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Dat is een feli citatie waard!
Het einde van 2017 is al weer in zicht. We kunnen al een beetje terugblikken. Het jaar is
goed begonnen en die trend heeft zich voortgezet. Niet alleen de woningmarkt trekt aan,
ook de vraag naar bedrijfsruimte is toegenomen. En dat hebben wij gemerkt! De afgelopen
maanden zijn er vele panden verhuurd of verkocht via Boekweit|Olie Makelaars/Taxateurs.
En daar zijn wij trots op! Via deze weg willen wij alle kopers, verkopers, huurders en
verhuurders van harte feliciteren met de gedane transacties. We wensen de startende
ondernemers en ondernemers die hun bedrijf verder voortzetten vanaf een nieuwe locatie
heel veel succes!
Bent u ook op zoek naar een nieuwe bedrijfsruimte? Of wilt u uw huidige bedrijfsruimte
verkopen of verhuren? Neem dan contact op met Boekweit|Olie Makelaars/Taxateurs. Wij
scoren uitmuntend op het gebied van opbrengst/verkooptijd volgens Funda in Business en
onze database is goed gevuld met potentiële kopers en verkopers!

Veemarkt 32
1621 JC Hoorn
Tel: 0229 - 244234
www.boekweitolie.nl

Verandering van tijdperk
Nederland zal de komende decennia transformeren naar een

dat alle maatschappelijke sectoren hun houdbaarheidsdatum

nieuwe samenleving waarin de machtsverhoudingen zoals we die

naderen, omdat de mens niet langer centraal staat. Mensen

nu kennen radicaal zijn omgegooid. Dit is geen idealistisch

ontwikkelen zelf alternatieven en voeren die uit. Samen vormen

vergezicht, maar de onontkoombare uitkomst van de kantel-

zij de beweging van onderop; essentieel voor de transitie naar

periode waarin ons land zich nu bevindt.

een beter aangepaste samenleving en economie. Onze samenleving bevindt zich dus op een kantelpunt. Op zo’n moment is de

Nederland is in transitie. Ofwel: is onderhevig aan structurele

maatschappij instabiel en kwetsbaar voor verstoringen, maar

veranderingen die het resultaat zijn van op elkaar inwerkende en

wordt de deur voor radicale verande¬ringen geopend.

Inhoud
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elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van: economie,
cultuur, technologie, onderwijs, natuur en milieu. Rode draad is
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Hezeburcht zorgt voor
subsidies

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een
verandering van tijdperk. U bent dus onderdeel van een revolutie.
Daarmee kan ik u feliciteren. Slechts weinig generaties maken dit
immers mee. Ook in West-Friesland spelen zich uiteenlopende
transitie processen af; van de zorg tot de bouw en van energie tot
voedsel. Deze kunnen worden gestuurd naar een duurzamere
samenleving. Bewustwording is daarbij van cruciaal belang.
Het inzien en ervaren. Ondernemers, wees niet bang voor
veranderingen. Grijp uw kansen!
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Zet Hoorn in de bloemen

Toekomst Schouten
Bouwen op veel fronten

Jan Rotmans
Hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
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Colofon
Westfriese Zaken
Het zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in
West-Friesland. Een uitgave van Indrukmakers BV i.s.m. de Hoornse
Ondernemers Compagnie, de Westfriese Bedrijvengroep, de Hoornse
Ondernemersfederatie en Ondernemers Club Westfriesland.
www.westfriesezaken.nl
Redactie, vormgeving & realisatie
Indrukmakers BV
Geldelozeweg 33, 1625 NW Hoorn
Tel: 0229 - 20 64 66
media@indrukmakers.nl
www.indrukmakers.nl
Fotografie
Douwe Siesling | Hélène de Bruijn | Richard de Beer
Benno Ellerbroek | Pieter Hulleman | Bas Zwerver
Redactie
Robert Vinkenborg | Mieke de Beer | Louise Snel
Patricia Lourens | René Kistemaker | Yildiz Celie
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Bladmanagement
Tel: 0229 - 20 64 66, media@indrukmakers.nl
Westfriese Zaken niet ontvangen?
Westfriese Zaken wordt verspreid door middel van controlled
circulation naar beslissers en bestuurders in West-Friesland in een
oplage van 11.000 exemplaren.
Wilt u het magazine ook ontvangen, meld u dan gemakkelijk en
gratis aan via: aanmelden.westfriesezaken.nl
Copyrights
Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt
door de uitgever voorbehouden. Bedrijfsprofielen vallen buiten de
verantwoordelijkheid van de redactiecommissie.
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‘De Milieubarometer
dient als tool om de
milieuprestaties van
de bedrijven te meten’
Tegenwoordig bestaat het platform uit een groep van tien West-Friese
bedrijven uit diverse sectoren, die zich uiterst bewust bezig houden met
duurzaamheid binnen hun bedrijf.’

Meten is weten
Het platform organiseert jaarlijks een viertal bijeenkomsten waarin
ervaringen worden gedeeld, de onderlinge duurzame prestaties aan de
hand van benchmarks worden vergeleken en nieuwe ontwikkelingen en
doelen voor de toekomst onder de loep worden genomen. Rem: ‘De
bijeenkomsten worden begeleid vanuit Stichting Stimular
en vinden plaats als lunchbijeenkomst op de locatie van één van de
leden. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een presentatie en
rondleiding door het bedrijf.’ De Milieubarometer dient als tool om de
milieuprestaties van de bedrijven te meten. Na het invullen van
uiteenlopende milieugegevens vertaalt de barometer deze in heldere
grafieken. ‘Deze maken inzichtelijk hoe een onderneming scoort op het
gebied van milieu en waar de prioriteiten liggen om milieuwinst te
kunnen boeken. Meten is immers weten. Ook maakt de Milieubarometer kosten en kengetallen inzichtelijk en geeft deze een
overzicht van maatregelen waarmee men milieuprestaties kan

Platform Milieubarometer West-Friesland:

‘Duurzaam ondernemen
begint bij bewustwording’

verbeteren.’ Hierin zijn ook de wettelijk Erkende (energie) Maatregelen
opgenomen waardoor een bedrijf gemakkelijker voldoet aan wetgeving.

CO2 footprint
Duurzaamheid is in Nederland al jaren trending topic en is binnen

Binnen het platform neemt het uitwisselen van kennis en ervaringen

ondernemingen en overheden niet meer weg te denken. Zo ook in

over CO2- bewust handelen een prominente rol in. De Milieubarometer

de regio West-Friesland. ‘In 2011 is door een samenwerking van

dient ook voor het maken van een CO2 footprint. Deze milieumaat voor

de Westfriese Bedrijvengroep, Parkmanagement en de Hoornse

het bedrijfsleven toont hoeveel CO2 een bedrijf uitstoot en belangrijker:

Ondernemers Compagnie de duurzaamheidscoach gestart. In dit

waar uitstoot kan worden gereduceerd. Het doel is om schoner te

project zijn scans uitgevoerd bij een veertigtal bedrijven waarbij op

werken en te produceren door te besparen op onder andere: energie,

energiegebied soms opmerkelijke besparingen mogelijk bleken. In het

transport, emissies, papier, water, afval en ICT. ‘Ons platform is een

wegen en op welke punten zij energie kunnen besparen. Het instrument bevat diverse

zoeken naar een manier om die scans duurzamer te maken en te

erkend participatie initiatief in het kader van de CO2-prestatieladder,

besparingstips op het gebied van onder meer energie, vervoer en afval. In samenwerking met

kunnen vergelijken met voorgaande jaren, bleek de Milieubarometer

welke bedrijven stimuleert om samen met maatschappelijke partijen

Stichting Stimular heeft ECWF (Energie-Coöperatie West-Friesland) in 2015 het Platform

een uitstekend online hulpmiddel’, vertelt coördinator Rem Komen

actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder

bevlogen. In de daarop volgende jaren zijn diverse bedrijven gaan

terug te dringen. Vanuit diverse instellingen gelieerd aan het Ministerie

samenwerken om te leren van en met elkaar. ‘Zo ontstond in november

van Infrastructuur en Milieu wordt getoetst hoe de CO2 footprint van een

2015 Platform Milieubarometer West-Friesland.

specifiek bedrijf eruit ziet.’ Met de footprint kunnen ondernemers

De Milieubarometer is een online tool om de milieuprestatie en CO2-footprint van een
organisatie te meten. In één oogopslag zien bedrijven welke milieuaspecten het zwaarst

Milieubarometer opgericht voor de West-Friese gebruikers. Binnen dit platform wisselen
bedrijven kennis en ervaringen uit over duurzaam ondernemen en met name CO2-bewust handelen.
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Van links naar rechts
Jeroen Veeken, Nico van Schagen, Klaas Kiewiet,
Paul Wijdens, Nico Krijgsman, Sander Oudshoorn
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belangrijke stappen zetten op de prestatieladder. Zo kunnen die bij

bewust en vernieuwend te denken.’ Uit een recente analyse van de

aanbestedingen van bijvoorbeeld: de Rijksoverheid, gemeenten,

CO2-footprints van de deelnemers blijkt dat zij allen op koers liggen om

waterschappen en provincies fixe voorsprongen behalen. ‘Duurzaam

hun besparingsdoelstellingen te halen.
www.ecwf.nl

ondernemen vanuit de idealistische gedachte is uiteraard een absolute
voorwaarde. Maar het economisch oogpunt is ook van belang. Bewust
te werk gaan op dit terrein kan bedrijven forse bedragen besparen.’

Platform Milieubarometer West-Friesland staat open voor nieuwe leden!
In het huidige platform is plaats voor twee extra bedrijven.

Eye opener

Bij veel animo wordt een tweede platform opgestart. Wanneer u

De leden van Platform Milieubarometer West-Friesland hebben

interesse heeft in CO2-reductie, het gebruik van de Milieubarometer of

de afgelopen jaren noemenswaardige resultaten behaald. Elk

deelname, kunt u contact opnemen via: rem@komen.nu

afzonderlijk bedrijf heeft minstens tien duurzaamheidsmaatregelen

of info@ecwf.nl.

geïmplementeerd. Ieder op zijn eigen niveau. ‘Dit varieert van grote
zaken als het openen van een eigen LNG tankstation, het aanleggen

Tevens bent u op dinsdag 12 december aanstaande van harte welkom

van een weg met waterberging en het realiseren van een energie-

om kennis te maken op de eerst volgende bijeenkomst

neutraal kantoor, tot kleine dingen zoals het aanschaffen van een

van Platform Milieubarometer West-Friesland.

energiezuinige mobiele kraan of het vervangen van verlichting door
LED.’ Wat is sinds het bestaan van het platform de grootste eye opener
gebleken? ‘Wanneer je start met het verduurzamen van diensten en
producten lijkt dit in eerste instantie een hele opgave. Maar naarmate
je er langer mee bezig bent, ontdek je steeds meer voordelen en raak
je steeds enthousiaster. Het is dan ook mooi om te bemerken hoe de
tien partijen binnen ons platform elkaar inspireren. Zo kwam een van

Platform Milieubarometer West-Friesland
bestaat uit de volgende leden:
Baggerbedrijf West Friesland B.V.			

Andijk

Aannemingsbedrijf Van der Bult			

Heerhugowaard

Aannemersbedrijf P. Plaisier B.V.			

Middenmeer

Oudshoorn Schagen B.V.			

Schagen

GP Groot					Heiloo
Toekomstgroep				Andijk

de bedrijven door het sparren op een bijeenkomst tot een inventief

Schipper Kozijnen				Opmeer

plan voor het afvoeren van hemelwater zonder het belasten van de

Beemsterboer Boringen,

riolering. Hiermee won hij een grote gemeentelijke aanbesteding voor
een bestratingsproject. Duurzaamheid bereik je dus in de basis door

Tekst: Louise Snel Fotografie: Douwe Siesling

Bemalingen en Sonderingen B.V.			

Opmeer

Stichting Stimular				Rotterdam
Energie-Coöperatie West-Friesland		

Zwaag
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Duurzaamheid schuilt in
vernieuwend denken

THEMA

Respectvolle omgang met mensen, dieren en natuur

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de drie p’s: people, planet, profit.
Bij hun bedrijfsvoering dienen ondernemingen rekening te houden met de effecten op
medewerkers, milieu en maatschappij. Duurzaam ondernemen staat volop in de belangstelling. Steeds meer opdrachtgevers vragen tegenwoordig om duurzame producten of
diensten. Bijvoorbeeld de overheid. Maar wat houdt dit fenomeen precies in en wat betekent
het voor bedrijven? Professor Jan Rotmans geeft zijn reflectie.

Carrier introduceert Variable Water Flow
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.

Schermer B.V.
Geldelozeweg 35
1625 NW Hoorn

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

carrier.nl/vwf
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Voor iedere ondernemer ziet een duurzame bedrijfsvoering er anders

implementeren. Professor Jan Rotmans is verbonden aan de

uit. Dit hangt samen met de sector, de bedrijfsgrootte en de cultuur

Erasmus Universiteit Rotterdam en is een internationale autoriteit op

van de onderneming in kwestie. Duurzaamheid en maatschappelijke

het gebied van duurzaamheid. Wat betekent ondernemen op een

thema’s komen terug in risicoanalyses, de ontwikkeling van een

dergelijke wijze voor hem? ‘Voor mij betekent duurzaamheid dingen

businessplan, bij inkoop, het opzetten of overnemen van een

schoon doen, veilig doen, het beste voor de mens, het beste voor de

productiefaciliteit en ook bij marketing- of exportactiviteiten. Er zijn

omgeving waarin je je bevindt en het beste voor de wereld. In alles

geen regels voor duurzaam ondernemen. Wel bestaan er erkende

het goede proberen te doen. Anders denken en anders doen. Dus

normen en richtlijnen zoals de OESO-richtlijnen: internationale

niet minder vuil, maar gelijk helemaal schoon. Niet minder afval,

uitgangspunten voor goed ondernemerschap. Door bedrijfsactivitei-

maar zonder afval. Dat is een nieuwe cultuur. Want veel bedrijven zijn

ten op te zetten aan de hand van deze richtlijnen, wordt een

anno nu nog bezig met optimaliseren: iets minder slecht, iets

onderneming transparanter en minder risicovol. Dat geeft (potentiële)

efficiënter en iets minder vervuilend. Wat mij betreft legt men de lat

klanten, financiers, aandeelhouders en de samenleving vertrouwen.

bij duurzaam ondernemen zo hoog mogelijk. Het draait bovendien

Want bedrijven zonder kinderarbeid, corruptie en vervuiling in hun

om het creëren van de juiste waarden. Dus niet alleen aan het

productie krijgen gemakkelijker financiering, mogen leveren aan

onttrekken van waarden: minder grondstoffen, energie en geld. Maar

overheden, zijn aantoonbaar efficiënter en zijn aantrekkelijker voor

juist om het toevoegen ervan. Bijvoorbeeld door de mensen om je

werknemers. Naast idealistische drijfveren, biedt duurzaam onderne-

heen gezonder te maken en werkgelegenheid te creëren. Zo draagt

men dus ook economische voordelen.

men bij aan een inclusieve samenleving waar alles en iedereen tot

Themaverhaal

THEMA

Themaverhaal

zijn recht komt.’

Nieuwe cultuur
Organisaties die duurzaamheid in de praktijk brengen, baseren hun

Het oude versus het nieuwe denken

bedrijfsvoering op een respectvolle omgang met mensen, dieren en

In welke aspecten schuilen eventuele valkuilen van duurzaam

natuur. Voor alle aandachtsgebieden, variërend in uiteenlopende

ondernemen? Professor Rotmans: ‘Veel ondernemers bevinden zich

milieu- en sociale aspecten, dienen bedrijven de nodige acties te

nog in het “oude denken”. Die hebben de gedachte: iets minder

ondernemen en beleidsmaatregelen binnen de organisatie te

warmte is goed en dan nog iets minder. Maar op een gegeven
moment is dat een doodlopende weg. Je kunt niet steeds nóg
efficiënter gaan werken. Om een gegeven moment is de grens bereikt
en moet men eenvoudigweg anders gaan produceren. Dat is
bijvoorbeeld het geval op het gebied van CO2 uitstoot. In de oude

energieleverende weg naar het vliegveld. Er is dus niet als uitgangs-

nog niet zijn opgeteld tot iets groters. Wat ik nog mis in West-Fries-

economie wil men minder vuil werken en de CO2 emissie onder de

punt genomen dat er minder energie wordt gebruikt. Echter geldt het

land is een strak, gezamenlijk plan dat omschrijft waar men over

grond opslaan. Maar als je echt duurzaam wilt ondernemen, moet je

tegenovergestelde. Dat noem ik echt vernieuwend denken.’

twintig jaar wil staan. Er zijn hier veel kansen, bijvoorbeeld op het

helemaal geen CO2 produceren. Dat kan uiteraard niet in één keer.

12

vlak van voedsel en gezondheid. Bovendien vormt dit gebied het

Aan de voorkant moet men echter schoner gaan produceren. Zolang

Doorbraakinnovatie

achterland van Amsterdam en daar moet men ook toenadering toe

er nog wel CO2 vrijkomt, kan dit worden afgevangen en opgeslagen.

Ook in West-Friesland is duurzaam ondernemen de norm. De

zoeken. De projecten zijn hier nog niet zo iconisch als vergelijkbare

In de nieuwe economie ga je het eindeloos hergebruiken. Je kunt er

activiteiten van Platform Milieubarometer vormen hiervan een

versies elders in het land. Om dit te bereiken, moet men kennis

bijvoorbeeld prachtige bio plastics van maken. Dat is een echt

levendig voorbeeld. Welke kansen ziet professor Rotmans voor deze

delen in plaats van verborgen houden. Ga samenwerken, ga naar

duurzaam gedachtegoed.’ Daartoe behoort ook het energieneutraal

regio? ‘De activiteiten van ondernemers uit deze contreien hebben

Den Haag, ga naar Brussel en zorg dat er geld komt voor wat ik

maken van woningen. Het nieuwe denken behelst dat nieuwbouw-

reeds diverse successen opgeleverd op het gebied van onder meer:

doorbraakinnovatie noem. En niet in de laatste plaats: wees trots op

huizen geen gas gebruiken en ook bestaande panden van deze vorm

duurzame energie, mobiliteit, recycling en verantwoord gebruik van

je eigen regio en etaleer de mooie duurzame resultaten aan de

van energie afgaan. ‘We zijn in Rotterdam zelfs bezig met een

landbouwgrond. Het is tot nu toe echter het geval dat deze zaken

buitenwereld!’

Tekst: Louise Snel Fotografie: Aangeleverd
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Hezelburcht

Hezelburcht

‘Een goede indienstrategie is dan ook
belangrijk voor een
succesvolle aanvraag’

Energielabel C voor kantoren
In de klimaatdoelstellingen van de overheid is tevens opgenomen dat per
2023 alle kantoren minimaal een energielabel C moeten bezitten. Dus
bezit u een kantoorgebouw groter dan 100m2, en heeft uw pand een
energielabel D of slechter, dan wordt het tijd om over verandering na te
denken. De kans is groot dat dit ook voor u geldt, schrik niet, ongeveer
80% van alle kantoorpanden voldoet op het moment nog niet aan de
gestelde eis. Om hier verandering in te brengen stimuleert de overheid
ondernemingen in het advies en het investeringstraject voor een
labelsprong. Voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende
technieken en duurzame energie in hun bedrijf, levert de Energie

Op weg naar een duurzame onderneming?

Hezelburcht zorgt voor
subsidies voor uw
duurzaamheidsambities

Zonnepanelen

Energie investeringsaftrek

Overweegt u om te investeren in zonnepanelen en wilt u weten of dit

Hoe werkt de Energie Investeringsaftrek? Door een investeringsaftrek op uw

rendabel is? Dan kunt u eigenlijk niet om de Stimulering Duurzame

balans te activeren verlaagt u de winst en hoeft u minder VPB af te dragen.

Energieproductie (SDE+) heen. De subsidie vergoedt het verschil

55% van alle investerende maatregelen die ervoor zorgen dat uw object

tussen de relatief lage kostprijs van grijze energie en de relatief hoge

opgewaardeerd wordt naar minimaal label C, komen hiervoor in aanmer-

kostprijs van groene energie. Terwijl de overheid een eindsprint inzet

king. Om inzichtelijk te maken welke maatregelen er doorgevoerd moeten

om haar klimaatdoelstelling voor 2020 en 2023 te behalen, blijft de

worden voor een labelsprong bestaat er een maatwerkadvies, in volks-

kostprijs van zonnepanelen zakken. Dit creëert een situatie waarin u

mond ook wel de Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen (EPA-U)

Heeft u een subsidie nodig om uw strategische, financiële en innovatieve ambities te realiseren?

de energie die u onder uw dak verbruikt, steeds rendabeler op uw

genoemd. In het EPA-U maakt de adviseur de maatregelen voor een

Dan kunt u niet om de specialistische kennis en ervaring van Hezelburcht heen. Al ruim twintig jaar

dak kunt opwekken. De SDE+ regeling maakt het mogelijk om de

labelsprong inzichtelijk. Het is goed om daarbij ook de opties voor label A

biedt Hezelburcht optimale subsidieondersteuning aan bedrijven, overheden en kennisinstellingen

terugverdientijd van een zon-pv installatie te verlagen van 11 tot 13

te verkennen. Vaak leidt dit tot een kleine meer-investering voor een bijna

jaar naar 5 tot 8 jaar, met een gemiddeld rendement op de investe-

energie neutraal gebouw. En zo bent u direct klaar voor de toekomst want

ring van 13%. Hoeveel subsidie u precies kunt krijgen is afhankelijk

het is te verwachten dat label A verplicht wordt voor kantoren in 2030.

van de technologie en de hoeveelheid energie die u gaat produceren.

Bent u benieuwd naar de stimuleringsregeling? Laat u dan informeren over

De perfecte manier om alle doelstellingen voor een duurzame onderneming te realiseren.
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Investeringsaftrek (EIA) een fiscaal voordeel op.

Hezelburcht heeft dankzij twintig jaar ervaring veel subsidie technische en

heid, energie en milieu. Jeroen: ‘Het potentieel in West Friesland is

inhoudelijke kennis van de diverse regelingen die er zijn in Nederland. Dat

aanzienlijk. In de regio zijn veel tuinbouwbedrijven en veredelaars actief die

stelt ze in staat om aanvragen op te stellen met de grootste kans op

als voordeel hebben dat ze vaak een groot dak beschikbaar hebben

De SDE+ kenmerkt zich door een gefaseerde openstelling. De

succes. Alle adviseurs spreken de taal van de klant omdat zij afkomstig zijn

waarop een zon-pv installatie kan worden gerealiseerd. Als een onderne-

vergoeding neemt per fase toe, maar hierdoor bestaat ook de kans

Jeroen van den Hoorn | Consultant

uit die betreffende sector. Inmiddels zijn er ruim 70 professionals

ming minimaal een grootverbruik aansluiting heeft van groter dan 3x80A,

dat het budget wordt overvraagd. Een goede indienstrategie is dan

j.vandenhoorn@hezelburcht.com | www.hezelburcht.com

werkzaam bij Hezelburcht. Jeroen van den Hoorn werkt als consultant bij

dan komt deze in aanmerking voor een interessante stimuleringsregeling:

ook belangrijk voor een succesvolle aanvraag.

+31 (0)88 495 20 00 | +31 6 53 12 53 52

Hezelburcht in Amsterdam en is gespecialiseerd in de thema’s duurzaam-

de SDE+.’

de mogelijkheden voor een labelupgrade.

Tekst: Aangeleverd Fotografie: Aangeleverd
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Schouten Techniek

Innovatie, duurzaam bouwen en samenwerken zijn de drie sleutelwoorden voor het installatiebedrijf Schouten Techniek. Het bedrijf volgt de innovaties op de voet, zij is koploper op het
gebied van duurzaamheid en door partnerschappen komen kennis en kunde samen.
Westfriese Zaken sprak met algemeen directeur Coos Schouten over de ontwikkelingen.
De vraag naar nieuwe en kleine woningen groeit. Zeker in grote

in kan. 'Modulair bouwen levert een positieve bijdrage aan het

steden, voor bijvoorbeeld studenten, nieuwkomers, maar ook voor

integrale BREEAM keurmerk, dat aantoont dat een modulair

tijdelijke woningen bij renovaties. 'De bouw is de crisis wel te

project daadwerkelijk een duurzaam project is. Het mes snijdt

boven. Er zijn genoeg orders. We zitten inmiddels op hetzelfde

aan meerdere kanten‘, kopt Schouten in.

niveau als voor de crisis en qua omzet zitten we ruim daarboven.
Er is een enorme markt‘, zegt Schouten. Die markt wil Schouten
het liefst aanvliegen met partners. 'We hebben veel werk wat we
kunnen uitbesteden en door samenwerking kunnen we elkaar
versterken‘, aldus Schouten. De drie Westfriese bedrijven Schouten
Techniek, Ursem Modulaire Bouwsystemen en Heddes Bouw &

‘Ook bij de overheid
wordt de regelgeving
steeds aangescherpt’

Ontwikkeling vormen het toonbeeld van een intens partnerschap.

Duurzaam

Noodgedwongen moest Schouten door de crisis de handen

Schouten Techniek onderscheidt zich door in te zetten op verduur-

ineenslaan met het familiebedrijf Ursem Bouwgroep in 2012. Het

zaming, maar ook door te investeren in innovatieve ontwikkeling en

installatiebedrijf zag daarentegen veel kansen, zoals het voortzet-

te komen met oplossingen. De organisatie helpt klanten bijvoor-

ten van het modulair bouwen, ook wel het nieuwe bouwen

beeld aan energiebesparende installaties. 'Schouten haalt overal

genoemd.

energie vandaan. Wat is mooier om je woning te koelen en het kost
niet zoveel geld‘, zegt de algemeen directeur. Het installatiebedrijf
levert onder meer bodemenergiesystemen met warmtepomptech-

'Ursem is het summum voor het nieuwe bouwen. Door het bedrijf

niek om ruimtes te koelen of te warmen, maar ook haalt zij energie

over te nemen, is de kennis bewaard gebleven‘, zegt Schouten. De

uit lucht of oppervlaktewater. Daarnaast maakt Schouten Techniek

firma ontwikkelde jaren geleden een productiemethode voor

binnen de eigen bedrijfsvoering milieubewuste keuzes. Schouten

modulaire bouwsystemen en bouwde daarmee een toonaan-

zegt: 'Duurzaamheid staat hoog op de agenda. Ook bij de overheid,

gevende positie in de markt op. Duurzaam vervaardigde modules

want de regelgeving voor nieuwbouw wordt steeds aangescherpt.‘

kunnen afhankelijk van veranderende wensen van de klant geheel

Westfriese bedrijven zijn toonbeeld voor intens partnerschap

Toekomst Schouten:
bouwen op veel fronten
16

Nieuwe bouwen

Coos Schouten

of gedeeltelijk gedemonteerd en hergebruikt worden. Van complete

Het doel van Schouten is bescheiden groei voort te zetten.

woonmodules voor hoogbouw tot badkamers. 'De woningen zijn

'We zijn een gezond bedrijf dat langzaam uitbreidt.

vergelijkbaar met tiny houses, hoewel dat idee meer voor

Onze portefeuille is zeer goed gevuld, maar in die van Ursem kan

particulieren is bedoeld‘, aldus Schouten. 'Wij bouwen op grote

nog wel wat bij.‘ Schouten ziet graag nieuwe partnerschappen

schaal.‘

ontstaan in de toekomst. 'Op dit moment wordt een noemenswaardig deel van de omzet samen met andere installatiebedrijven

Efficiënt

gerealiseerd. Dit onderdeel breiden we uit.‘ Ook het eigen

Het bouwen van modules op locaties is veel efficiënter en

personeelsbestand groeit en is op het niveau van voor de crisis,

duurzamer. Onder meer door minder transportbewegingen en

maar Schouten zoekt verder naar gemotiveerd en kundig personeel

minder afval, waardoor de CO2-uitstoot wordt teruggebracht.

dat de ontwikkelingen wil steunen.

Daarnaast is het materiaal cyclisch, waardoor dit terug de keten

www.schoutentechniek.nl

Tekst: Yildiz Celie Fotografie: Pieter Hulleman
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Beerepoot Automatisering

Beerepoot Automatisering

‘Daarbij staan kwaliteit
en persoonlijke service
centraal’
Jeroen Schreur, accountmanager
Jeroen houdt zich voornamelijk bezig met de werving van nieuwe
relaties. ‘Ook lever ik met veel plezier een bijdrage aan het organiseren
van onze Lunch & Learn sessies die in het teken staan van thema’s als
beveiliging. Ook naast mijn functie bij Beerepoot Automatisering heb ik
een passie. Als sportfotograaf mag ik regelmatig diverse wedstrijden op
de gevoelige plaat vastleggen.’

Jesse Brode, commercieel medewerker
Als commercieel medewerker is Jesse Brode het aanspreekpunt voor de
Sanna Smit, Jesse Brode, Jeroen Schreur, Rick Meijer,
Maik van der Winden en Mike Welbedagt.

Het verkoopteam van Beerepoot Automatisering stelt zich voor

‘Wij hebben altijd de
juiste oplossing in huis!’

adviseert hij klanten op velerlei gebied. ‘Als regionaal bedrijf gespecialieerste plaats door het maken van goede afspraken en de klant goed te

seerd in netwerkbeheer zitten we graag in de directe omgeving van onze

leren kennen. Vervolgens vertalen wij diens eisen en wensen in advies

klanten. Die korte lijnen vind ik prettig en ervaar ik ook op de werkvloer.

op maat. Daarbij staan kwaliteit en persoonlijke service centraal. Onze

Bij Beerepoot Automatisering werken wij met een groep mensen met

specialisten vullen elkaar naadloos aan, zodat onze klanten altijd

wie het gemakkelijk communiceren en fijn samenwerken is.’

kunnen rekenen op de beste oplossing. De hoogste tijd om ons
vekoopteam persoonlijk voor te stellen!’

Mike Welbedagt, commercieel medewerker/inkoper
Mike wordt door zijn collega’s lovend het ‘technisch hart’ van het

Sanna Smit, receptioniste

verkoopteam genoemd. Als ICT technicus pur sang beheerst hij de

Wie binnentreedt in het bedrijfspand van Beerepoot Automatisering

informatie technologie tot in ieder detail. ‘Naast mijn taken als inkoper

onderneming om een positieve bijdrage te leveren aan de bedrijfsvoering van een gemêleerde

wordt hartelijk welkom geheten door receptioniste Sanna Smit. Zij heeft

ben ik commercieel medewerker. Mijn expertise komt dan ook tevens

groep opdrachtgevers. ‘Wij zien ons als partner, meedenkers en ontzorgers. Want als uw

een achtergrond in de hotelwereld en heeft haar sporen in de hospitality

goed van pas in het maken van offertes voor omvangrijke projecten.’

automatisering op orde is, kunt u zich volledig concentreren op uw bedrijf en uw klanten!’

ruimschoots verdiend. ‘Het bieden van service in de vorm van gastvrijheid is dan ook mijn passie. Ik zorg er graag voor dat alle aspecten

Maik van Winden, sales Manager

Eigenlijk behoeft de naam Beerepoot Automatisering geen uitleg. Sinds

nisch stemmen wij alles tot in de finesse op elkaar af. Zodoende leveren

aanwezig zijn om onze klanten zich welkom te laten voelen. Van een

Deze commerciële ‘go getter’ is al negen jaar verbonden aan Beerepoot

de specialist in 1999 de eerste schreden in de wereld van ICT zette,

wij voor iedere branche bedrijfsnetwerken op maat. Daarnaast vinden

goede kop koffie tot stijlvolle decoratie.’

Automatisering. In zijn functie als sales manager is geen dag hetzelfde

weten zowel grote als kleinere regionale bedrijven Beerepoot te vinden.

we het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn, wat zich uit in

‘Wij helpen ondernemingen met hun automatisering. Dit betreft alles op

leer/werk plaatsen, sponsoring, deelname aan regionale evenementen

Rick Meijer, accountmanager

teamontwikkeling, relaties en het verbeteren van de organisatie. ‘ICT is

het gebied van computers en data: netwerken, hard- en software,

en duurzame samenwerking met onze medewerkers en relaties.’

Al tien jaar is Rick Meijer een van de gezichten van Beerepoot Automati-

onze passie en het is onze missie om een positieve bijdrage te leveren

sering. Hij startte zijn carrière als technisch consultant. ‘Toen bleek dat

aan een de bedrijfsvoering van onze gemêleerde groep opdrachtgevers.

IT is voor Beerepoot Automatisering een passie. Het is de missie van deze rasechte West-Friese

back-up, beveiliging et cetera. Onze activiteiten variëren van inventarisa-

18

klanten. Met een grote dosis klantvriendelijkheid en klantgerichtheid

en dat zorgt voor een interessante dynamiek. Dagelijks is Maik bezig met

tie en advies tot installatie en onderhoud. Ook leiden wij medewerkers

Persoonlijk advies op maat

ik naast het vakjargon ook prima de vertaling naar begrijpelijk Neder-

Als hun automatisering op orde is, kunnen zij zich volledig concentreren

van klanten op. Gedegen kennis is hierbij de norm’, vertelt sales

Ook speelt het waarborgen van continuïteit een prominente rol. ‘Onze

lands kon maken, heb ik een rol binnen de verkoopactiviteiten van ons

op het bedrijf en de klanten.’

manager Maik van der Winden op bevlogen wijze. ‘Men vindt bij ons alle

opdrachtgevers verwachten vanzelfsprekend dat de bijbehorende

bedrijf gekregen. Dagelijks vertaal ik de wensen van onze klanten in een

benodigde IT expertise onder één dak. Zowel functioneel als kostentech-

producten en diensten altijd werken. Hoe wij dit waarmaken? In de

ICT omgeving die dé stabiele factor in hun onderneming is.’

Tekst: Louise Snel Fotografie: Douwe Siesling

bpaz.nl
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LAAT UW BEDRIJF SPREKEN!

MEER INFORMATIE?

hanson

Neem vrijblijvend contact op met Patrick Haavekost of
Richard R. de Visser, bereikbaar via 0229 311 312.
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NIEUWBOUWONTWIKKELING OUDE VEILING IN ZWAAG

MEER
MEERINFORMATIE?
INFORMATIE?

De nieuwbouw van uw nieuwe bedrijfsunit op het bedrijventerrein De Oude Veiling (ook bekend als de Oude Stadswerf) in
Zwaag gaat starten. Neo Negotium en bouwbedrijf De Geus uit Broek op Langedijk bouwen 14 luxe bedrijfsunits, met
een totaaloppervlakte van 194 m2.
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Het complex beschikt over twee kopunits van 3 x 110 m2. De verdieping is voorzien van veel ramen waardoor er maximale daglicht toetreding zal zijn. Deelkoop van de kopunits per laag is bespreekbaar.
Voor deze bouwfase dient 70% verkocht te zijn alvorens de heipalen de grond in gaan. De verwachting is dat dit zal
plaats vinden in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. Er vinden al diverse gesprekken plaats met geïnteresseerden
en een aantal contracten zijn al getekend. Ook zijn er diverse opties genomen. Maar er is nog ruimte!
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november - december

Ondernemersontbijt

Westfriese
Beursvloer

17 november | Stadhuis van Hoorn

23 november |

Onderneem en
laat je inspireren

Gemeente Medemblik

Op vrijdag 17 november 2017 is het de landelijke ‘Dag van de

Donderdag 23 november wordt er

Ondernemer’. Alle ondernemers uit de gemeente Hoorn worden

weer volop ‘gehandeld’ tijdens de

uitgenodigd voor een ondernemersontbijt in het stadhuis.

Westfriese Beursvloer. Tijdens dit

De perfecte gelegenheid om te netwerken met alle collega’s uit Hoorn,

jaarlijkse evenement kunnen bedrijven

Blokker en Zwaag tijdens een goed verzorgd ontbijt. Nog voor

hun kennis, mankracht of materialen

iedereen aan tafel gaat, wordt iedereen kort en krachtig geïnformeerd

inzetten voor een mooier Westfriesland

en geïnspireerd met presentaties over profileren en de economische

en organisaties met een hulpvraag.

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.

ontwikkeling in onze regio.
Het doel is zoveel mogelijk matches

Begin de dag goed en doe mee!

te maken tussen de hulpvragen van

Aanmelden kan vóór
10 november via
ondernemersontbijt2017@hoorn.nl.

de organisaties en het aanbod van

Algemene Ledenvergadering WBG

Jong geleerd, oud gedaan

de bedrijven. De bedrijven kunnen rekenen op een leuke tegenprestatie

9 november, Rabobank Westfriesland Zwaagdijk

28 november

van de organisaties en naamsvermelding in allerlei uitingen rond de

19.00 - 21.00 uur

15.30 - 18.00 uur

beursvloer. Bovendien is de beursvloer niet compleet zonder netwerk-

Het is goed wonen in Westfriesland.

Familiebedrijven worden vaak gezien als motor van de economie.

borrel waarbij de ontmoeting tussen bedrijven centraal staat.

Kees Tip van Intermaris vertelt over de regionale woonvisie in deze regio.

Presentator Robert-Jan Knook (ANP/BNR) zit aan tafel met

Kijk voor meer informatie op www.vrijwilligerspunt.com

Alien en Gaby Alberts van kinderopvang Berend Botje.
Ondernemerscafé HOC

Programma
vrijdag 17 november

Uitnodiging
Ondernemersontbijt
Vrijdag 17 november 2017
aanvang 7.30 uur
Stadhuis Hoorn

10 november, Café Charlies Hoorn

Ondernemerscafé HOC

17.00-19.00

8 december, Café Charlies Hoorn

Ondernemers kunnen deze avond gewoon gezellig met elkaar de

17.00-19.00

week afsluiten.

Ondernemers kunnen deze avond gewoon gezellig met elkaar
de week afsluiten.

7.30 – 7.45 uur
Ontvangst met koffie, thee en croissantje
7.45 uur
Welkom door wethouder Ben Tap
7.50 – 8.10 uur
Presentatie Rico Luman,
Sector – en regio econoom ING Bank.
Economische ontwikkelingen Noord-Holland Noord,
vertaald naar Hoorn en omgeving.

8.10 – 8.30 uur
Presentatie Harry Bijl,
Innovator en inspirator bij INretail.

Op de landelijke ‘Dag van de Ondernemer’ nodig ik
MBG
u graag uit
voor Ondernemerscafé
een ondernemersontbijt in
het stadhuis
van Hoorn,
Nieuwe SteenMedemblik
1.
16 november,
Bonifaciuskerk
Voorafgaand aan het ontbijt informeren en inspireren
17.00 uurover profileren en economische
we u metVanaf
presentaties
ontwikkeling
onze regio.
KeesinBreedbaart
vertelt over het bedrijf Praktisch Projectmeubel en

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Wilt u deelnemen aan het ontbijt en netwerken met uw collega’s
uit Hoorn, Blokker en Zwaag? Meld u dan vóór 10 november
aan via ondernemersontbijt2017@hoorn.nl. Als u dieetwensen
heeft, dan kunt u deze doorgeven.

12.30-17.30
Tijdens dit congres komen schoolbesturen, schoolleiders en docenten
samen met bedrijven in de IT en Techniek, ondernemers en overheid.

Ben Tap,

Ondernemerscafé WBG

17.00-20.00

14 december Enkhuizen

Na het succes van vorig jaar is er dit jaar weer een HOC Herfst-

18.00-21.00

HAPpening, ditmaal bij Leekerweide in Wognum waarbij deelnemers

Gezellig kletsen en netwerken met collega ondernemers

ook in de keuken mogen staan.

tijdens een hapje en een drankje.

Wethouder Economische Zaken

8.30 – 9.15 uur
Ontbijt in foyer

7 december, Wognum

Herfsthappening HOC

Met vriendelijke
groet, Wognum
17 november,

Profileren: Als ondernemer heb je bestaansrecht als je
je kan onderscheiden. Keuzes maken en daarin excelleren.

Krachtenbundeling onderwijs en ondernemers

Parkeren en entree
U kunt gebruik maken van het parkeerterrein en entree aan de achterzijde
van het stadhuis
(ingang parkeerterrein
schuin tegenover de Rabobank).
Westfriese
Beursvloer

23 november, Medemblik
Vanaf 16.00 uur
Er wordt op deze dag weer genoeg ‘gehandeld’ met als doel zoveel
mogelijk matches te maken tussen de hulpvragen van de organisaties

Aanmelden kan vóór 10 november via
ondernemersontbijt2017@hoorn.nl

MEER WETEN?
Ga voor het complete overzicht van alle evenementen naar
www.westfriesezaken.nl/evenementen.

en het aanbod van bedrijven.
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Puur Hoorn

onder andere onze partners Intermaris, Liander, het Hoogheemraadschap
en HVC. Ook proberen we grote warmtevragers als zwembaden, het
Westfries Gasthuis en de ijsbaan erbij te betrekken.’

Energiescans
Om nog meer resultaat te kunnen behalen is Puur Hoorn ook een
samenwerking aangegaan met Energieke Regio die helpt bij het
verduurzamen van gebouwen. Charlotte legt uit: ‘Samen gaan we onder
meer maatschappelijke instellingen, stichtingen en verenigingen
benaderen. Aan de hand van een scan wordt een onafhankelijk advies
gegeven hoe je een pand kunt verduurzamen. Voor bedrijven hebben we
een zelfde soort traject met Energie-Coöperatie West-Friesland waarbij
we bedrijven bij elkaar brengen en Energiescans kunnen aanbieden. Van
alle kanten benaderen we bedrijven, instellingen en bewoners om ze aan
elkaar te koppelen en samen te kijken naar de mogelijkheden voor meer
duurzaamheid. De verbinding is hierbij heel belangrijk. We staan met zijn
allen voor hetzelfde vraagstuk en alleen door samen te werken kunnen
we elkaar verder helpen.’

Hoe verder na 2018?

Het doel: een klimaatneutrale stad in 2040

Wethouder Duurzaamheid Samir Bashara

Charlotte: ‘Het programma Puur Hoorn loopt tot eind 2018, maar dat
betekent natuurlijk niet dat we daarna stil gaan zitten. Binnen het thema
Duurzame Stad in de gemeente Hoorn wordt verder gegaan op de

ning van bewoners die zelf hun woningen willen verduurzamen of

ingeslagen weg en blijven we de verbinding zoeken tussen partijen.

sportverenigingen die net een laatste zetje nodig hebben om zelf

Het doel is nog steeds om in 2040 klimaatneutraal te zijn. In het

voorzienend te kunnen zijn. De eerste jaren hebben we hier volop op

klimaatakkoord is opgenomen dat we landelijk in 2050 van het aardgas

ingezet, maar nu kijken we vooral naar de grote pijlers zoals energie en

af willen zijn, dus in die zin zijn we als stad daarin erg vooruitstrevend.

bouw. Dat is ook nodig om het grote vraagstuk van een klimaatneutrale

We leggen de lat net iets hoger. Of het uiteindelijk allemaal haalbaar is,

stad in 2040 te halen.’

moet de toekomst blijken, maar onze ambitie is er niet minder om.’

Kennis uitwisselen

Duurzame ‘groene’ toekomst

Inwoners, ondernemers en instellingen bewust maken, verbinden en samen laten werken aan

Charlotte: ‘De focus van Puur Hoorn ligt nu bij een aantal grotere

De onthulling van het ‘Het Groene Huis’ werd vorig jaar mede mogelijk

een duurzame wereld; dat is waar Puur Hoorn voor staat. Met als doel een klimaatneutrale

trajecten. We zijn bijvoorbeeld bezig om de energietransitie - Nederland

gemaakt door Puur Hoorn. Al meer dan 1.500 huurhuizen van partner

stad in 2040. Een prachtig streven. Het sleutelwoord hierbij is verbinding, want samen bereik

van het aardgas af- in gang te zetten. Daarnaast bekijken we de

Intermaris hebben in samenwerking met huurders en aannemers een

mogelijkheden bij nieuwbouw en bestaande bouw om ervoor te zorgen

energiezuinige metamorfose ondergaan. Om dat te vieren werd de

dat mensen minder energie nodig hebben en de nodige energie op een

1500ste duurzame woning -de Commandeur Ravenstraat 4 in Hoorn-

duurzame manier kunnen opwekken. Om te beginnen willen we met een

door kunstenaar Boxie samen met kinderen van basisschool Het

Puur Hoorn legt
de lat hoog
je meer dan alleen.

24

We hebben maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn. Duur-

Duurzame stad. Charlotte Bakker, programmamanager bij Puur Hoorn,

Warmte Transitie Atlas, een interactieve tool, voor de gemeente Hoorn

Fluitschip omgetoverd tot een waar kunstwerk, als levensgroot symbool

zaamheid is daarom een belangrijk maatschappelijk vraagstuk wat veel

vertelt: ‘Puur Hoorn is een vier jaar durend programma dat loopt tot eind

inzichtelijk maken welke alternatieven er zijn voor aardgas. Je kunt dan

voor een duurzame ‘groene’ toekomst.

aandacht behoeft. Puur Hoorn zet hier op in door ervoor te zorgen dat de

2018 waarmee we proberen duurzaamheid onder de aandacht brengen

denken aan biogas, warmtenetten, biothermie en all-electric oplossingen.

stad in 2040 klimaatneutraal is; de stad mag geen negatieve impact

bij de bewoners. Dat doen we door kleine initiatieven te ondersteunen en

De mogelijkheden voor verschillende wijken en zelfs gebouwen worden

hebben op het klimaat. Alles staat in het teken van het creëren van een

zo een vliegwieleffect te creëren. Je kunt hierbij denken aan ondersteu-

daarbij in kaart gebracht. Dat doen we niet alleen, maar samen met

Tekst: Patricia Lourens Fotografie: Aangeleverd

Meer weten? Kijk dan eens op www.puurhoorn.nl
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Hélène de Bruijn

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

Uw MAN dealer in Wognum en Beverwijk
Verkoop van MAN en VW bedrijfswagens, lease, verhuur, APK reparatie en onderhoud

Hélène de Bruijn sterk
in beeld

aan bedrijfswagens & getrokken materieel, kranen en laadkleppen.
Verkoop van banden. Dealer Trailer Partners.

Sterke portretfoto’s, een bijzondere expositie, persoonlijke familieportretten en commerciële

BTS Wognum

BTS Beverwijk

Overspoor 22

Buko Bedrijvenpark 2

reclame uitingen. Het is slechts een greep uit het werk van de zeer ervaren zelfstandig

1688 JG Wognum

1943 AG Beverwijk

www.bts-man.nl

fotograaf Hélène de Bruijn. Vanuit haar prachtige pand in Hoorn met vernieuwde
expositieruimte komen alle beelden pas echt tot leven.
Afgelopen voorjaar heeft Hélène haar pand aan de Nieuwe Steen in

toch een professionele uitstraling creëert. Ook het weergeven van

Hoorn deels verbouwd. Ze vertelt hierover: ‘In de vernieuwde studio

het bedrijfsproces is een belangrijk onderdeel. Een fotoshoot kan

is de ruimte veel beter ingedeeld. Het oogt nu veel ruimer en groter.

plaatsvinden in mijn professionele studio met uitstekende

Mensen die langskomen zijn daar vaak verbaasd over.

belichtingsmogelijkheden of op locatie. De portretfoto’s worden vaak

Naast de fotostudio heb ik nu ook een expositieruimte, waar veel

gebruikt voor bijvoorbeeld een website of visitekaartje. Omdat een

van mijn vrije werk wisselend wordt tentoongesteld. Deze foto’s heb

foto altijd direct een eerste indruk geeft van een bepaald persoon en

ik voornamelijk gemaakt tijdens reizen naar verre landen.

het bedrijf is het belangrijk dat je jezelf op de juiste manier weet te

De expositie is nu te bezichtigen op afspraak, maar het is de

profileren. Daarom stel ik iemand van tevoren altijd de vraag ‘wat wil

bedoeling dat er ook open dagen komen waarbij iedereen de foto’s

je laten zien?’ Ik vind het mooi om de enthousiaste verhalen van

KERST- & NIEUWJAARSARRANGEMENTEN IN WINTERSE SFEREN

kan bekijken en aanschaffen. De werken zijn zeer geschikt voor

mensen te horen en deze te vertalen naar een foto. Dat maakt

bijvoorbeeld kantoren of openbare ruimtes. Maar om een stukje

mijn werk ook zo bijzonder. Samen gaan we op zoek naar het

De decembermaand geeft u bij uitstek de gelegenheid om samen met uw team terug te blikken en te proosten op
het afgelopen jaar en 2018 in te luiden!

exclusiviteit te behouden worden de foto’s maar in een beperkte

beste eindresultaat.’

Maak het intiem en gezellig met een kerstborrel in winterse sferen.
Proost u liever in januari op het nieuwe jaar; ook dan is onze sfeervolle locatie dé uitgelezen plek om dit in stijl te
doen. Voor deze bijeenkomsten ontvangen wij u graag in onze gezellige Brasserie Westwoud en kunt u een keuze
maken uit verschillende arrangementen al vanaf € 19,95 per persoon.
Uiteraard is het ook mogelijk een arrangement op uw wensen af te stemmen.
Tevens hebben wij ruime, gratis, parkeergelegenheid voor de deur.

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

oplage verkocht en voorzien van een certificaat.’

Expositieruimte
Sterk beeld

‘De vernieuwde expositieruimte en mijn fotostudio heb ik inmiddels

Het merendeel van haar tijd besteedt Hélène aan haar grootste passie,

al volop in gebruik. Komend voorjaar wil ik hier graag voor een

fotograferen. Hélène: ‘Ik leg graag het proces vast van wat iemand

opening organiseren.’

doet. Ik maak veel portetten van mensen in een bepaald beroep, vaak
met een eigen bedrijf. Ik kan mensen op een goede manier op beeld

Hélène de Bruijn fotografie

vastleggen en ervoor zorgen dat ze sterk overkomen. Dat is erg

Nieuwe Steen 26 - Hoorn - 0229-213344

belangrijk omdat je als bedrijf of ondernemer met een sterke foto

www.helenedebruijn.com

Tekst: Patricia Lourens Fotografie: Hélène de Bruijn
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Rabobank

Rabobank

pensioen, zodat je zeker weet dat het inkomen voor later goed

Naar wat iemand wil, nu en later. Vervolgens brengen we in kaart hoe

is geregeld.’

die gewenste doelen en wensen kunnen worden gerealiseerd en
de financiële situatie kan worden verbeterd. We houden in onze

Voor DGA’s zijn er verschillende maatwerkoplossingen voor

advisering rekening met de fiscale mogelijkheden: hou je het

het regelen van het pensioen. ‘Zo kan via banksparen op een

vrijgekomen vermogen aan in box 3 of box 2? Ook kijken we naar

geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening fiscaal vriendelijk

de mogelijkheden om een zo hoog mogelijk rendement op het

vermogen worden opgebouwd,’ vertelt Carina Mol. ‘Daarnaast kan

vermogen te behalen.’

een pensioenverzekering bij een verzekeraar worden afgesloten,
waarbij de premie aftrekbaar is voor de BV. Ook kan vermogen

‘Kortgezegd zoeken we naar aantrekkelijke financiële oplossingen,

worden opgebouwd door te sparen of te beleggen. Bij dit laatste

zodat een DGA bij het bereiken van de AOW-leeftijd voldoende

kan het beheer eventueel worden uitbesteed via Beheerd Beleggen,

middelen heeft om zijn of haar dromen te realiseren,’ zegt Carina Mol

tegen elk gewenst risicoprofiel. Verder kan een DGA ervoor kiezen

tot slot. ‘Want daar gaat het uiteindelijk om: dat klanten kunnen

af te lossen op leningen, zodat de lasten in de toekomst

genieten van een zorgeloos pensioen en comfortabel kunnen leven.’

lager zijn.’

Hoe ziet uw pensioen eruit?

Samen doelen bereiken

Wilt u weten wat de gevolgen zijn van uw pensioenkeuze?

‘De specialisten binnen onze bank kunnen de klant hierbij optimaal

Neem dan contact op met het team Private Banking van Rabobank

adviseren en begeleiden,’ zegt Arjenne Kolk. ‘Samen kijken we naar

West-Friesland, via telefoonnummer 0228 566 250 of mail naar

de financiële situatie van de BV en vooral naar de ondernemer.

privatebanking.wf@rabobank.nl.

Vermogensmanagers:
Patrick Koningstein en Arjenne Kolk

Rabobank West-Friesland begeleidt bij DGA-pensioen

Samen zorgen voor later
De meeste directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) hebben inmiddels een keuze gemaakt over
hun pensioen in eigen beheer. Wat houdt die keuze precies in en wat zijn de gevolgen ervan?
Rabobank West-Friesland geeft inzicht en biedt aantrekkelijke oplossingen.
Nu de mogelijkheid vervalt om het pensioen in eigen beheer op

Gemaakte keuze uitwerken

te bouwen, worden directeur-grootaandeelhouders letterlijk voor

‘We kunnen dit inzichtelijk maken door de gemaakte keuze uit te

de keuze gesteld: het pensioen aanhouden en bevriezen, afkopen

werken in een uitgebreid Financieel Plan,’ aldus Vermogensmanager

of omzetten in een oudedagsvoorziening. ‘Veel directeur-grootaan-

Arjenne Kolk. ‘Hierin worden alle persoonlijke wensen, behoeften en

deelhouders hebben, in overleg met de accountant of fiscalist,

risico’s in kaart gebracht. We kijken naar de fiscale gevolgen, het

hun keuze gemaakt,’ zegt adviseur Private Banking Carina Mol.

ouderdomspensioen, maar ook naar de gevolgen voor de partner op

‘Interessant is nu vooral de vraag: welke gevolgen heeft die

het moment dat de DGA komt te overlijden. Het plan is een goed

keuze op korte en langere termijn?’

fundament om verdere keuzes te maken over de invulling van het

Tekst: René Kistenmaker Fotografie: Bas Zwerver
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De accountmanagers van Private Banking (v.l.n.r.):
Marike Teunisse, Marco Obdam, Hans Bot, Carina Mol en Elsa Havik.
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Autobedrijf Van der Maat

Zeker Zakelijk Plus

Precisie maatwerk in verzekeren
Wij maken ondernemen makkelijker!
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.

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

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

Het is feest bij Autobedrijf
Van der Maat
Voor de aankoop, onderhoud of reparatie van een personenauto ben je bij Autobedrijf Van der

Bovenkarspel, Medemblik, Schagen, Spanbroek & Wieringerwerf

Maat aan het juiste adres. Het bedrijf is gevestigd in Enkhuizen en Zwaag en viert dit jaar een

www.univehollandsnoorden.nl

bijzonder jubileum. Al 12,5 jaar is Van der Maat gevestigd in het nieuwe pand aan de Star 42
in Enkhuizen.

Hart voor
onze Gast

Autobedrijf Cees van der Maat opende 40 jaar geleden voor het

onze wens om door te groeien omdat we merken dat de economie

eerst de deuren aan de Piet Smitstraat in Enkhuizen. Onder de

steeds meer begint aan te trekken. Mensen willen en kunnen nu

bezielende leiding van Gerrit Visser en Willem van Duin werd de

meer uitgeven aan hun auto. De effecten voor de verkoop merk je

basis gelegd voor het bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in

altijd pas later, maar ook daar verwachten we een groei in.’

Citroën en Peugeot. In 1998 kwam zoon Erik van der Maat in de

Eten - Vergaderen - Feesten - Slapen
Het Wapen van Medemblik; een ﬁjne 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!

zaak. Hij vertelt over de verhuizing naar het nieuwe pand in

Alles opbouwen

Enkhuizen: ‘Het pand aan de Piet Smitstraat voldeed gewoon niet

Erik: ‘Net als ieder ander bedrijf, hebben wij de afgelopen jaren ook

meer aan onze eisen, er was ook te weinig ruimte. Toen zijn we

te maken gehad met uitdagingen. Je begint altijd op nul en moet

uitgeweken naar industrieterrein Schepenwijk en dat is nu

vanaf daar alles opbouwen. Voor ons is het belangrijk dat de

inmiddels al weer 12,5 jaar geleden. Om dit te vieren met onze

mensen je bedrijf kennen, aan je denken en vervolgens naar je toe

vaste klanten was iedereen op 21 oktober jl. uitgenodigd voor een

komen. Het aantrekken van nieuwe klanten doen we graag op een

hapje en een drankje en konden we op deze dag voor het eerst de

bijzondere manier. Toen we drie jaar geleden begonnen met

nieuwe Citroën C3 Aircross onthullen.’

Peugeot hebben we bijvoorbeeld de Peugeot rijders uit de
omgeving uitgenodigd om lang te komen voor een kennismaking.

Uitbreiden

Bezoekers werden hartelijk ontvangen en kregen als welkomstge-

Erik: ‘Als autobedrijf zijn we officieel dealer van Citroën en specialist

schenk een mandje met Franse producten. Dat geeft mensen toch

in onderhoud en reparatie van Fiat voertuigen. Daarnaast zijn we

een positief gevoel en komen dan hopelijk ook weer bij jou terug.’

sinds eind 2014 ook erkend reparateur voor het automerk Peugeot.
Oosterhaven 1, 1671 AA Medemblik
Tel: +31 (0)227 - 54 38 44
@wapenmedemblik

info@hotelmedemblik.nl
www.hetwapenvanmedemblik.nl
Wapen van Medemblik

Op het moment hebben we drie automonteurs in dienst, maar

Autobedrijf C. van der Maat, De Star 42 – Enkhuizen

binnenkort gaan we zeker op zoek naar een extra monteur. Het is

www.vandermaat.nl

Tekst: Patricia Lourens Fotografie: Aangeleverd
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HEB JE WEL GEHOORD VAN ‘DE ZEVEN’?

Te koop: 7 bedrijfs units
Samengesteld bedrijfscompex bestaande uit: 7 bedrijfsunits verdeeld over
2 bouwblokken op het regionale bedrijventerrein Zevenhuis te Hoorn.
Het object:
Het project “DE ZEVEN” is een samengesteld bedrijfscomplex bestaande uit 2 bouwblokken van in totaal 7 casco
op te leveren bedrijfsunits met flexibele indelingsmogelijkheden.
De units zijn verkrijgbaar vanaf een oppervlakte van bruto ca. 440 m2 tot 606m2.
Specifieke wensen, maatvoering of samenvoeging van bedrijfsunits zijn bespreekbaar!
Ieder gewenste metrage is derhalve nog in een vroeg stadium mogelijk.
Professionele gebruikers:
Goed ontsloten, voldoende parkeerplaatsen, voorzien van een royale overheaddeur, deels een verdiepingsvloer,
mogelijkheden voor verkoop- of kantoorruimte.
Ligging:
Het bedrijfscomplex is gelegen op het Regionaal
Bedrijventerrein Zevenhuis te Hoorn op de hoek van de
Jelle Zijlstraweg / Milton Friedmanweg en is goed ontsloten
naar de uitvalswegen N23 Westfrisiaweg en
A7 Amsterdam-Leeuwarden.
Gebruik
Bedrijsruimte

Correspondentie- en bezoekadressen
Makelaar:
HOFFSTAD bedrijfsmakelaars O.G.
Van Dedemstraat 6, 1624 NN Hoorn
0229-213 541
info@hoffstad.nl, www.hoffstad.nl

M2 BVO
vanaf ca. 440 m2
Koopsom*

Vanaf e 369.000,- v.o.n.

excl. BTW

Ontwikkelaar:
Uranus Beheer B.V.
Edisonweg 14e B.G., 1821 BN Alkmaar
072-5205782
info@Uranusbeheer.nl, www.uranusbeheer.nl

STEL ZELF UW
COSTUME A LA CARTE SAMEN

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

HOOFD SPONSORS

Dagelijks bestuur

Afd. Westfriesland

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

www.G7makelaars.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
Westfriese Bedrijvengroep Secretariaat
Marja Beets-Visser
Postbus 30 | 1620 AA Hoorn
T: 0229 - 21 07 06
E: info@westfriesebedrijvengroep.nl

Voorwoord
Leve de regionale samenwerking!
Op 21 maart 2018 mogen wij naar de stembus voor de
lokale vertegenwoordigers. Partijen in de regio zijn nu al
volop bezig met hun verkiezingsprogramma’s. Maar er
is iets aan de hand wat mij zorgen baart.
Westfriesland stond in het verleden bekend als een
verdeelde regio. Ik zeg wel eens gekscherend: de N23
is zo genoemd omdat we er zelf in de regio 23 jaar
oneens over waren. Van Limburg tot in het Noorden
lachten ze in hun vuistje. Maak maar ruzie dan zijn wij
de lachende derde!
Maar inmiddels hebben wij die achterstand omgezet
in een voorsprong. Met het Pact van Westfriesland
hebben 7 gemeentebesturen één visie ontwikkeld op
economische ontwikkeling en gebiedsontwikkeling
in de regio. WerkSaam, de uitvoeringsorganisatie van
alle 7 gemeenten voor mensen met een achterstand
op de arbeidsmarkt, wordt in het land alom geprezen
als een goed voorbeeld van regionale samenwerking,
juist in het belang van die kwetsbare burgers. Net als
de samenwerking op het gebied van afvalverwijdering
binnen het CAW. Die een krachtige invloed geeft in het
veel grotere geheel van de HVC.
Maar nu de verkiezingen er aankomen, zie je de lokale
beroemdheden vertellen dat die samenwerking niet in
het belang is van burgers. En de bestuurders kunnen
niet anders dan begrip hebben. Anders word je in de
hoek gezet als bestuurder die niet luistert naar de
burgers.
Stop daarmee lokale beroemdheden! De belangen van
de burgers in Lutjebroek, Hoorn, Venhuizen en elke
plaats in Westfriesland worden niet beter gediend als
je met de rug naar de regio staat. En bestuurders, stop
met “begrip hebben”. Leg uit dat inwoners in de regio
juist gebaat zijn bij samenwerking. We moeten het, in
de Metropoolregio Amsterdam, in het provinciehuis én
in Den Haag juist hebben van een krachtige regio en
van een slagkracht.
Dus, lokale beroemdheden, ik daag u uit bij te dragen
aan een regionale visie met lokale inbreng. Bestuurders,
Voor u is er één troost. Na 21 maart hoor je die lokale
beroemdheden niet meer. Ga door met samenwerken.
Omdat dat in het belang is van alle inwoners
van Westfriesland!
Hans Huibers
voorzitter WBG

ABN AMRO

SUB SPONSORS
Van der Laan

Rentree Reïntegratie

Abovo Media, Hoorn

Elektrotechniek

Hoorn

Alkor Draka B.V.

Zwaag

Roele de Vries,

Enkhuizen

Hotel Medemblik

Wognum

Beerepoot

Medemblik

Schouten Techniek BV

Automatisering

MEO BV, Medemblik

Zwaag

Harder

Architektenburo

ToekomstGroep,

Natuursteenbedrijf,

Bob Nieuweboer

ToekomstBouw,

Hoogkarspel

Zwaagdijk-Oost

ToekomstGlas,

Horizon College

Pipelife Nederland BV

ToekomstSchilders,

Hoorn, Alkmaar

Enkhuizen

ToekomstService,

Issys-ICT, Alkmaar

Renolit Nederland B.V.

Andijk

Enkhuizen

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)
Mw. K. Harder
E: ketie@hardernatuursteen.nl
Ondernemersvereniging
Midden Westfriesland (OMW)
Dhr. Rob Taams
E: info@taamsmakelaardij.nl

Medemblikker Bedrijvengroep (MBG)
Dhr. Mark Noor
E: info@medemblikkerbedrijvengroep.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@schenkeveldadvocaten.nl
Adviseur LTO
Dhr. Arie Schouten
E: ap.schouten@quicknet.nl
Adviseur Bedrijventerreinen
Dhr. Gerard Fit
E: gerard@parkmanagementhoorn.nl

Even voorstellen

Hieronder enkele evenementen die voor u van belang kunnen zijn.
9 november 2017 - Algemene Ledenvergadering WBG
Tijd:

19.00 tot 21.00 uur, aansluitend gelegenheid tot informeel netwerken

Locatie:

Rabobank Westfriesland, Graanmarkt 1 te Zwaagdijk

Het is goed wonen in Westfriesland. Hoe meer mensen in regio Westfriesland des te meer klanten en medewerkers voor u.

Even voorstellen…

Onze starters nemen een kijkje bij
de verenigingen van de WBG

WBG

Evenementen

Daarom vertelt Kees Tip van Intermaris over de Regionale woonvisie in Westfriesland. Meld je aan via onze website!

Ela Grooteman
Efficiënt, tijd- en kostenbesparend werken. Dat wil toch iedereen. Mijn naam is Ela Grooteman, ik ben 41 jaar

17 november 2017 - Dag van de Ondernemer

en moeder van Jesper (10) en Isis (7). Sinds begin dit jaar ben ik voor mezelf begonnen. Ik ondersteun

Ondernemers zijn de ruggengraat van de samenleving. Daar willen de gemeente Medemblik en de Ondernemers Federatie Medem-

ondernemers met het efficiënt inrichten van het dagelijks management (de backoffice). Denk aan een volle

blik graag aandacht aan geven. U bent als ondernemer in de gemeente Medemblik van harte welkom bij het ONDERNEMERSONTBIJT

mailbox, standaardiseren van documenten of social media, noem het maar op. Van die taken die ‘moeten’

om 7.15 uur met de wethouder Economische Zaken en collega ondernemers. Tijdens het ontbijt zal Willem Scherpenzeel van

maar jou teveel tijd en frustratie kosten. Ik help je graag om dit structureel anders aan te pakken. We kijken

Scherpenzeel Metaalbewerking BV uit Andijk, u vermaken met zijn verhaal en ervaringen als ondernemer.
Deelname is gratis. Kijk voor meer informatie en aanmelden op onze website!

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

samen welke methode bij jou past en wat voor jou werkt. Vervolgens implementeer ik het. Jij houdt extra tijd
over én je bent een frustratie armer. Wil je meer weten kijk dan gerust op mijn website www.elagrooteman.nl of www.elansupport.nl

Django de Vreng
Mijn naam is Django. De laatste jaren zag ik dat de plastic consumptie alleen maar toenemen. Ik dacht daar

‘The future of worklife’

moet ik wat aan doen. Door mijn opleiding werktuigbouwkunde ben ik in aanraking gekomen met 3D printers.
Met 3D printen gebruik je altijd plastic. Hoe mooi zou het zijn als je dat plastic kan recyclen en er van alles

Geslaagde brainstormsessie over werktoekomst

mee kan maken? Of nog mooier, kinderen er speelgoed van laten maken. Ik ben Filawheel gestart om het
plastic in te zamelen en er filament van te maken. Hierdoor hoop ik dat er meer aandacht aan wordt besteed.

De bijeenkomst ‘The future of worklife’ begon als een vrije oefening in toekomstdenken,

Het wordt tijd dat we meer gaan recyclen i.p.v elke keer nieuwe grondstoffen te gebruiken.

maar leverde een zeer concreet actieprogramma op. Van en voor bedrijven, beleidsmakers
en experts in de Metropoolregio Amsterdam. Zo’n zestig van hen woonden deze trendsessie

Rob Bennis
Mijn naam is Rob Bennis, Horinees, 32 jaar oud en op 1 januari 2017 ben ik mijn eigen onderneming gestart

bij over de toekomst van werklocaties.

onder de naam RE-MAIL. Na tien jaar ervaring op het gebied van CRM en online marketing voor grote ketens

Het decor voor de bijeenkomst was Park21 in Hoofddorp en had als

Urbanisatie, digitalisering en economy werden gezien als belangrijk-

als Hunkemöller, BP, Jack & Jones en vele andere, help ik nu ondernemers om meer omzet te genereren door

doel om via een vrije brainstorm te werken aan versterking van de

ste trends met de ‘need for speed’ als een gegeven dat verandering

e-mail marketing slim in te zetten. Inmiddels geef ik regelmatig trainingen door heel het land en ben ik sinds

Metropoolregio Amsterdam als internationaal topmilieu waarin

aanjaagt. Jeanet van Antwerpen kijkt tevreden terug op de middag.

begin dit jaar ook docent e-mail marketing bij SRM opleidingen in Amsterdam.

economische ontwikkeling én leefkwaliteit samengaan. De ochtend

‘Het blijft moeilijk om toekomsttrends te vertalen naar keuzes die we

werd georganiseerd door gebiedsontwikkelaar SADC, bedrijven

nu maken. Je moet daarom zorgen dat je flexibel genoeg bent om de

Hiernaast bouw ik samen met Paul van Kuik en de Gemeente Hoorn een stadscommunity onder de naam ‘Voor een mooie stad’ VEMS.

terrein Zevenhuis, Hoorn en gemeente Amsterdam.

koers te wijzigen als de realiteit dat vereist.”

Wij helpen door eerst ideeën te peilen op draagvlak onder de inwoners. Bestaat er voldoende draagvlak? Dan pas is het tijd om te
‘verbinden’. In plaats van enkel geld ophalen, zetten wij in op een afvinklijst waar alle benodigde zaken als

Toekomsttrends

materiaal, kennis, vrijwilligers, etc. worden afgevinkt. We proberen er ook voor te zorgen dat er altijd een

Volgens Jeanet van Antwerpen van SADC is een andere visie op

‘win’ is voor diegene die bijdraagt. Wij zorgen er vervolgens voor dat al deze mooie samenwerkingen

werklocaties hard nodig en pleit daarom voor werkmilieus waarin

zichtbaar worden zodat er ook een totaalbeeld ontstaat van alle energie die in de stad wordt gestoken.

gewerkt wordt én geleefd. Via aantrekkelijk werk en een aantrekkelijke

Dit gebeurt zowel online op vooreenmooiestad.nl als offline in het nieuwe Stadslab dat zich bevindt in het

werkomgeving wordt het eenvoudiger schaars talent te binden en de

oude leescafé van de bibliotheek in Hoorn.

concurrentiepositie te versterken. Van Antwerpen en trendwatcher
Jeanneke Scholtens riepen de deelnemers op om de verbeelding te
laten spreken en toekomstscenario’s te bedenken voor werklocaties.
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68% van de klanten
ervaart een onverschillige houding
en loopt weg!

WBG Westfriese Bedrijvengroep

Ambitieus en positief

Geldelozeweg 31 - Hoorn
Huurprijs € 2.021,-- per maand (excl. BTW)

Netwerken onder helling
Kom los van de dagelijkse drukte en
geef uw klanten de aandacht die ze verdienen.
Nodig uw klanten uit aan boord van
de Eendracht en ervaar de effecten.

V.O.F. ZS Eendracht
Roos Hijlkema en Maurits Minnaard
www.eendrachtzeilen.nl

• 194 BVO kantoorruimten op de tweede verdieping.
· Lift aanwezig.
· Keurige ruimte en goed bereikbaar.
· Parkeergelegenheid op eigen terrein.
· Turn-key oplevering.
· Voorzien van vloerbedekking, systeemplafond met armaturen,
koeling, sanitair en pantry.

Een welvarende regio, dat is de ambiteuze missie van de Westfriese Bedrijvengroep. Met een
positieve blik op de toekomst heeft de WBG al haar prioriteiten samengevat in één visie:
Welvarend Westfriesland. De visie is concreet. Binnen drie onmisbare thema’s wordt de visie

Veemarkt 32
1621 JC Hoorn
Tel: 0229 - 244234
www.boekweitolie.nl

info@eendrachtzeilen.nl
+31 (0)6 57 040 098

Fakkert Groep; Duurzaam Repareren
Fakkert Groep in Zwaag heeft zich recent aangesloten bij stichting Duurzaam Repareren. Een non-profit organisatie, die bedrijven toetst op
een serie van relevante eisen op gebied van duurzaamheid. Met deze toetsing wordt, op gebied van duurzaamheid, het kaf van het koren gescheiden en kunnen klanten en opdrachtgevers voor een duurzaam autobedrijf kiezen.
Fakkert Groep kent u als specialist van grote automerken zoals Hyundai, Seat en Mazda. Al jaren zijn begrippen als duurzaamheid en milieu hier in de bedrijfsvoering geïntegreerd. Door zich aan te sluiten bij Duurzaam Repareren is dit nu ook zichtbaar geworden en werd het bedrijfsschild deze week aan de
gevel geplaatst. Stichting Duurzaam Repareren toetst het bedrijf op verschillende punten. Jack Fakkert over de erkenning; ‘Wij zien het als een soort van
jaarlijks ‘examen’, waarbij wij bij een goed resultaat het ‘diploma’ aan de muur mogen ophangen. Daarnaast houdt het ons scherp en we worden bijgepraat
waar het gaat om nieuwe toepassingen en ontwikkelingen op dit terrein.’
Stichting Duurzaam Repareren beheert alleen het certificatie programma. Zo bepaalt niet
de stichting de duurzaamheidseisen, maar het College van Deskundigen. In dit college zitten mensen van leasemaatschappijen en fleetowners en de ANWB namens de particuliere
autobezitter. Er wordt gestreefd naar de meest groene oplossingen en die hebben in de
praktijk niets met ‘duur’ te maken, in tegendeel zelfs. De gecertificeerde bedrijven hebben
niet alleen een duurzame bedrijfsvoering, maar gebruiken ook producten en middelen die
niet (onnodig) schadelijk zijn voor het milieu. Transparantie is essentieel voor een keurmerk. De consument en opdrachtgevers kunnen immers alleen waarde aan een keurmerk
toekennen als men “weet waar het voor staat”, waarop de bedrijven worden getoetst. Daarom zijn de eisen voor een ieder in te zien en te downloaden op www.duurzaamrepareren.nl
Meer weten? Fakkert Auto Groep vindt u aan de Marowijne 59 in Zwaag tel. 0229-218741.

FAKKERTGROEP
De Marowijne 59, ZWAAG,Telefoon 0229-218741

MAZDA

Visie:
Welvarend Westfriesland

SPECIALIST IN

HYUNDAI

toegelicht: wonen, werken en bereikbaarheid.
‘Alle hoofdonderwerpen waar de WBG zich mee bezighoudt staan

boven Amsterdam, waarin Westfriesland één van de motoren is.

nu in één samenhangend document. Deze onderwerpen zijn tot

Door te zorgen voor een goede samenhang tussen wonen, werken

standgekomen door vele gesprekken en discussies met onder

en bereikbaarheid, kan Westfriesland een bijdrage leveren aan het

andere ondernemers en bestuurders. De visie is voor ons niet

oplossen van de problemen in de MRA.

alleen een mooi en overzichtelijk document, maar dit is ook het
perfecte moment om deze visie goed onder de aandacht te

Amsterdam is te vol

brengen bij bijvoorbeeld de gemeente en de provincie. De provincie

Amsterdam is te vol en dit heeft een negatief effect op de leefbaar-

is druk bezig met de vraag hoe Noord-Holland er in 2050 uit moet

heid in de stad. Huibers: ‘Wij kunnen de MRA helpen, maar dan

zien. Middels de visie kunnen wij laten weten welke rol Westfries-

moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Je

land kan vervullen en wat wij hier te bieden hebben’, aldus

moet goed kunnen wonen en werken in Westfriesland. Natuurlijk

WBG-voorzitter Hans Huibers

mag een goed aanbod aan hoger onderwijs ook niet ontbreken.
En Westfriesland moet goed bereikbaar zijn. Wij pleiten ervoor om

Gemeenteverkiezingen

de Noord-Zuidlijn, die in 2018 geopend wordt in Amsterdam Noord,

De visie sluit ook aan op de gemeenteverkiezingen in maart. ‘Lokale

door te trekken naar Hoorn. En de N23 op te waarderen naar A23.

politici dienen verder te kijken dan plaatselijke zaken als het

Deze verbinding zou niet alleen de regio beter ontsluiten, maar kan

dorpshuis en ook het regionale belang meenemen in het verkie-

ook de Randstad enorm ontlasten. Maar ook digitale bereikbaar-

zingsprogramma. En zij moeten dit ook aan de inwoners uitleggen

heid hoort hierbij. Een goede breedbandverbinding is van cruciaal

Een welvarend Westfriesland is uiteindelijk voor inwoners uit elke

belang om aantrekkelijk te zijn voor bedrijven en inwoners.’

plaats belangrijk!’
Samen zorgen voor een sterke regio
Aansluiten bij Metropool Regio Amsterdam

Westfriesland heeft potentie genoeg. De kansen om de regio nog

De visie past binnen een breder perspectief van de Metropool

beter te laten bloeien, zijn volop aanwezig. De perspectieven van de

Regio Amsterdam (MRA). De WBG ziet in de toekomst een

WBG zijn ambitieus en positief. De gehele visie is te lezen op de

geharmoniseerde relatie tussen deze MRA en de regio Holland

website van de WBG.

SEAT
Tekst: Iris Vinkenborg Fotografie: Aangeleverd
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WBG Westfriese Bedrijvengroep

N23

WBG

Ontmoet jonge talenten
bij WerkBij
Als het om het thema veranderingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaat, dan mag
WerkBij West-Friesland natuurlijk niet ontbreken. Dankzij WerkBij leren Westfriese bedrijven en
jonge talenten uit de regio elkaar pas écht kennen!
WerkBij is een gezamenlijk online platform waar Westfriese

In de schijnwerpers

bedrijven en studenten via de website www.werkbijwestfriesland.nl,

Dit is de perfecte tijd om als bedrijf in te stappen bij WerkBij. Maak

Facebook en Instagram met elkaar in contact kunnen komen. De

gebruik van alle mogelijkheden en profiteer van het netwerk en de

nieuwe generatie jongeren is veelal actief online en op social media

kennis die er is op het platform. Zet ook jouw bedrijf in de

en daarom is WerkBij dé uitgesproken plek voor jongeren om

schijnwerpers! Nog niet overtuigd? WerkBij gaat graag bij bedrijven

kennis te maken met een potentiële werkgever. Ook filmpjes

langs voor een vrijblijvende kennismaking. Ook organiseert WerkBij

spreken bij veel studenten tot de verbeelding. Door middel van

dit najaar weer een gratis workshop voor bedrijven over social

eigentijdse video’s bereiken bedrijven zo doeltreffend hun doel-

media marketing en de kracht van video.

groep. WerkBij biedt daarvoor het ideale platform. Doe ook mee en
laat jezelf zien!

Aanmelden kan via info@werkbijwestfriesland.nl.

Mijlpaal tracé N23:

Word jij onze
nieuwe collega?
Voor onze inzamelactiviteiten
in de gemeente Edam-Volendam
zoeken wij chauffeurs.

Eerste verkeer tussen A7
en de Strip op nieuw
asfalt Westfrisiaweg
Het werk aan de N23 vordert gestaag. Nieuwe aansluitingen, een
brug over de A7, grote geluidschermen, een fietstunnel ter hoogte
van Zevenhuis en verschillende viaducten zijn al zichtbaar.
Vanaf eind oktober rijdt het verkeer in beide richtingen voor een
deel over nieuw aangelegde wegdelen tussen De Strip en de A7.
Tussen de kruising Markerwaardweg / N302 (Zwaagdijk) en de A7
zijn vanaf eind oktober ook nog maar twee verkeerslichten in
werking, dat scheelt 3 verkeerslichten met de oude situatie.

Geinteresseerd? Kijk op werkenbijgpgroot.nl
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Welke risico’s moet je als
ondernemer beslist afdekken?
En welke kun je zelf dragen?
Hoe maak je de juiste keuzes?

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

Praat met iemand met
verstand van zaken. Iemand
die doorvraagt, kritisch meekijkt en alternatieven aangeeft.

DE BESTE MACHINEDEALS,
GRATIS CHEQUE T.W.V. 25,- EN
KANS OP MOOIE PRIJZEN

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

Praat met ons. Wij adviseren
u graag. Met hart voor kwaliteit
én een scherp oog voor de
kosten. Kies voor advies dat
geld oplevert.

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

HOF (penningmeester)

Wie de risico’s kent, kan de
juiste keuzes maken.

Steef Stumpel
sstumpel@stumpel.nl

HOF

De juiste
keuze

GRATIS BEANIE BIJ
ELKE AANKOOP

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

Traditiegetrouw pakken we de laatste twee maanden van
het jaar nog even ﬂink uit! Proﬁteer tot en met 31 december
van de allerbeste aanbiedingen ook op groenhart.nl

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

IN JE FAVORIETE
VESTIGING EN OP
GROENHART.NL

Lid Algemeen Bestuur HOF

VERZEKERD VAN AANDACHT

Dimitri van Rath (Het Hof van Hoorn)
dimitri@decokay-hoorn.nl

Nieuwe Steen 3 - 1625 HV Hoorn - 0229 234 334 - www.bvw.nl

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

BEDS FROM LONDON
SINDS 1901

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

Vi-Spring luxury beds

Lid Algemeen Bestuur HOF

van 100 % natuurlijke materialen

Richard Smit (Ondernemersvereniging Zwaag)
richard@smitvastgoed.nl

Dorpsstraat 162, Zwaag
Tel.: 0229 - 237228

www.theobot.nl

nes account
VERANTWOORDELIJK ONDERNEMEN

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

‘Ik hou van Hoorn’

Ondernemers Stad Hoorn

‘Ik hou van Hoorn’
Stefan Kraft van Ermel is de Citymarketeer van Hoorn Marketing en haar merk
Ik hou van Hoorn. Daarmee is de volgende stap gezet bij Hoorn Marketing naar meer
bekendheid in de regio.

De zaal was letterlijk te klein! Eind september kwamen ondernemers uit de binnenstad samen
in de bovenzaal van Brasserie Velius voor de vergadering van de Ondernemers Stad Hoorn

Stefan Kraft van Ermel heeft de afgelopen 15 jaar ervaring opgedaan als

Hoorn Marketing is niet om allerlei (nieuwe) initiatieven te

directeur en ondernemer bij onder meer Bilderberg Hotels en Questi-

subsidiëren, maar om ze te stimuleren en bij elkaar te brengen.

onmark Groep en zijn huidige bedrijf Comeback business & sports wat

Het gaat erom dat bezoekers echt beleven wat Hoorn te

hij samen met Kevin van Leen heeft opgezet. Tot eind 2018 wordt Stefan

bieden heeft.’

het gezicht van Hoorn Marketing. Enthousiast en klaar voor de nieuwe
uitdaging vertelt hij:

Meer weten?

‘De positionering van de stad heeft al heel lang mijn passie.

Het laatste nieuws van Hoorn Marketing en alle activiteiten van

De groeiende aantrekkingskracht van steden voor bewoners, bezoekers,

‘Ik hou van Hoorn’ zijn te volgen via www.facebook.com/ikhouvanhoorn

bedrijven en instellingen vergt in deze tijd een duidelijke en gerichte
aanpak. De oprichting van Hoorn Marketing maakt een einde aan
versnippering en past helemaal in die lijn. Ik ben trots op onze stad en
vind het een enorme eer dat ik de komende jaren de stad Hoorn mag
representeren.’ Per november zal Stefan starten met een kennismakingsronde.

Bundel de krachten
Afgelopen juni is Hoorn Marketing, de nieuwe marketingorganisatie van
de regio Hoorn, in het leven geroepen. De organisatie komt voort uit
lokale ondernemers en de gemeente Hoorn. Het doel
van Hoorn Marketing is om de komende jaren de bewoners van
de regio Hoorn nog meer aan zich te vinden. Daarnaast is het van
belang om meer toeristen uit binnen- en buitenland naar de regio te
trekken en ze langer met plezier in Hoorn te laten verblijven.
Bij de lancering van Hoorn Marketing dit voorjaar zei kwartiermaker
Marijke Manshanden die helpt bij de organisatie en de eerste
acties uit het citymarketingplan daarover als volgt: ‘Belangrijk is
om initiatieven die er al in de stad zijn met elkaar te verbinden.
Bundel de krachten. Zorg ervoor dat ondernemers die iets willen
organiseren in en voor de stad met elkaar samenwerken. De taak van
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‘Zet Hoorn in
de bloemen’

Tekst: Robert Vinkenborg Fotografie: Benno Ellerbroek

(OSH). Leden en niet-leden mochten meepraten over de besteding van de opbrengsten van de
reclamebelasting voor de promotie van de binnenstad.

HOF

Binnenstadondernemers eensgezind

Nieuwe Citymarketeer

Ondernemers Stad Hoorn

Ondernemers Stad Hoorn

Wensen binnenstadondernemers
•

De enquête is voornamelijk ingevuld door winkeleigenaren die al langere tijd gevestigd zijn in het kernwinkelgebied.

•

De gezamenlijke Superkoopzondagen behouden en de andere zondagen vrijlaten.

•

De koopavond op de donderdag is moeilijk, open of dicht ontloopt elkaar niet zoveel.

•

Streven naar een eenduidige winkelopenstelling in het centrum.

•

Woensdagmarkten hebben geen al te hoge score, veranderingen zijn gewenst en noodzakelijk.

•

Evenementen van derden krijgen geen al te hoge score.

•

Meer betrokkenheid bij de conceptbegroting is gewenst.

HOF

Tijdens de ledenvergaderingen zijn de (voorzichtige) conclusies gepresenteerd van de enquête onder de winkeliers.

Q11: De wintersfeerverlichting geeft extra sfeer tijdens de winterperiode wat bijdraagt aan een
positieve shopbeleving. Tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben we gemerkt dat hanging
baskets (hangende bloembakken rond lantaarnpalen, nu al te zien op bijvoorbeeld het Kleine Noord)
in de zomerperiode door een groot deel van de ondernemers als extra wens wordt ervaren. In
hoeverre vindt u dat het aanbrengen van hanging baskets in de binnenstad kan bijdragen aan een
positievere shopbeleving?

Beantwoord: 74 Overgeslagen: 7

De belangstelling voor de vergadering van de Ondernemers Stad Hoorn (OSH) was enorm groot
en de zitplaatsen waren dan ook al snel ‘uitverkocht’. Westfriese Zaken praat met OSH-voorzitter
Rien van Drongelen na over een bewogen en kleurrijke bijeenkomst.
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het spoor van tafel zijn gehaald, is nog steeds een grote teleurstel-

een breed gedragen wens naar voren is gekomen om ook in de

U wilt meer ondernemers betrekken bij de besteding van de

De woensdagmarkten staan onder druk

ling voor ondernemend Hoorn.’

zomer de stad meer aan te kleden. In de winter doen we dat al met

reclamebelasting. Die missie lijkt geslaagd

‘Er ligt nu een dreiging dat er precarioheffing gaat komen. Wij willen

Het moet voor het bestuur lastig zijn om te kiezen waaraan je de

de sfeerverlichting. Voor de bezoekers kan de binnenstad ook in de

‘Het OSH-bestuur is heel blij met de grote opkomst. We hebben

niet dat dat betaald gaat worden met geld dat door de onderne-

opbrengst van de reclamebelasting moet besteden. Ook omdat er

zomer nog aantrekkelijker worden.

vooraf aan de ondernemers via een enquête om hun mening

mers via de reclamebelasting is opgebracht. Het geld moet besteed

minder te besteden is. De ideeën van de ondernemers over waar

gevraagd over allerlei zaken en dat heeft de betrokkenheid denken

worden aan promotie en niet aan belastingen. Als de precariobelas-

het geld aan besteed moet worden lopen nogal uiteen.

Heel veel winkeliers willen graag een bloemrijke binnenstad. Dat

wij vergroot. Ook de digitale nieuwsbrief, die we versturen aan

ting wordt ingevoerd dan zijn wij genoodzaakt om te stoppen met

‘Dat is ook zo. We hebben er alles aan gedaan om zoveel mogelijk

kan door overal zogenoemde hanging baskets met bloemen op te

steeds meer ondernemers waar we nu de e-mailadressen van

de markten waarvoor wij dit moeten gaan betalen omdat de

ideeën en gevoelens van de binnenstadondernemers op te halen:

hangen. Dat zou de boel letterlijk opfleuren. We onderzoeken of we

hebben, helpt. Dankzij het project de Nieuwe Winkelstraat zijn er nu

deelnemers het niet kunnen of willen opbrengen. Maar we gaan er

via de enquête en deze ledenraadpleging. Het bestuur moet daar

daar voldoende middelen voor kunnen vinden. Het zou prachtig

straatvertegenwoordigers gekomen.

nog alles aan doen om de plannen van tafel te krijgen.’

dus mee verder, want we zitten er om te besturen. Ik denk dat er

zijn als Hoorn volgend jaar al in de bloemen wordt gezet.’

Die kunnen langs korte lijnen hun wensen aan ons kenbaar maken.

Dat was een duidelijk signaal naar de politiek en niet het enige

Alles bij elkaar zien we dat steeds meer ondernemers actief worden

‘Nee. De ondernemers blijven hameren op de bereikbaarheid van

en meepraten en denken over de toekomst van de binnenstad.

de binnenstad, al jaren een gevoelig onderwerp. Alle ondernemers-

Er zijn bijvoorbeeld opmerkingen gemaakt over het beheer en het

verenigingen samen hebben de economische speerpunten in een

onderhoud van de openbare ruimte. We zijn over wat er beter kan

notitie duidelijk gemaakt aan alle politieke partijen. Bereikbaarheid

in oktober met de gemeente het gesprek al aan gegaan.’

staat bovenaan de agenda. Dat de plannen voor een tunnel onder

Tekst: Robert Vinkenborg Fotografie: Benno Ellerbr
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kunst cadeaushop.nl

Lopende zaken

een webwinkel vol kunst en (kerst)cadeaus
Rijkswachter XS:
De Rijkswachter is gemaakt van de transportkisten die jarenlang de
kunstschatten van het Rijksmuseum tijdens de verbouwing hebben beschermd. Nu het Rijksmuseum weer open is, krijgen de transportkisten
een tweede leven in de vorm van Rijkswachter. Met een code op de achterkant van de Rijkswachter kun je ontdekken welk kunstwerk door jouw
Rijkswachter is beschermd. De Rijkswachter Extra Small is 12 cm hoog.
Daarmee is hij de kleinste van allemaal. Elke Rijkswachter wordt met de
hand gemaakt en is dus uniek. e 25,-

Geluksvisje:
Vis is in het oud chinees het symbool voor geluk: Geluksvisje!
Kunstenares Edith Madou maakt de vrolijk gekleurde geluksvisjes.
De beelden zijn van keramiek en worden gedetailleerd, precies en
trefzeker vakkundig afgewerkt. Ze gebruikt hiervoor heldere sprekende
kleuren. Het geluksvisje wordt verpakt in een wijnkistje!
e 35,-

www.hochoorn.nl
Bestuur HOC
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

Gerard Fit: idealist in
ondernemersland
Veilig online
Jong HOC begint volwassen
te worden
Verandering is een
mooi fenomeen!

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

Fortune cookie:
Dit is zo’n tof kado. Niet alleen omdat het doosje er prachtig uit ziet,
maar ook omdat “cookie” er fantastisch uitziet! Net zoals de tekst in
het “Cookie” en verrassing is, zo is ook de kleur van het “Cookie”
dat in het doosje een grote verrassing.
Plant het “Cookie” in de tuin of in een pot en zorg voor voldoende
water en zonlicht en natuurlijk liefde en na 6-8 weken zullen er
prachtige bloemen uitkomen. e 6,95

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

Een zakje licht:
Een heel bijzonder cadeautje voor de donkere dagen in de winter,
maar ook heel mooi `s zomers buiten.
Een zakje licht bevat 4 grote waxinelichten en 4 zakjes die
kunnen staan, maar ook opgehangen kunnen worden aan het
meegeleverde ijzerdraadje.
Zakje licht kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.
Gemaakt van tyvek: lijkt op papier en is gewoon te beschrijven,
maar scheurt niet en is vloeistofdicht en waterdampdoorlatend.
Afmetingen: hoogte 26 cm, breedte 12 cm, diepte 6 cm.
e 8,95

Kunstcadeaushop.nl | Tel: 0229-744056 op afspraak | Geldelozeweg 33 Hoorn

Postbus 226, 1620 AE Hoorn • Bezoekadres: De Oude Veiling 4 • 0229 - 21 07 06 • info@hochoorn.nl
De HOC is trots op haar partners

Parkmanagement Hoorn

Parkmanagement Hoorn

Parkmanagement Hoorn

Gerard Fit:
idealist in onder nemersland
Gerard Fit stond aan de wieg van parkmanagement Hoorn en zag het groeien. Na 14 jaar
trouwe dienst geeft hij het operationele stokje over. ‘Ik heb het nooit als baan gezien.
Meer als ideële verplichting die ik met hart en ziel heb vervuld.’

‘Het Parkmanagement is van en voor de ondernemers.
De organisatie zelf heeft geen enkel financieel belang.
Dat begreep lang niet iedereen. Door goed zichtbaar te zijn en
helder te communiceren, groeide het begrip.’

Op initiatief van de HOC, toen onder voorzitterschap van Gerard,

het ondernemerschap en mijn kennis en ervaring, was deze stap

ontstond Parkmanagement in 2006. Het was een logisch vervolg op

logisch. Ik zag het groeien, ondanks de economische crisis en

Pek en veren

de activiteiten van de stichting Veiligheidszorg die hij, samen met

scepsis vanuit de markt. We hebben veel bereikt.’

Zijn ideële instelling werd Gerard niet altijd in dank afgenomen.
‘In spotprenten op het internet werd ik met pek en veren afgevoerd.

Bertus Schilder en Jeroen Spiekker, nieuw leven had ingeblazen.
Er was veel leegstand, criminaliteit en vandalisme op de bedrijven-

Gevestigde naam

Dat raakt je, ik lag er wakker van. Maar ik hield, gesteund door het

terreinen, versterkt door gebrek aan betrokkenheid van de

Na een vliegende start, ondervindt ook het Parkmanagement vanaf

bestuur, altijd onze doelen voor ogen. Hoorn doet het goed,

ondernemers en gemeente.

2008 hinder van de economische tegenwind. Maar het stevige

ondernemers zijn blij. Dan voel ik de erkenning. Voor de komende

draagvlak dat inmiddels is opgebouwd waarborgt de continuïteit.

drie jaar trekt de provincie veel geld uit om in Noord-Holland

Parkmanagement in bedrijf

‘Onze gevestigde naam hielp ons door de crisis heen. Alle activiteiten

te promoten wat wij in Hoorn al lang doen.

Het moest een organisatie op zich worden die altijd bereikbaar was:

waren samengebracht in één kantoor; uitvoering, secretariaat,

Dat maakt me trots.’

het Parkmanagement. Samen met Bertus en Jeroen zette hij de

parkmanager en beveiliging. Mensen wisten ons te vinden.’

lijnen uit en de gemeente volgde daarin. Met de eerste Parkmana-

Met belangrijke opdrachtgevers zoals de HOC, de WBG en de

Tijd en energie

ger Guus Barends en Evelien Loomans, vormde Parkmanagement

gemeente groeit het Parkmanagement door. Het vestigingsklimaat is

Per 1 januari geeft Gerard het operationele stokje over aan

een volwaardige gesprekspartner voor ondernemers, gemeente en

dusdanig verbeterd dat de leegstand op Hoornse bedrijven-terreinen

Parkmanager Pieter Veeter. ‘Ik ben 67. Ik ben niet meer van

de provincie. Na de fusie met Stichting Beveiliging kon aan de

het laagste is van Noord-Holland. Ook is de criminaliteit op de

de toekomst en maak ruimte voor anderen. Ook wil ik meer

uitbouw worden begonnen.

bedrijventerreinen bijna volledig uitgebannen.

tijd doorbrengen met mijn vrouw, kinderen, kleinkinderen
én achterkleinkinderen.’
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Bezieling en vooruitgang

Reclameheffing

Het Parkmanagement investeerde in cameratoezicht op de

Een voortrekkersrol gaat altijd gepaard met weerstand. Veel

Helemaal van het toneel verdwijnt hij niet. De komende

bedrijventerreinen. In nauwe samenwerking met de gemeente en

ondernemers keken de kat uit de boom. Voor de uitrol van projecten

jaren werkt hij samen met de ECWF aan een regionaal

bedrijven volgden de revitalisering van Hoorn 80 en De Oude

is veel geld nodig. De eerste jaren was er nog subsidie vanuit de

energieplatform. Energie besparen, duurzaam opwekken

Veiling. Alles onder leiding van Gerard Fit.

gemeente en deed de helft van de ondernemers een vrijwillige

en goedkoop inkopen voor iedere ondernemer is de

Als ervaren businesscoach spreekt hij de taal van de ondernemer

bijdrage. De andere helft liftte mee. Dat kon en moest anders. Om

opgave. De kosten van de benodigde investeringen

en kent hij het belang van een prettig werkklimaat. Een onderne-

een collectief draagvlak te creëren moesten ook de financiën samen

moeten worden betaald uit de besparingen die de

mer moet optimaal kunnen presteren en zich niet bezig hoeven

worden gedragen. Daartoe werd in 2009 reclameheffing ingevoerd.

bedrijven realiseren. Daarbij profiteren ze direct van het

houden met allerlei omgevingsfactoren.

Hoorn was één van de eerste gemeenten die het invoerde.

“groene imago”. Interessant en vooral maatschappelijk

Gerard: ‘Ik heb het nooit als werk gezien. Vanuit mijn passie voor

Inmiddels zijn er ruim 500 ondernemersfondsen in Nederland.

noodzakelijk. Daar lever ik nog graag een bijdrage aan.’
Tekst: Mieke Koomen Fotografie: Hélène de Bruijn
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HOC Cybercrime

HOC

HOC

HOC Cybercrime

Veilig online
Afgelopen 10 oktober werd een Security Seminar gehouden in het kader van de Week van de

2. Maak en test de back-up

3. Maak gebruik van moderne antivirus software

Het klinkt vanzelfsprekend maar helaas zien we nog te vaak dat

Moderne antivirus software is in staat om gedrag te herkennen. Het

organisaties te makkelijk denken over back-up. De enige oplossing

typische gedrag van ransomware is dat er na het aanklikken van

bij een ransomware-aanval is het herstellen van de originele data

een link in een e-mail een encryptieopdracht wordt gestart op het

vanuit de back-up. Maakt u elke nacht een back-up maar is het

systeem van de gebruiker. Door gebruik te maken van antivirussoft-

niet acceptabel dat u meer dan enkele uren aan data kwijt bent?

ware die gedrag kan herkennen wordt dit proces vaak tegengehou-

Overweeg dan om de back-up frequentie te verhogen. Vergeet ook

den en blijft de schade beperkt.

niet om periodiek de back-up te testen.

Veiligheid. Dit jaar waren de krachten gebundeld door Parkmanagement Hoorn, Beerepoot

Jong HOC

Automatisering, de WBG en de HOC. We geven een greep uit de tips van de avond.

Jong HOC begint volwassen
te worden

Digital Security specialist en ethisch hacker Stan Hegt was tijdens

greep. Voor meer tips verwijzen wij u graag naar

het seminar aanwezig om te praten over het fenomeen gehackt

https://bpaz.nl/7-tips-ransomware.

worden. Wat kun je doen om het te voorkomen en wat doe je als het

1. Zorg voor bijgewerkte systemen

eenmaal is gebeurd? De belangstelling was groot en er was veel

In vrijwel alle gevallen maakt ransomware gebruik van lekken in

Een jaar terug is Jong HOC gestart met de zoektocht naar actieve deelnemers. Dit heeft

interactie. Na afloop werd tijdens een glaasje en een fantastisch

software. De enige oplossing is het bijwerken van uw systemen.

verzorgd buffet wat nagepraat over de lezing.

Kritische Windows Updates zouden automatisch of beleidsmatig

geresulteerd in een groep van circa 20 enthousiastelingen die zich bezighouden met de

Uit de reacties van de deelnemers bleek dat er veel behoefte is aan

doorgevoerd moeten worden. Vergeet ook zeker niet uw internet-

tips voor veilig computergebruik. Daarom geven we hier een kleine

browsers, Adobe PDF-reader en dergelijke software bij te werken.

organisatie- en ruim 100 volgers die actief deelnemen aan evenementen.
Op vrijdag 6 oktober is Jong HOC bij elkaar gekomen om de
agenda voor aankomend jaar met potlood vast te leggen. Hierbij is
gekeken naar gezamenlijke deelname aan bestaande evenementen
in Hoorn, maatschappelijke thema’s én organisatie van eigen
evenementen die aansluiting vinden bij jonge ondernemers.
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• Informatieve markt in het thema van social media
• Jaarlijkse barbecue
• Deelname aan de drakenbootrace in Hoorn
• Stagebezoek bij vernieuwend kantoorconcept
in Amsterdam

Om jullie een klein idee te geven van het programma en jullie een

Op de hoogte blijven en deelnemen aan evenementen?

goede reden te geven om Jong HOC op de voet te volgen via

Schrijf u dan in via de website http://jong.hochoorn.nl/

Facebook, verklappen we een klein deel van het programma van 2018:

en volg ons via Facebook.
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HOC Transitie Tour

HOC

HOC Transitie Tour

Verandering is een
mooi fenomeen!
De wereld verandert. Hoe speel je daar als ondernemer succesvol op in? Hoe zorg je dat je
toekomstbestendig bent? Ondernemers kregen het antwoord op deze én andere cruciale
vragen tijdens de succesvolle Transitie Tour die de HOC op 16 oktober organiseerde,
van niemand minder dan professor Jan Rotmans.
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Deze internationale autoriteit op het gebied van transities en

Botje, wethouder Economische Zaken van gemeente Hoorn Ben Tap

duurzaamheid is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

en directeur van SG Newton Marion Winkelhuis, gaven als panel

en heeft de transitiekunde in Nederland op de kaart gezet. Een van

reflecties op transities in hun dagelijkse business. Ook de locatie van

zijn bekende uitspraken is: ‘We leven niet in een tijdperk van

de Transitie Tour sprak tot de verbeelding. SG Newton stelde haar

verandering, maar in een verandering van tijdperk.’ Jan Rotmans wil

deuren open om deze intrigerende avond een podium te bieden.

met zijn verhaal mensen en bedrijven in beweging brengen en

Onder het genot van borrels en bites verzorgd door de leerlingen van

inspireren om de sprong naar transitie te wagen. Pieter Ursem van

deze vernieuwende school, werd nog lang nagepraat met één

Autobedrijf Peter Ursem, Alien Alberts van Kinderopvang Berend

gezamenlijke conclusie: verandering is een mooi fenomeen!
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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:

Op veler verzoek

TERUG VAN
WEGGEWEEST
Altijd de
juiste afstand
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 jaarrekening. 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 bereikbaarheid, de korte doorlooptijden, de duidelijkheid

Accountants • Belastingadviseurs • Audit & Assurance • Administratie

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

en de hoge partnerbetrokkenheid. Dezelfde kwaliteit 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 controleteam 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.

s én
Nieuw adre mer
telefoonnum

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

