. Onze taak is om een oordeel te 
vormen over de getrouwheid van uw jaarreke-
ning. En daar zijn wij behoorlijk goed in.

Steeds vaker horen wij de berichten over sterk 
stijgende audit fees. Vaak niet in overleg maar 
als een gegeven. Dit is niet onze stijl. De kracht 
van Kaap Hoorn zit onder meer in de bereikbaar-
heid, de korte doorlooptijden, de duidelijkheid  

en de hoge partnerbetrokkenheid. Dezelfde kwa-
liteit en expertise als die van de grote kantoren, 
maar op een persoonlijke manier. Kortom, wij 
verkleinen de afstand tussen u en de accountant!

Wij zijn als onze naam; Kaap Hoorn. Een rots in 
de branding. Westfriese zakelijkheid. Nuchter en 
eerlijk. En altijd bereikbaar. Niet voor niets zijn wij 
inmiddels uitgegroeid tot het grootste controle-
team van Westfriesland. Wij kennen uw markt. 
Wij spreken uw taal.

Ontdek zelf hoe kort onze lijnen zijn. Een afspraak 
is zo gemaakt, wij zijn immers altijd dichtbij. 

Accountants • Belastingadviseurs • Audit & Assurance • Administratie 

Nieuwe Steen 37 - Hoorn - 0229 799 800
info@kaaphoorn.net - www.kaaphoorn.net

Nieuw adres én

telefoonnummer

Altijd de 
juiste afstand



Jan Rosier, a.i. voorzitter
Tel: 0228 - 53 01 10
jan@rosier.nl

Pieter Plas, a.i. voorzitter 
Jong HOC
Tel: 0229 - 76 87 68
p.plas@bpaz.nl

Sjon de Lange
Tel: 0228 - 54 54 54
s.delange@polytechniek.nl

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

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

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

Frank Bakker, penningmeester 
terreinvertegenwoordiger 
Nieuwe Steen
Tel: 06 - 55 73 46 83
frank@thechangemakers.nl

Bestuur HOC

De HOC is trots op haar partners

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

Collectieve camerabeveiliging

Security seminar

HOC zomerborrel

Jong HOC 
Wintertijd Challenge

www.hochoorn.nl

Lopende zaken
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      Parkmanagement Hoorn      

Een goed cameratoezicht vergroot de veiligheid voor uw bedrijf. Parkmanagement Hoorn  

biedt al sinds 2009 collectieve camerabeveiliging op bedrijventerreinen aan. Gratis.  

Een recente vernieuwing maakt het toezicht nog verder betrouwbaar. Bovendien kunnen  

camera’s in het bedrijfspand en op het eigen terrein eenvoudig worden gekoppeld.  

Sluit aan en stel uw bedrijf veilig.

Camerabeveiliging ver  breedt ook uw horizon
Met het oog op veiligheid

Het cameratoezicht is de kern van de collectieve beveiliging die het 

Parkmanagement aanbiedt. Alle acht bedrijventerreinen in Hoorn 

maken er gebruik van. En het is nog gratis ook. Toch is ongeveer 

eenderde van alle bedrijven niet aangesloten op het systeem. Waarom 

aansluiten? We leggen het u graag uit.

Hoe werkt collectieve cameratoezicht?

De camera’s houden zicht op ingang, uitgang en openbare wegen van 

het bedrijventerrein. De toezichtcentrale van Spyke Security houdt de 

beelden 24 uur per dag in de gaten. De hedendaagse camera’s 

herkennen verdachte situaties en geven een waarschuwingssignaal. 

Afhankelijk van de situatie wordt de mobiele eenheid van Securitas 

en/of de politie ingeschakeld. Een diefstal, inbraak of poging tot 

vandalisme wordt zo voorkomen of in de kiem gesmoord. Indien een 

auto of motorfiets doorrijdt na een aanrijding 

wordt deze via de kentekenregistratiecamera’s snel opgespoord.  

Het systeem screent elk kenteken en meldt verdachte auto’s direct bij 

de politie.

Camerabeveiliging nu nog beter inzetbaar.  

Wat betekent dat voor u?

De infrastructuur op de bedrijventerreinen is ingericht op een 

koppeling van openbare camera’s met eigen camera’s. Voordeel is dat 

de toezichtcentrale ook uw terrein en pand in de gaten kan houden. 

Veel bedrijven maken nog gebruik van een eigen alarm- en camera-

systeem dat verbonden is met de mobiele telefoon van eigenaar of 

bedrijfsleider. Hij of zij moet na een melding zelf op onderzoek uit.  

Bij aansluiting op het collectieve systeem staan zowel de surveillanten 

als de toezichtcentrale 24/7 paraat. Zij kunnen daardoor makkelijker 

anticiperen en adequaat reageren op ongewenste situaties.
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Camerabeveiliging ver  breedt ook uw horizon
Met het oog op veiligheid

 

Openbare camerabeveiliging is gratis. 

Hoe zit het met de koppeling?

Vorig jaar investeerde Parkmanagement Hoorn € 400.000 in 

optimalisatie van het collectieve beveiligingssysteem. Die investering 

wordt betaald uit het LOF en kost u niets. Daarbij hoort ook een 

gratis meldkamerabonnement. Bij een alarmmelding draait de 

camera automatisch richting het pand waar het alarm afgaat.  

Zo heeft de toezichtcentrale direct zicht op wat er gebeurt. Deze 

gratis service bewaakt de veiligheid zover als het collectieve oog 

reikt. De openbare camera’s kunnen niet achter of in uw pand kijken. 

De koppeling van een eigen camerasysteem verbreedt de horizon 

voor de toezichtcentrale. Omdat we streven naar optimale kwaliteit 

stelt deze koppeling hoge eisen aan uw camerasysteem.  

Mogelijk dient u nieuwe camera’s aan te schaffen. Het parkmanage-

ment adviseert u graag. De kosten zijn voor eigen rekening, maar 

waarborgen een veilige werkomgeving voor u en uw werknemers.  

En dat is goud waard.

Wie betaalt dat?

De collectieve taken van Parkmanagement Hoorn worden uit het  

Lokaal Ondernemers Fonds betaald. LOF wordt gefinancierd vanuit 

de opbrengsten van de reclameheffing. Parkmanagement Hoorn 

heeft geen winstdoelstelling. Eventuele overschotten worden direct 

weer geïnvesteerd.

 

Wilt u meer weten? Contact Parkmanagement Hoorn via  

info@parkmanagementhoorn.nl of 0229 – 210 706.

Wat doet parkmanagement Hoorn?

Parkmanagement creëert toegevoegde waarde in samenwerking 

met vastgoedeigenaren, gebruikers en gemeente voor het 

behoud van een aantrekkelijk en toekomstbestendig  

vestigings- en ondernemersklimaat op de Hoornse  

bedrijventerreinen. Ieder jaar stelt Parkmanagement Hoorn de 

collectieve taken vast op voorspraak van de Hoornse 

Ondernemers Compagnie (HOC). Deze omvatten de collectieve 

beveiliging, uitvoering en management en het onderhoud van 

de groenvoorzieningen op de bedrijventerreinen.

Voordelen (vernieuwd) cameratoezicht

4 24/7 toezicht 

4 Intelligente camera’s herkennen verdachte situaties

4 Waarnemingen ruimer en meer betrouwbaar

4 Nachtbeelden zijn net zo duidelijk als dagbeelden

4 Infrarood camera’s garanderen helder zicht tot op 700 meter 

afstand

4 Kentekenregistratiecamera’s screenen elk vervoermiddel

4 Gratis meldkamerabonnement

4 Eigen camera’s kunnen eenvoudig worden gekoppeld

4 Toezichtcentrale schakelt direct met mobiele beveiliging en/of 

politie

‘De infrastructuur op de  
bedrijventerreinen is ingericht 
op een koppeling van  
openbare en eigen camera’s’  

H
O

C

Tekst: Mieke de Beer Fotografie: aangeleverd



MAANDAG 16 OKTOBER  
VANAF 19.30 UUR.

HOC HOORN PRESENTEERT

DE GESPREKSLEIDER
René de Groot, verandermanager bij TheChangemakers. Hij begeleidt 
bedrijven in transitie. 

GASTSPREKER
Professor Jan Rotmans heeft de transitiekunde in Nederland op de kaart 
gezet.  Een van zijn bekende uitspraken is: ‘We leven niet in een tijdperk 
van verandering, maar in verandering van tijdperk’. Wat zijn de gevolgen 
voor ondernemers? Met zijn verhaal wil Rotmans mensen en bedrijven in 
beweging brengen en inspireren om de sprong te wagen. 

PANELLEDEN
Pieter Ursem van Autobedrijf Peter Ursem, Alien Alberts van Kinderopvang 
Berend Botje, Ben Tap wethouder Economische Zaken Hoorn, Marion  
Winkelhuis directeur SG Newton: Hoe pakken zij transities in hun organi-
satie aan? 

NAPRATEN
Praat na over hoe leuk verandering kan zijn. De leerlingen van het  
Newton College zorgen voor een hapje en een drankje. 
KAARTEN
Geef je op via de website: www.hochoorn.nl
HOC-leden: gratis toegang  -  Niet-leden: € 25,00
Aanmelden noodzakelijk

PROGRAMMA
 19.30 INLOOP

 20.00   JAN ROTMANS,  
TRANSITIE PROFESSOR 
+ PANEL

 21.30  NAPRATEN EN 
  NETWERKEN

SG NEWTON
DAMPTEN 22 - HOORN

COLLEGEZAAL

WWW.HOCHOORN.NL

MELD JE NU SNEL AAN!

HOC Transitie Tour wordt georganiseerd door de  
Hoornse ondernemersverenging HOC in samenwerking  
met SG Newton.

De wereld verandert. Hoe speel je daar als 
ondernemer succesvol op in? Hoe zorg je dat 
je toekomstbestendig bent? Stel je vragen en 
praat mee tijdens de HOC Transitie Tour voor 
ondernemers.

2E 
EDITIE

Ik ben gehackt!  
Wat nu?

Security Seminar
10 oktober 2017

westfriesebedrijvengroep.nl/securityseminar
Aanmelden is gratis

Programma
17.00-17.30 uur  Ontvangst met koffi e en thee
17.30-17.40 uur  Welkomstwoord Hans Huibers
17.40-18.00 uur   Beerepoot Automatisering “Praktijkvoorbeelden 

van cybercriminaliteit”
18.00-19.00 uur   Presentatie Stan Hegt, digital security specialist 

& ethisch hacker
19.00-20.00 uur  Buffet, borreltje en gelegenheid tot netwerken
 
Voor wie
Het security seminar is interessant voor directeuren, eigenaren en 
medewerkers die eindverantwoordelijk zijn voor ICT en beveiliging.

Locatie
Beerepoot Automatisering B.V.
Dr. C.J.K. van Aalstweg 5
1625 NV Hoorn

Meld je nu aan!

Stan Hegt
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HOC zomerborrel
Dit keer gelukkig geen plensbuien tijdens de traditionele zomerborrel op 14 juli. Iedereen kon 

zijn ‘natje’ op het droge terras van het Wapen van Hoorn nuttigen. Ouwe-jongens-krenten-

broodgesprekken, onder-onsjes, kennismakingsgesprekken, netwerkgesprekken: aangenaam, 

grappig en gezellig. Een proost op een fijne, ontspannende zomer.

      HOC Zomerborrel      

H
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C
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Wintertijd Challenge

Johan: ‘Dit biedt ons als jong professionals de mogelijkheid om  

het anders te doen. Geen borrel en een presentatie rondom  

maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar in gezelschap van 

elkaar, netwerken en ons inzetten voor een doel’. 

Wanneer de klok een uur achteruit gaat, wordt in het verloren uur 

gesport met als doel gezonde spieren in te zetten, om ongezonde 

spieren te kunnen helpen. Op het programma staat een Midnight 

Murph, een term bekend uit de crossfit wereld. Deze activiteit gaat 

jou uitdagen een prestatie te leveren die jij voor jezelf onmogelijk 

acht. Onder begeleiding van Johan Tokkie en zijn team zal iedereen 

op zijn eigen niveau een topprestatie leveren, die samen valt te 

vatten als “buitensporig en intens”.

Geef je op via de Facebookpagina van Jong HOC, hier krijg je alle 

informatie die je nodig hebt.

Zorg dat je erbij bent!

 

Waar:  Kunstijsbaan De Westfries

Wanneer:  De nacht van 28 op 29 oktober

In de nacht van 28 op 29 oktober vindt de 7e editie van de Wintertijd Challenge plaats vanuit 

de stichting Spieren voor Spieren. Een van de actieve deelnemers van Jong HOC,  

Johan Tokkie, is betrokken bij het evenement in Hoorn. Jong HOC sluit zich aan bij dit initiatief. 
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      HOC Zomerborrel      



      Mantelzorg          

Weet u hoeveel     medewerkers    
   mantelzorger     zijn? 
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Uit onderzoek blijkt verder dat veel werknemers er niet mee rond 

lopen dat zij een flinke zorgtaak hebben. Zij proberen zo goed en zo 

kwaad als het kan werk, privé en zorg met elkaar te combineren. 

Vaak met kunst en vliegwerk. Werkgevers zijn lang niet altijd op de 

hoogte van de stress die dit oplevert, waardoor het onderwerp ook 

niet besproken wordt. Op het moment dat het wankele evenwicht 

verstoord raakt en mensen zich steeds vaker ziek melden of op het 

moment dat het functioneren van de medewerker in het geding 

komt, dan komt de aap pas uit de mouw. De schade is dan meestal 

groot, zowel voor werkgever als voor werknemer. 

Combinatie werk en zorg

Het is duidelijk dat ‘vanzelfsprekende’ aandacht voor de combinatie 

werk en zorg de werkende mantelzorg helpt om een gezond 

evenwicht te bewaren. Met als resultaat dat medewerkers beter en 

langer hun werk kunnen doen. Een belangrijk effect is ook dat er bij 

directe collega’s meer begrip ontstaat voor de situatie en dat zij 

mee kunnen denken over oplossingen. Bovendien scheelt het de 

werkgever concreet geld, doordat er onder andere minder 

ziekteverzuim is en er betere prestaties geleverd worden. Kennis en 

ervaring blijven behouden en het draagt bij aan een positief imago 

als werkgever.

Enkele concrete acties die een werkgever kan ondernemen  zijn:

• Uitdragen dat u als werkgever het belangrijk vindt dat mantel-

zorgsituaties bespreekbaar zijn en dat u concreet bijdraagt aan 

een goede balans tussen werk, zorg & privé. 

• Medewerkers actief op de hoogte brengen van de wettelijke 

regeling betreffende kortdurend en langdurend zorgverlof en de 

eigen aanvullende faciliteiten die bijvoorbeeld in de CAO zijn 

opgenomen. 

• Zorgen voor anderen als vanzelfsprekend onderwerp meenemen 

in reguliere gesprekken met medewerkers. 

• Samen met de leidinggevende, directe collega’s en eventueel de 

personeelsfunctionaris zoeken naar maatwerkoplossingen.

• Het beschikbaar stellen van externe begeleiding zoals coaching 

of een vertrouwenspersoon.

Op www.werkenmantelzorg.nl, de website van de stichting Werk & 

Mantelzorg, is een schat aan informatie te vinden, zowel voor 

werkgevers als voor werknemers. Hier is ook meer te lezen over de 

certificering tot mantelzorg vriendelijke werkgever. 

Kennisplatform Mantelzorg

In Westfriesland bestaat sinds enkele jaren het Kennisplatform 

Mantelzorg. Het wordt gefinancierd door de Westfriese gemeenten. 

Enkele tientallen werkgevers en zorgorganisaties hebben de 

doelstellingen van het platform al onderschreven door het  

tekenen van een convenant. Eén van de speerpunten van het 

Kennisplatform is om werkgevers te ondersteunen en te adviseren 

bij het ontwikkelen van mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.  

Dat doet het platform bijvoorbeeld door informatie beschikbaar te 

stellen op de website www.ikzorg.nu of door in gesprek te gaan met 

werkgevers, groepsgewijs of individueel. Werkgevers kunnen contact 

opnemen met het platform via telefoon 088 00 75 140 (vraag naar 

Mark Wijnen of Jan Olijve). Daar kunnen zij ook hun vragen kwijt 

betreffende individuele situaties.

Weet u hoeveel     medewerkers    
   mantelzorger     zijn? 

Een feit, één op de zes werknemers zorgt intensief voor een naaste. In de zorg is dat zelfs één 

op de vier. Grote kans dus dat ook uw bedrijf medewerkers heeft die mantelzorger zijn. Voor 

hun ouders, voor hun kind of voor anderen.  

516365

      Mantelzorg          
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Tekst: Jan Olijve Fotografie: Indrukmakers



De MANkracht van  
BTS Bedrijfswagens

Verkoopleider Hans van der Heijden en hoofd Personeelszaken 

Matthe Bleeker leggen uit wat BTS Bedrijfswagens en Trailer Service 

zo uniek maakt. Hans: ‘We zijn sinds 1993 dealer van de topmerken 

MAN en Volkswagen bedrijfswagens. We hebben een vestiging in 

Wognum en sinds twee jaar een tweede vestiging in Beverwijk.  

Op deze manier kunnen we nog beter onze klanten in de regio 

Noord-Holland bedienen. Onze oorsprong ligt echter in Wognum en 

die Westfriese mentaliteit zit absoluut in onze genen. Dat zeggen we 

niet alleen, maar laten we ook zien.’

Partner van de klant

Hans: ‘Wij zijn voor onze klanten 24 uur per dag, 365 dagen in het jaar 

bereikbaar. Bij storingen of calamiteiten staan we altijd klaar. Daarnaast 

hebben we voor beide vestigingen zeer ruime openingstijden wat altijd 

erg wordt gewaardeerd. Matthe vult aan: ‘Maar onze dienstverlening 

gaat veel verder. Dankzij het totaalconcept kunnen wij de klant geheel 

ontzorgen. Wij regelen alles van de aankoop en financiering van 

nieuwe bedrijfswagens tot onderhoud, reparatie, bandenservice, 

wasservice en zelfs verhuur. Ook zijn wij een gecertificeerd keurings-

station. Als bedrijf bieden wij het zogeheten ‘onestopshopping’ aan. 

Met onze kennis en ervaring worden we partner van onze klanten en 

zorgen we dat alles perfect wordt geregeld.’ 

Klaar voor de toekomst

Matthe: ‘Op het moment hebben we ongeveer 60 werknemers in 

dienst, maar we zijn altijd op zoek naar gekwalificeerde monteurs. 

Daarnaast bieden wij gedreven leerlingen diverse opleidingstrajec-

ten aan, bijvoorbeeld van leerling monteur tot eerst bedrijfsauto 

technicus.’ Hans: ‘Als we kijken naar de toekomst van onze branche 

wordt goed geschoold personeel alleen maar belangrijker. 

Binnenkort rijden er elektrische vrachtwagens rond en worden er 

nog hogere eisen gesteld aan de monteurs. Dat betekent dat het 

leertraject ingewikkelder wordt, maar ook uitdagender en  

interessanter. De ontwikkeling in de branche van bedrijfswagens 

gaat hard. Als kwaliteitsbedrijf gaan we daar niet alleen in mee, 

maar willen we juist voorop lopen. De fabrikanten waar wij mee 

werken zijn sterke merken en hebben een kwalitatief hoge 

standaard. Dankzij een geweldig team van medewerkers houden we 

dat hoge niveau vast. De mensen zijn echt de kracht van het bedrijf. 

Onze slogan luidt niet voor niets: Onze MANkracht  brengt u verder.’  

BTS Bedrijfswagens & Trailer Service B.V. 

Vestigingen: Overspoor 22 te Wognum -  

BUKO Bedrijvenpark 2 te Beverwijk

www.bts-man.nl

Met het totaalconcept van BTS Bedrijfswagens en Trailer Service worden alle zorgen rondom de 

aanschaf, onderhoud en reparaties van een bedrijfswagen geheel uit handen genomen. Kwaliteit 

in dienstverlening staat daarbij voorop dankzij de inzet van een zeer sterk en gedreven team. 

      BTS          

66

Matthe Bleeker en Hans van der Heijden

Tekst: Patricia Lourens Fotografie: Richard de Beer



Veemarkt 32  |  1621 JC  Hoorn  |  tel: 0229 - 244234

www.boekweitolie.nl 

Het totaal aanbod voor Noord-Holland
De G7 BedrijfsMakelaarsGroep bestaat uit acht vooraanstaande bedrijfsmakelaars-

kantoren. Allen zijn lid van de NVM en de NVM Vakgroep Bedrijfsonroerendgoed.  

Zij vonden elkaar in hoge vakkennis, degelijkheid en service. En werken samen.  

Voor U. Want acht bedrijfsmakelaars weten meer dan één. Met in totaal zestien 

filialen bestrijken zij heel Noord-Holland. Zeker weten dat u met de G7 de meest 

ideale huisvesting vindt voor uw bedrijf of kantoor. Maar ook bij verkoop of verhuur  

ligt samenwerken met een G7-bedrijfsmakelaar voor de hand. Uw pand wordt in 

heel Noord-Holland onder de aandacht gebracht. In zestien filialen, via het fraaie  

G7 Magazine en op de G7 internetsite. G7 BedrijfsMakelaarsGroep, een goede en 

brede keuze!

Als ondernemer spreekt u met een ondernemer & spreekt dezelfde taal.

ASSENDELFT

 

In het hart van de binnenstad zijn in 2010 in een pand 
met monumentale uitstraling prachtige nieuwe kan-
toorunits gerealiseerd. Er is thans wegens succes van 
de huidige huurder één unit voor de verhuur beschik-
baar, gelegen op de tweede verdieping. De oppervlakte 
is circa 72 m2. De ruimte is voorzien van authentieke 
spantconstructie in het zicht, één toilet, pantry met 
close-in boiler, koelkast en vaatwasser, verlichtingsar-
maturen, radiatoren, airco en een mooie vloerafwerking. 

Huurprijs € 725,-- per maand (excl. BTW)

HOORN - Achterom 100B HOORN - Breed 21

Royaal winkelpand ter grootte van circa 270 m2 met 
een frontbreedte van circa 8 meter, gesitueerd in de 
aanlooproute naar het Grote Noord. De winkel omvat 
circa 225 m2, alsmede circa 45 m2 magazijnruimte 
met vuurwerkbunker. Voorheen was Halfords hier 
gevestigd. Naaste buren zijn de ANWB winkel en 
Brasserie De Rooie Kip. De winkel wordt turn key 
opgeleverd en voorzien van systeemplafonds met 
verlichting, pantry en centrale verwarming. 

Huurprijs € 3.950,-- per maand (excl. BTW)

Aan de rand van het bedrijventerrein op een zicht- 
locatie gesitueerde showroom/bedrijfsruimte ter 
grootte van ca. 2.000 m2 verdeeld in showroom 
ca. 1.250 m2, werkplaats/bedrijfsruimte ca. 650 m2 
en magazijn 75 m2. Het geheel wordt gebruiksklaar 
opgeleverd met 72 parkeerplaatsen op eigen terrein. 
Het pand was gedurende vele jaren in gebruik bij 
Volkswagen dealer Theo Rood. Extra buitenterrein van 
ca. 1.600 m2 tegen meerprijs te huur. 
 

Huurprijs € 8.250,-- per maand (excl. BTW)

OPMEER - De Veken 5

Op veler verzoek

TERUG VAN 
WEGGEWEEST

We hebben de laatste tijd vaak van onze klanten gehoord 
dat ze onze naam zo weinig tegenkomen. ‘Jullie bestaan 
toch nog wel?’. Dat is niet zo vreemd, aangezien wij in 2014 
door zijn gegaan als Art Senta. 

Toch heeft het ons aan het denken gezet; we hechten nu 
eenmaal veel waarde aan de mening van onze klanten, 
zeker als het over onze organisatie gaat. 
Daarom:

Maelsonstraat 26, 1624 NP Hoorn
0229 - 58 40 40 | www.alsemavanduin.nl
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PURMEREND EDAM-VOLENDAM HOORN WEST-FRIESLAND

Wij kopen 
en verkopen ook 

woningen

Kerkweg 19, Obdam
Vraagprijs € 750.000,- k.k.

Drietal winkels met drietal bovengelegen woningen, huurstroom ca € 62.000,- p/j

Pakhuisstraat 1-3-5-7, Hoorn
Vraagprijs € 1.600.000,- k.k.

Huurstroom c.a. € 120.000,- p/j

Atoomweg 33-33a, Hoorn
Vraagprijs € 235.000,- k.k. splitsing mogelijk

Nijverheidsweg 1, Wervershoof
Vraagprijs € 775.000,- k.k. 

Huurstroom c.a. € 90.000,- p/j

Westeinde 161-8, Enkhuizen
Huurprijs € 1.500,- p/m

Huurprijs totale gebouw € 3.250,- p/m

Onze bedrijfsmakelaars: 

De KLiK! tussen vraag en aanbod
Kies voor Van Overbeek Bedrijfsmakelaars
•  De specialist in (ver)kopen en (ver)huren van bedrijfsruimtes
•  Al 45 jaar de bedrijfsmakelaar in uw regio
•  Uitgebreid netwerk van ondernemers, gemeentes en projectontwikkelaars
•  Thuis op ieder terrein: Van detailhandel tot kantoor, van belegging tot 

non profit
• Kruispunt van vraag en aanbod 

Verhuist uw personeel mee? 
Wij kopen en verkopen 
ook woningen! 

Vraag de 
bedrijfsmakelaar 
naar uw kansen.

Van Overbeek Hoorn: Lepelaar 3, Hoorn. Telefoon 0229-271777.

ca. 425 m2 bvo

Huur kantoorruimtes mogelijk 

vanaf 30 tot 330 m2

 Kantoorverdieping 

ca. 280 m2 bvo

Beleggingsobject

Beleggingsobject

Beleggingsobject

Lepelaar 2-3-4, Hoorn
Huurprijs vanaf € 80 p/m2 p/j vrij van btw

Ondernemen is: 
een zakelijke makelaar bellen




