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Beerepoot Automatisering introduceert uniek partnership

‘Samen met Solid Fiber ontketenen
wij een glasvezel revolutie’

Het totaal aanbod voor Noord-Holland
De G7 BedrijfsMakelaarsGroep bestaat uit acht vooraanstaande bedrijfsmakelaarskantoren. Allen zijn lid van de NVM en de NVM Vakgroep Bedrijfsonroerendgoed.
Zij vonden elkaar in hoge vakkennis, degelijkheid en service. En werken samen.
Voor U. Want acht bedrijfsmakelaars weten meer dan één. Met in totaal zestien
filialen bestrijken zij heel Noord-Holland. Zeker weten dat u met de G7 de meest

HOORN, Kleine Noord 14

HOORN, Grote Noord 37

HOORN, Geldelozeweg 31

In een van de betere winkelstraten van Hoorn
gesitueerd winkelpand ter grootte van circa 94 m2,
waarvan circa 63 m2 winkelruimte op de begane
grond. De magazijnruimte bevindt zich op de eerste
verdieping (circa 22 m2) en tweede verdieping (circa
9 m2). De winkelruimte wordt turn-key opgeleverd
en is voorzien van een stucplafond, heteluchtgordijn,
airco unit, douche en toilet. De straat kenmerkt zich
door de vele speciaalzaken.

Prachtige winkelruimte in voormalig bioscoop met
hoge plafonds en nabij landelijke winkelketens zoals
Amac, KPN, C&A, T-Mobile, Douglas, Zeeman en Jack
& Jones gelegen. De winkel is verrassend ruim; circa
255 m2 winkelruimte en circa 120 m2 magazijn op
de begane grond, circa 20 m2 magazijn op de eerste
verdieping. De winkelruimte wordt casco opgeleverd.

Keurige, goed bereikbare kantoorruimte van circa
90 m2 BVO gesitueerd op de per lift bereikbare tweede
verdieping met parkeergelegenheid op eigen terrein. De
kantoorruimte wordt turn-key opgeleverd en is voorzien
van vloerbedekking, systeemplafond met armaturen,
koeling en sanitair.

Vraagprijs € 225.000,-- k.k.

Huurprijs € 7.500,-- per maand (excl. BTW)

Huurprijs € 975,-- per maand (excl. BTW)

ZWAAG, De Factorij 16 C

ZWAAG, De Oude Veiling 81

WOGNUM, Dick Ketlaan 1-15

Kleinschalige kantoorunit ter grootte van circa 80 m2
gesitueerd op de eerste verdieping van een bedrijfsverzamelgebouw met parkeergelegenheid op eigen
terrein. Nabij uitvalswegen gelegen. De ruimte is
voorzien van een systeemplafond met inbouwverlichting, vloerbedekking, spuitwerk wanden, één
enkele toiletgroep en een pantry met warm watervoorziening. Het geheel wordt turn-key opgeleverd
en is binnen enkele maanden beschikbaar.

Op super zichtlocatie gesitueerde showroom-/
bedrijfsruimte ter grootte van circa 945 m2 met een
kantoorruimte van circa 65 m2 en 20 parkeerplaatsen
op eigen terrein. Door de ligging naast Karwei bouwmarkt en Otowas autowascentrum een doorlopende
stroom van ruim 500.000 bezoekers per jaar. De
ruimte wordt turn-key opgeleverd en is voorzien van
een systeemplafond met verlichting, verwarming en
sanitair. Zeer geschikt voor bedrijven die zichtbaar
willen zijn.

Op super zichtlocatie langs rijksweg A7 ZaandamGroningen gesitueerde kantoorruimte ter grootte van
circa 670 m2 BVO. Het gebouw is uitgevoerd in de
organische architectuur van Alberts en Van Huut. De
oppervlakte is gesitueerd op de tweede verdieping.
Opleveringsniveau voorzien van topkoeling, systeemplafond met verlichting, vloerbedekking, toiletten en
pantry’s. Het pand wordt omgeven door een fraaie
tuin en uitstekende parkeerfaciliteiten. Beschikbaar in
units vanaf circa 200 m2.

ideale huisvesting vindt voor uw bedrijf of kantoor. Maar ook bij verkoop of verhuur
ligt samenwerken met een G7-bedrijfsmakelaar voor de hand. Uw pand wordt in
heel Noord-Holland onder de aandacht gebracht. In zestien filialen, via het fraaie
G7 Magazine en op de G7 internetsite. G7 BedrijfsMakelaarsGroep, een goede en

ASSENDELFT

brede keuze!
Als ondernemer spreekt u met een ondernemer & spreekt dezelfde taal.

Huurprijs € 395,-- per maand (excl. BTW)

WOGNUM, Boogerd 19
Deze royale winkelruimte van circa 500 m met
een frontbreedte van ruim 35 meter en vrije hoogte
van circa 4,15 meter maakt onderdeel uit van het
winkelhart van Wognum. In het winkelcentrum zijn
Deen Supermarkten, Lidl en diverse speciaalzaken
gevestigd. De winkelruimte wordt casco opgeleverd
en is voorzien van twee toiletten en een pantry.
2

Huurprijs € 4.100,-- per maand (excl. BTW)

ANDIJK, Gedeputeerde Laanweg 47 H

HOORN, Dr. C.J.K. van Aalstweg 13 D2

Bedrijfsruimte in een modern gebouw, met kantoor,
alsmede een verhard buitenterrein van ca. 1.000 m2. De
bedrijfsruimte bestaat uit twee gekoppelde hallen van
ieder ca. 500 m2, totaal dus ca. 1000 m2 waarvan ca. 110
m2 kantoorruimte is aangebouwd met daarboven nog
een magazijn van ca. 110 m2. Beschikbaarheid vanaf 500
m2 en indien gewenst uit te breiden tot maximaal 2.325
m2. De kantoren zijn voorzien van cv-opstelling, vloerafwerking, plafond met verlichting, een keuken, alsmede 2
toiletten, urinoir en een douche. De 3 overheaddeuren zijn
elektrisch bedienbaar.

Keurige kantoorruimte van circa 90 m2 gelegen
op de tweede verdieping. Indeling: toilet, pantry
met close-in boiler, spreekkamer, grote en kleine
kantoorruimte. De ruimte wordt turn-key opgeleverd en is voorzien van een systeemplafond met
inbouwverlichting, vloerbedekking, airco, alarm en
recent gestuukte wanden. Parkeren voor de deur,
uitvalswegen dicht in de buurt.

Huurprijs € 35,-- per m2 per jaar (excl. BTW)

Veemarkt 32 | 1621 JC Hoorn | tel: 0229 - 244234

www.boekweitolie.nl

Huurprijs € 775,-- per maand (excl. BTW)

Huurprijs € 75,-- per m2 per jaar (excl. BTW)

Huurprijs € 95,-- per m2 per jaar (excl. BTW)

HOORN, van Dedemstraat 6 B-C

ZWAAG, De Factorij 4 A

HOORN, Dubbele Buurt 34

Kantoorruimte te huur op stationslocatie, direct bij de
binnenstad van Hoorn. Gesitueerd aan doorgaande weg
in zakelijk vormgegeven herkenbaar kantoorgebouw.
Directe buren zijn Tandheelkundigcentrum Van Dedem,
Albert Heijn, het WFG en Schenkeveld Advocaten.
Oplevering: voorzien van scheidingswanden, vloerbedekking, systeemplafond met armaturen, zonwering
en topkoeling. De kantoorruimtes bevinden zich op de
begane grond en tweede verdieping en omvat totaal
679 m2 BVO. Beschikbaar vanaf 333 m2 BVO. De parkeerplaatsen zijn apart te huur.

Wegens succes van de vorige gebruiker te koop / te huur
nette unit met frisse uitstraling op de kop van een kleinschalig
bedrijfsverzamelgebouw van circa 118 m2 BVO, verdeeld over
de beg. gr. en eerste verd. Ind.: entree met hal en trapopgang,
alsmede de toegang tot de bedrijfsruimte met overheaddeur.
Eerste verd.: overloop met toiletruimte v.v. wandcloset en
in tip-top staat verkerende kantoorruimte met vloeivloer,
spuitwerk wanden, systeemplafond met verlichting en koelen
en verwarmen via airco unit. De pantry is voorzien van een
vaatwasser en koelkast. Indien gewenst is de naastgelegen
verhuurde unit (De Factorij 4B) erbij te kopen.
Huurprijs € 895,-- per maand (excl. BTW)
Vraagprijs € 119.000,-- k.k. (excl. BTW)

Op zichtlocatie gesitueerde kantoor-/praktijkruimte
ter grootte van circa 80 m2 grenzend aan groot
parkeerterrein. De ruimte is voorzien van één toilet,
systeemplafond en pantry. Door de ligging aan de
rand van de binnenstad direct bij het Markermeer,
winkels, schouwburg en horecavoorzieningen is dit
een aantrekkelijke vestigingslocatie voor uw bedrijf.

Huurprijs vanaf € 2.635,-- per maand (excl. BTW)

Huurprijs € 995,-- per maand (excl. BTW)
Koopsom € 145.000,-- k.k.

MÉÉR DAN ALLEEN EEN AIRCONDITIONER

De toekomst is hier en hij is digitaal!
Prof iteer zowel zakelijk als particulier van

diverse subsidieregelingen met het energiezuinige
assortiment warmtepompen van TOSHIBA.

Niemand kon bedenken hoe de wereld zou

te verslaan. Ze investeren miljoenen in snelle verbindingen. Wie

veranderen door internet. Vandaag zie je

als eerste de koersbewegingen en orders op de beurzen kan

al enorme veranderingen. Mensen kunnen

Lekker koel,
aangenaam warm.

volgen, heeft een belangrijke voorsprong op de concurrentie.

overal vandaan werken, winkelen en com-

Snel internet is ook belangrijk geworden voor de regio. Het

municeren. Zo schrijf ik dit vanuit Haarlem

versterkt je concurrentiepositie, creëert marktkansen en het

en stuur ik het elektronisch naar Hoorn,

brengt vooral de wereld dichterbij. Dat zie je met de komst van

maar dat vinden we inmiddels niet meer
bijzonder. Wat wel bijzonder is, is dat je al je

bedrijven als Google en Microsoft naar Agriport A7. Maar ook in
het klein, doordat regionale bedrijven zoals Interpromo een
webshop kunnen starten. Allemaal dankzij breedband.

werk vanuit huis kunt doen.
Als Westfriese Bedrijvengroep helpen wij alle bedrijventerreinen in

Bij airconditioning denkt u waarschijnlijk
direct aan koelen. Een TOSHIBA airconditioningsysteem kan echter ook uitstekend
en op energiezuinige wijze verwarmen. Lek-

ker koel tijdens warme dagen en comfortabel
warm tijdens koude. Uw airconditioner zorgt
daarnaast voor schone lucht, gezuiverd van
schadelijke deeltjes, vocht en vieze luchtjes.
TOSHIBA biedt een uitgebreid assortiment
aan zeer energiezuinige airconditioningsys-

temen welke passen bij uw speci�eke
wensen en mogelijkheden. Of het nu gaat om
een bestaande situatie of een nieuwbouw project, een zakelijke of particuliere toepassing.

Bovendien komt een groot aantal modellen
in aanmerking voor diverse subsidieregelingen waarmee de overheid energiebesparende maatregelen aanmoedigt. Uw erkende
TOSHIBA vakinstallateur kan u van advies
op maat voorzien en zorgen dat u van een
ma�imaal voordeel pro�teert�

www.schermerbv.nl

Neem een goede bekende uit de regio, Mathijs Bouwman,

de regio aan betaalbaar en snel internet. We hebben onafhanke-

journalist bij RTL Z. U ziet hem op televisie ogenschijnlijk staan

lijke kennis, een netwerk en toegang tot subsidie. En dat doen wij

op een bovenverdieping van de Amsterdamse beurs. Wat als ik u

met behulp van leden die ervaring hebben opgedaan. Wij willen

vertel dat hij gewoon in Obdam staat. Op zijn eigen zolder waar

dat delen met andere terreinen. Neem bedrijven terrein De Veken

hij met een green screen en een snelle internetverbinding live

die geholpen is door Overspoor en nu klaar staat om Andijk Zuid

verslag kan doen van de kapitaalmarkt.

een handje te helpen. Is uw bedrijventerrein al klaar voor
de toekomst?

En die kapitaalmarkt is ook veranderd door snel internet. Daar
is flitshandel ontstaan. Eerst waren milliseconden de norm.

Namens de Werkgroep Breedband van de WBG,

Momenteel draait het om nanoseconden of een miljardste

Bashar al Badri

seconde. Flitshandelaren verdienen door anderen op snelheid

Verenigingsmanager WBG
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Zoals het een dynamische partij als Beerepoot Automatisering betaamt,

bedrijf is ons aannemingsbedrijf. Daar werken ruim tweehonderd

hebben zij een bruisende locatie gekozen om de gezichten achter hun

medewerkers met eigen projectleiders en technici om de bouw van de

nieuwe partner voor te stellen. In de setting van een hotel met een

netwerken te begeleiden. Zo werd Glasvezel Groep Nederland een feit.

mondiaal allure, begint de founder van Solid Fiber Edwin de Raadt

‘Hieraan zijn verschillende labels verbonden, waaronder Solid Fiber.

enthousiast te vertellen over het ontstaan van zijn exceptionele

Inmiddels hebben we meer dan tachtig bedrijventerreinen verspreidt

onderneming. ‘Acht jaar geleden zijn we gestart met het aanleggen van

over Nederland voorzien van een glasvezelnetwerk. Op dit moment

ons eigen netwerk. Dat gebeurde deels vanuit een stukje frustratie als

bouwen we drie collectieve glasvezelnetwerken op verschillende

eigenaar van een groot aannemingsbedrijf met meer dan tweehonderd

terreinen gelijktijdig. Het is onze ambitie om de komende vijf tot

medewerkers. We wisselden steeds meer digitale informatie uit met ons

zes jaar nog zo’n honderd bedrijventerreinen te voorzien van een

ingenieursbureau op onze nevenlocatie. Al snel kwamen we tot de

glasvezelnetwerk.’

conclusie dat onze huidige internetverbinding deze stroom van digitale
data niet aankon. Toen we een aanvraag voor een glasvezel verbinding

Krachtig product

deden, moesten we een fors eenmalig bedrag betalen. De aanbieder zei:

Voor nieuwkomers maakt onbekend in de regel onbemind. Het

we kunnen jullie wel aansluiten, maar we moeten speciaal voor deze

tegenovergestelde gold echter al snel voor Solid Fiber. ‘De eerste

aansluiting het bedrijventerrein over. Dat zou ons, buiten het hoge

periode moesten we echt op zoek naar geïnteresseerde bedrijven

eenmalige tarief, ook nog eens ruim € 500,- per maand kosten. Dat

terreinen. Tegenwoordig is het juist zo dat bedrijventerreinen ons

is natuurlijk heel veel geld. Zeker in relatie tot de ADSL verbinding

benaderen om aangesloten te worden. We werken met een collectief

die we hadden en weliswaar niet voldeed, maar waar we minder dan

model en komen graag een netwerk aanleggen op een bedrijventerrein

€ 155,- per maand voor een 1000 Mbps glasvezelverbinding

€ 50,- per maand voor betaalden.’ Op dat moment ontstond de

als er voldoende geïnteresseerden zijn. Daarnaast steekt onze propositie

€ 70,- per maand voor een 30 Mbps glasvezelverbinding

gedachte om zelf glasvezel op het bedrijventerrein aan te leggen en

zodanig in elkaar dat het voor iedere ondernemer interessant kan zijn

Aansluitkosten € 450,- eenmalig

werd het idee geboren om een eigen netwerk te exploiteren. Want als

om een glasvezel verbinding af te nemen. Als je een glasvezel verbin-

we toch gingen investeren, konden we ook andere bedrijven laten

ding bij een andere exploitant wil afnemen, betaal je al snel € 150,- tot

profiteren door hen ook te laten aansluiten en hiermee een deel

€ 250,- vastrecht voor het gebruik van de vezel en dien je er vervolgens

van onze investering terug verdienen.

diensten zoals internet bij af te nemen. Wij doen dat helemaal anders’

Beerepoot Automatisering introduceert uniek partnership

‘Samen met Solid Fiber
ontketenen wij een
glasvezel revolutie’
In het digitale tijdperk waarin we leven is razendsnel dataverkeer een absolute must. Zeker
voor het bedrijfsleven. Vele informatie en communicatiemiddelen werken tegenwoordig via het

Integrale aanpak

standaard een 1000 Mbps acces aansluiting mét 1000 Mbps internet

Er werd een businesscase gemaakt waaruit bleek dat met vijftien

voor slechts € 155,- per maand. Daarnaast betaalt een ondernemer

aansluitingen de investering binnen tien jaar terugverdiend zou zijn.

eenmalig slechts € 450,- aansluitkosten. Uiteraard hebben we ook

Edwin: ‘Bovendien zou het glasvezelnetwerk van ons blijven. Nadat we

gedacht aan de kleinere ondernemers. Die willen wij ook graag de

een samenwerking met een gerenommeerde Internet Service Provider

kans geven om aan te sluiten op ons glasvezelnetwerk. Deze groep

rond hadden, kon onze Sales Manager Nicole Kalkman op bezoek bij

ondernemers bieden we een 30 Mbps verbinding inclusief 30 Mbps

bedrijven op ons bedrijventerrein om hen te benaderen of zij ook wilden

internet voor € 70,- per maand. Dat is een behoorlijk laag bedrag voor

aansluiten op ons netwerk. Vanaf het eerste uur hadden we negentien

een glasvezelverbinding die vergelijkbaar is met een gestapelde ADSL

aansluitingen en inmiddels meer dan veertig Internet Service Providers
welke diensten leveren over onze netwerken. Veel meer dan we ooit
hadden gedacht.’ Maar gezien de integrale aanpak met financiering,
netwerkontwerp, aanleg en monitoring in eigen beheer zeker niet

internet. Het is echter niet vanzelfsprekend dat bedrijven optimaal kunnen profiteren van snel

onlogisch. Niet veel later hebben we een eigen Network Operations

werkende diensten, producten en services op dit gebied. Dit wordt vaak veroorzaakt door een

Center opgebouwd, gevestigd in Papendrecht. Daar houden onze

tekort aan snelheid op de huidige internetverbinding. Beerepoot Automatisering ging recent

medewerkers alle verbindingen 24/7 in de gaten, alle dagen van het

een bijzonder samenwerkingsverband aan met een unieke speler op de markt van glasvezelnetwerken. Met gepaste trots introduceren zij hun samenwerking met Solid Fiber!
8

legt Account Manager Sander Schoenmakers uit. ‘Solid Fiber levert

jaar. Ons ingenieursbureau is verantwoordelijk voor het ontwerp en
beheer en alles wat daarbij hoort, zoals vergunningsaanvragen en het
voeren van overleg met de gemeente. Het grootste onderdeel van ons
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koper verbinding. Indien gewenst, is dit pakket bovendien ieder moment

bedrijventerreinen optimaal bedienen.’ Solid Fiber is voornemens alle

op te schalen naar de 1000 Mbps. Hoewel we het internet meeleveren,

bedrijventerreinen in West Friesland te voorzien van een collectief

zijn en blijven we een honderd procent open netwerk. Wij vinden

glasvezelnetwerk, wanneer ondernemers op een bedrijventerrein zich

keuzevrijheid heel belangrijk. Men mag op onze netwerken ook een

verenigen kan Solid Fiber binnen 12-16 weken een werkend glasvezel-

andere dienstenleverancier kiezen zonder dat hier extra kosten voor

netwerk opleveren.

berekend worden door Solid Fiber. Dit aspect maakt ons product flexibel
en krachtig.’ Het is voor ondernemers verstandig om vanaf het eerste

Graag gezien product

uur mee te doen gezien de dan geldende lage aansluitkosten. Later

Dat Solid Fiber haar naam absoluut eer aan doet, blijkt uit de prachtige

aansluiten is duurder, omdat Solid Fiber voor deze enkele aansluiting

portefeuille die in relatief korte tijd is opgebouwd. Zo werd onlangs

het hele proces vanaf vergunningsaanvraag, schouwen, graven,

Trade Park Amsterdam Zuidoost en Bullewijk compleet verglaasd, net

blazen van vezels en montage moet doorlopen.’

als bedrijvenparken in Wijk bij Duurstede en in Almere. Ook in Limburg
is er volop work in progress. Het open glasvezelnetwerk is ook een

Volledige ontzorging

graag gezien product bij grote namen als: Port of Rotterdam, Shell,

De onderscheidende, integrale aanpak van Solid Fiber blijkt uit nóg

Avans Hogescholen en Rotterdam The Hague Airport. Edwin: ‘Hier

een opvallende factor. Namelijk: volledige ontzorging. ‘Wat voor deze

zijn we erg trots op. Wij willen onze klanten natuurlijk ook het gevoel

aspecten van enorme toegevoegde waarde is, zijn de vier poorten welke

van kwaliteit meegeven met een uptime van 99,9 procent.’

wij standaard implementeren. Wij kunnen deze vanuit ons Network

Ook in West-Friesland zijn er afnemers die niets dan lof hebben voor

Operations Center configureren zoals de klant het wenst. Zo kan men

het unieke product. Directeur van Interpromo Bedrijfskleding Hans

een poort gebruiken voor bijvoorbeeld het internet, voor telefonie,

Boukens deelt zijn positieve ervaring: ‘Op mijn bedrijf ontstond een

voor back-up buiten de deur en een poort voor camerabeveiliging.

steeds grotere behoefte aan snel internet. Op een gegeven moment

‘Zodra de bedrijven zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk gaat er

zaten wij letterlijk te wachten op het (trage) internet. Dankzij mijn

letterlijk een wereld open voor deze bedrijven. Diensten zoals een

inspanningen is het samen met Solid Fiber gelukt een collectief

werkplek in de cloud, het maken van een betrouwbare back-up via het

glasvezel netwerk aan te leggen op bedrijventerrein Overspoor in

internet en VOIP telefonie vallen binnen de mogelijkheden. Hierbij komt

Nibbixwoud. Mijn bedrijf is hiermee klaar voor de toekomst en ik kan

de kennis en het specialisme van Beerepoot Automatisering goed van

optimaal profiteren van moderne technologieën zoals VOIP telefonie en

pas. Als aanbieder van dergelijke diensten hebben wij veel belang bij

andere Clouddiensten. Hierdoor kan ik mijn klanten beter van dienst

een snelle en vooral betrouwbare internetverbinding. In samenwerking

zijn. Met mij heeft een groot aantal collega ondernemers gekozen voor

met Solid Fiber doen we bedrijventerreinen een aanbod met een

dit initiatief. Dit bewijst dat snel internet écht mogelijk is tegen zeer

vraagbundelingstraject. Dat betekent dat we per terrein alle onderne-

interessante kosten. Inmiddels maken wij een jaar gebruik van het

mers benaderen, bedrijfsverenigingen en overkoepelende verenigingen

glasvezel netwerk van Solid Fiber, zonder dat wij ook maar een enkele

in de regio vertellen waar we mee bezig zijn en zo animo creëren’, aldus

storing hebben gehad. Solid Fiber maakt absoluut waar wat zij belooft!’

Sales Manager Maik van der Winden. Deze samenwerking loopt als een
geoliede machine. Edwin en Sander benadrukken: ‘Wij zijn content met

Wilt u met uw bedrijf ook tegen de laagst mogelijke kosten

Beerepoot Automatisering als partner voor Noord-Holland. Zij zijn een

aangesloten worden op ons glasvezelnetwerk? Op bpaz.nl/glasvezel

semi-regionale partij met een goede naam en kennis van zaken én

vindt u meer informatie en kan u uw interesse kenbaar maken.

spreken de taal van de lokale ondernemers. Samen kunnen we alle

www.solidfiber.nl - www.bpaz.nl

Tekst: Louise Snel Fotografie: Bas Zwerver en The Flyingdutchmen
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THEMA

maatpak!
De huisselectie van Tillemans
Tailors is 300 stoffen rijker!
Een maatpak gekozen uit de
huisselectie komt op 749.95
Je krijgt dan een volledig opmaat
gemaakt pak met een
levertijd van 4 weken.

OOK VOOR UW
OVERHEMD OP MAAT

alleen de keuze moet nog gemaakt
worden:
- welke stof;
- welke knoop;
- welke voering;
- wat voor revers;
- 1 of 2 splitten;
- een strak pak/jasje of een ruim
pak/jasje;
- wat voor zakken.

Digitale connectiviteit als eerste levensbehoefte

Hoogwaardige infrastructuur is broodnodig
We maken dagelijks steeds meer gebruik van informatietechnologieën die onze economie en
maatschappij in rap tempo veranderen. Bedrijven en overheden zetten middelen als big data

Tillemans Tailors meet
uw maat op en
geeft u advies.

analyse, 3D printen, kunstmatige intelligentie en Cloudcomputing in. Digitalisering transformeert
ook ons dagelijks leven. We kunnen online winkelen, zaken doen met de overheid, op afstand
werken, internetbankieren en belastingaangifte doen. Het is onze belangrijkste bron van
groei, innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Deze transformatie vereist hoogwaardige digitale
connectiviteit, die meegroeit met de behoeften van de samenleving en de economie.
Digitalisering is ook noodzakelijk om de maatschappelijke uitdagingen

producten en diensten aan te bieden in Nederland en daarbuiten.

van onze tijd op te lossen. Zoals de stijgende zorgkosten, de groeiende

Ons land heeft een goede uitgangspositie om de economische en

filedruk of het zorgen voor voldoende, gezond en duurzaam geprodu-

maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren. We hebben

ceerd voedsel. Tegenover de noodzaak staan grote voordelen waaronder

een digitale infrastructuur van wereldklasse. Wifi en bluetooth zijn

betere toegang tot kennis, makkelijkere en snellere communicatie en

uitvindingen van Nederlandse bodem. De AMS-IX, een van de belangrijk-

nieuwe mogelijkheden voor ondernemers en consumenten om

ste internetknooppunten ter wereld, bevindt zich in ons land. Nederland
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heeft internationaal gezien een hoog opgeleide beroepsbevolking en
consumenten lopen hier vaak voorop in het omarmen van nieuwe
digitale toepassingen. Ook hebben we in Nederland toonaangevende
bedrijven als Booking.com, TomTom en WeTransfer. Bovendien kennen
we een lange traditie van samenwerking, bijvoorbeeld tussen bedrijven,

‘De behoefte bij
bedrijven voor bandbreedte is groot’

wetenschappers en overheden. Mede hierdoor zijn op tal van plekken

te maken. In West-Friesland is de Werkgroep Breedband van de WBG

innovatieve clusters ontstaan.

druk bezig met de digitale bereikbaarheid voor alle ondernemers. ‘De

THEMA

Themaverhaal

behoefte bij bedrijven voor bandbreedte is groot en onze werkgroep ziet

Digitale koploper van Europa

dat de inspanningen hiervoor van toegevoegde waarde zijn. Het gaat

Om koploper te blijven en aan de basisbehoefte en randvoorwaarden

hierbij voornamelijk om het maken van inventarisaties en het delen

voor een concurrerende economie te voldoen, moeten stappen worden

van kennis’, vertelt Maik van der Winden die als adviseur betrokken is

gezet. Het kabinet heeft daarom samen met bedrijven, consumenten en

bij de Werkgroep Breedband. Dat de vraag naar een optimale digitale

overheden de Nederlandse Digitaliseringsstrategie met 24 bijbehorende

infrastructuur groot is, bleek ook op het Congres Breedband dat

ambities vastgesteld, met het streven om van Nederland dé digitale

afgelopen winter samen met de gemeenten werd georganiseerd. ‘Hier

koploper van Europa te maken. Afgelopen juni werd de strategie

werd de markt voor alle ondernemers transparant gemaakt. Waar ligt

‘Nederland Digitaal’ bekend gemaakt door staatssecretaris Mona Keijzer

glasvezel? Kan het goedkoper? En wat levert het mijn bedrijf op?’

(Economische Zaken en Klimaat), minister Fred Grapperhaus (Justitie en
Veiligheid) en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en

Interessant vestigingsklimaat

Koninkrijksrelaties). De uitgangspunten en de daaraan gekoppelde

Op dit moment is in de gemeente Koggenland en gemeente Opmeer

acties richten zich op een sterke en veilige digitale maatschappij en

een vraagbundelingstraject gaande. De gemeente Hoorn is bezig om

economie. Bijvoorbeeld op een digitaal vaardig MKB en op Nederland

de mogelijkheden van Smart City te onderzoeken en zo een plaats te

als wereldwijde testlocatie voor slimme mobiliteit. Daarbij is de

creëren waarbij informatietechnologie gebruikt wordt om de stad te

digitale infrastructuur van cruciaal belang. In het Actieplan Digitale

beheren en te besturen. Hierbij gaat het zowel om de administratie als

Connectiviteit dat het kabinet begin juli presenteerde, staat dat alle

om de voorzieningen zoals bibliotheken, ziekenhuizen, het transport

Nederlanders in 2023 moeten beschikken over snel, vast breedbandin-

systeem en de nutsvoorzieningen. In heel West-Friesland wordt de

ternet van minimaal 100 megabit per seconde. Een meerderheid

koper/glasvezel infrastructuur in kaart gebracht. Maik: ‘In de gemeente

daarvan moet bovendien een supersnelle verbinding hebben van

Medemblik is onlangs bedrijventerrein Overspoor officieel aangesloten

1 gigabit per seconde. Om dat te bereiken, creëert het kabinet

op glasvezelinternet. De succesvolle aanleg hiervan is tot stand

daarom nu de benodigde randvoorwaarden voor innovaties en de

gekomen door de bedrijven, gemeente Medemblik, de ondernemersver-

diensten die daaruit ontstaan.

enigingen en het Ondernemersfonds Medemblik.’ Verenigingsmanager
van de WBG Bashar al Badri benadrukt het belang van glasvezel: ‘De

Werkgroep Breedband

Westfriese Bedrijvengroep is er voor de ondernemers die zich vestigen

Dat is ook broodnodig, want uit de meest recente cijfers van de

of zijn gevestigd op één van de bedrijfsterreinen in de regio. Voor ons

Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt dat in de huidige markt

is het belangrijk een interessant vestigingsklimaat te creëren en de

slechts 32,6 procent van de aansluitingen een snelheid van 100

belangen van de ondernemers te behartigen. Breedband internet is

megabit of meer haalt. Deze cijfers hebben betrekking op het vierde

daarin zeer belangrijk en om die reden ondersteunen wij dit initiatief.

kwartaal van 2017. Om de enorme ambitie richting 2023 na te streven,

Ik ben er trots op te zien wat er vanuit de Werkgroep Breedband

werkt de Rijksoverheid samen met diverse marktpartijen en lokale

inmiddels is bereikt en in de toekomst bereikt zal worden.’

overheden. Die stelt dat de komende jaren veel investeringen nodig zijn
voor de aanleg van ondergrondse, vaste infrastructuur. Ook gemeenten

Bron:

Nederlandse Digitaliseringsstrategie

en ondernemersverenigingen hebben een essentiële rol om de aanleg

Kamerbrief Actieplan Digitale Connectiviteit

en beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige connectiviteit mogelijk

Autoriteit Consument & Markt

Tekst: Louise Snel Fotografie: Indrukmakers BV
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16 bedrijfsruimtes te Middenmeer
Bedrijventerrein Agriport

Per direct te koop
Landvast Projecten ontwikkelt bedrijfsverzamelgebouw op Agriport A7

Optimale locatie voor
dienstverlenende bedrijven

Agriport is het grootste agribusiness gebied van Noord-Holland Noord. Het bedrijvenpark ligt op
een toplocatie direct langs de A7 en is uitstekend bereikbaar. Landvast Projecten ontwikkelt er
een aantrekkelijk bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit maar liefst 16 bedrijfsunits vanaf 100 m2
BVO, inclusief verdieping. Tevens zijn er kavels te koop vanaf 1.000 m2.
Unigreen is een ontwikkeling
van Landvast Projecten.

Landvast Projecten maakt onderdeel uit van de Schadenberg Groep en

Enthousiast toont Ronald de bouwtekeningen en de artist impressions.

is rotsvast verankerd binnen Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

‘De zestien units hebben oppervlaktes variërend van 100 en 150 tot

De veelzijdige projectontwikkelaar is onder meer actief op het gebied

200 m2 BVO, inclusief verdieping. Deze zijn uitermate geschikt voor

van binnenstedelijke ontwikkeling en ontwikkeling en exploitatie van

bijvoorbeeld agrowinkels, toeleveranciers, opslag en transport of andere

bedrijventerreinen. ‘Als samenwerkende projectontwikkelaars hebben

voorzieningen gelieerd aan de agribusiness. De kopunits zijn voorzien

• Units van 100 tot 200 m

Cycladen Holding B.V. en Schadenberg Holding B.V. een aantal jaar

van een pui en veel ramen, waardoor deze een prima plek bieden aan

• Combineren van meerdere units mogelijk

geleden zes hectare grond gekocht op het bedrijventerrein Agriport A7.

kantoren en uitgifte van goederen.’ Iedere unit wordt turn key opgele-

Met de dienstverlenende bedrijven die zich hier inmiddels hebben

verd en is voorzien van een meterkast, trap, traphek, voordeur,

gevestigd, heeft het gebied dat tot de meest toonaangevende Green-

sectionaal deur en onderheide vloer. ‘Prijzen zijn vanaf € 69.500, -

ports van Nederland behoort een enorme impuls gekregen’, vertelt

voor 100 m2 en we hopen begin 2019 te starten met de bouw.’

• Direct gelegen aan de A7 circa 40 min rijden
naar Amsterdam
• Brede vestigingsmogelijkheden en
multifunctioneel gebruik

De units zijn gelegen direct aan
de entree van het bedrijventerrein.

2

Kijk voor meer informatie
op de website van www.unigreen.nl
of die van onderstaande makelaars
Units vanaf
€ 69.500,-

Raveel Bedrijfsmakelaardij
T (0229) 278 010
www.raveel.nl

Groot en Nieuwboer
T (0228) 520 520
www.grootnieuweboer.nl

Ronald Tool, senior projectmanager van Landvast Projecten. ‘Op het
ruimtelijk ingerichte bedrijventerrein zijn tot nu toe onder meer een

Centrale ligging

hotel voor arbeidskrachten van bedrijven binnen Agriport en een

Met de optelsom van een groot aantal voordelige eigenschappen staat

bedrijfsverzamelgebouw met onder andere een installatiebedrijf en een

Agriport A7 garant voor dynamisch ondernemen op een toplocatie. Zo

datacenter gevestigd. Ook het onbemande benzinestation en de

is het bedrijventerrein zeer centraal gelegen aan Rijksweg A7 waardoor

producent van beregeningssystemen voor landbouwbedrijven spreken

de bereikbaarheid uitstekend is. Ook zijn er ruim voldoende parkeer-

tot de verbeelding.’

plaatsen. ‘Wat tevens prettig is voor de ondernemers die zich daar
vestigen, is de glasvezel voor razendsnel dataverkeer. Deze geeft het

Inspirerende werkomgeving

business park een enorme boost en creëert legio extra mogelijkheden.

Rabobank

Op de resterende grond wordt in juli 2018 gestart met de ontwikkeling

Nog meer potentie schuilt in het feit dat er naast de units in het nieuwe

T (0228) 566 300
www.rabobank.nl/
lokale-bank/west-friesland/

van een fonkelnieuw bedrijfsverzamelgebouw. Deze locatie met allure

bedrijfsverzamelgebouw ook kavels vanaf 1.000 m2 te koop zijn. Daar

biedt dienstverlenende bedrijven een inspirerende werkomgeving.

mag men een bouwhoogte maken tot maar liefst vijftien meter.’

Ontwikkeling
Landvast Projecten

Tekst: Louise Snel Fotografie: Guillaume Groen
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Forddealer Dekkerautogroep

Forddealer Dekkerautogroep

bij schade onderweg. Ook deden ze kennis op over onder andere
autovloeistoffen en het aansluiten van startkabels. ‘De aanwezige
vrouwen waren erg geïnteresseerd en hebben zeker iets geleerd. Ze
gingen ook zelf aan de slag, waren erg enthousiast en sommige
voelden zich stiekem best stoer bij het opkrikken van de auto.’

Slaan met de noodhamer
Tijdens de Ladiesnight was er regelmatig luid gerinkel van brekend glas
hoorbaar in de showroom. Dat geluid was niet afkomstig van iemand
die zijn glas liet vallen, maar van een brekend autoraam. Bij een van de
stands werd namelijk een demonstratie over een noodhamer gegeven.
Hoe hard en hoe moet je nu eigenlijk slaan om het raam te breken? En

Geslaagde Ladiesnight in mei belooft meer!

waarom is het zo belangrijk een noodhamer in de auto te hebben? En

Win een weekend Ford Mustang-rijden

hoe zit het eigenlijk met elektrische ramen wanneer je met een auto te

De avond werd beëindigd met een loterij, waarbij de hoofdprijs een

water raakt? ‘Dit is belangrijke informatie die wij graag delen. Tijdens de

weekend Ford Mustang-rijden was en nog vele andere mooie prijzen

demonstratie leerden de deelnemers alles over wat zij in dit geval

werden verloot. Na afloop keerden de dames met een goed gevulde

moeten doen.’

goodiebag naar huis.

Unieke events bij Dekkerautogroep
Meer dan honderd vrouwen een paar uur lang vermaken in een showroom bij een autodealer?

Spectaculaire modeshow

Komende events

Ank Dekker van de Noord-Hollandse Forddealer Dekkerautogroep draait haar hand er niet

Er was niet alleen aandacht voor auto’s en techniek tijdens de avond.

Ank kijkt terug op een geslaagd event en kijkt uit om nog meer

Ank: ‘ We hebben diverse andere ondernemers uit de regio uitgenodigd

evenementen te gaan organiseren: ‘We hebben onder andere

om ook een demonstratie te geven. Onder andere de damesmodezaak

plannen voor een Men’s Night, een golftoernooi en misschien een

Vivre La Vie uit Hoorn was aanwezig met een wervelende modeshow’. En

voetbaltoernooi. Maar we hebben ook regelmatig fantastische acties,

die modeshow was maar wat spectaculair! Tijdens de pauze konden de

shows en mooie aanbiedingen met de Fords. Volgende maand wordt

aanwezige dames plaatsnemen rondom de catwalk, die midden in de

de nieuwe Ford Focus gepresenteerd; dit wordt een heel nieuw model!

showroom was opgesteld. Rookmachines gingen aan en de show werd

De evenementen worden aangekondigd op onze website

afgetrapt door twee danseressen. Onder begeleiding van saxofonist Melle

www.dekkerautogroep.nl, Instagram en Facebook www.facebook.com/

Kuil, showden de modellen van Vivre La Vie de nieuwste zomermode.

dekkerautogroep.’ Wie meer wil weten over het familiebedrijf Dekker

De kleding kon na afloop met korting besteld worden. Verder waren er

autogroep, hun grote assortiment, unieke service en vele mobiliteits

demonstraties over fillers- en botox (Puur water), essentiële oliën

oplossingen kan altijd contact opnemen of een kijkje nemen in een

(Oil Minded), make-up (Bolero) en tatoeages (Tatooplace 31).

van de showrooms of op de website. www.dekkerautogroep.nl

voor om. Op 29 mei 2018 organiseerde zij in de showroom aan de Factorij 65 in Zwaag een
spectaculaire Ladiesnight! Een prachtige manier om je bedrijf op ludieke wijze te presenteren.

18

Dekkerautogroep is met maar liefst 8 vestigingen de grootste Ford

Technische demonstraties – en aan de slag!

dealer in Noord-Holland en behoort tot één van de meest succesvolle

De Ladiesnight was tot in de puntjes verzorgd. De avond belooft veel

Forddealers in Nederland. Bij Dekkerautogroep zijn alle disciplines in

goeds voor onder andere de Men’s Night en de vele andere evenemen-

huis: verkoop verhuur, verzekering, reparatie, onderhoud, schadeherstel

ten die nog op de planning staan. Na ontvangst met een glaasje

of lease, het kan allemaal. Maar dat is nog lang niet alles. Dekkerauto-

prosecco of jus d’orange begonnen de demonstraties. Er waren onder

groep biedt haar klanten nóg veel meer. Ank Dekker vertelt: ‘Om onze

andere technische demonstraties, waarbij de aanwezige dames meer

klanten ook op een andere manier kennis met ons te laten maken,

inzicht kregen in de techniek van moderne Ford’s. Ze kregen uitleg over

organiseren we regelmatig unieke events zoals dezeLadiesnight.’

wielen wisselen, het belang van juiste bandenspanning en wat te doen

Tekst & fotografie: Iris Vinkenborg
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Rabobank West-Friesland

Rabobank West-Friesland

vier is onderweg. ‘De economie trekt aan, er is een tekort aan
chauffeurs dus het aantal cursisten neemt automatisch toe,’ aldus
Afra Danenberg. ‘Wij zijn daar meteen op in gesprongen, door ons
wagenpark uit te breiden met vrachtwagens.’ ‘Het getuigt van inzicht
en durf dat Afra en Yilgor meteen hebben gereageerd op veranderingen
in de markt,’ vertelt Accountmanager MKB Dennis Ooteman van
Rabobank West-Friesland. ‘Het geeft aan dat deze ondernemers, geheel
terecht, het volste vertrouwen hebben in hun eigen visie. We werken nu
twee jaar met plezier en succes samen met Rijschool West-Friesland,
een dynamisch bedrijf dat wordt gerund door uiterst bevlogen
ondernemers. De onderneming groeit snel en daardoor is het zaak
snel te schakelen, niet alleen als het gaat om investeringen, maar ook
op het gebied van de bedrijfsorganisatie.’

‘Zo hebben we samen met Dennis gezocht naar een goed collectief
bedrijfspensioen,’ zegt Yilgor Mavru. ‘Wij werken in een niet caogebonden branche dus dat soort zaken moeten we zelf regelen.
Samen hebben we een passende voorziening kunnen treffen. Wij zijn
blij dat we een bank hebben gevonden die op dat gebied met ons

Rijschool West-Friesland en Rabobank West-Friesland:

meedenkt, echt betrokken is bij ons bedrijf.’ ‘Dennis begrijpt dat wij
onze medewerkers koesteren, zij zijn ons kapitaal,’ stelt Afra Danenberg.

Samen snel
schakelen
Acht jaar geleden verruilde Yilgor Mavru (34) zijn vaste baan voor het ondernemerschap:
hij startte Rijschool West-Friesland. Een eenmanszaak die in recordtempo uitgroeide
tot een bedrijf van formaat.

20

‘Wij zorgen voor de benodigde nascholing, komen regelmatig bij elkaar
en laten merken dat we medewerkers waarderen. We doen het samen,
willen een echt wij-gevoel creëren.’

Ontwikkelingen volgen
Sinds begin dit jaar is het bedrijf gevestigd in een ruim pand aan de
Neutronweg. Hoe zien de twee ondernemers de toekomst? ‘Wij blijven
inzetten op verdere groei,’ zegt Yilgor Mavru. ‘We zullen daarbij zeker
optrekken met Rabobank West-Friesland. Dennis weet waar we staan,
in goede, professionele handen is. We verzorgen alles: van het juiste

welke plannen we hebben en wat we willen bereiken. We kunnen hem

lesmateriaal tot het vervoer naar examens. Verder houden we ouders

altijd bellen en andersom vraagt hij ons regelmatig hoe de zaken

op de hoogte van de vorderingen van hun zoon of dochter, persoonlijk

ervoor staan. Dat is prettig.’ ‘Het is belangrijk om samen te blijven

en via onze speciale app. Daarnaast hebben cursisten een vaste,

kijken naar ontwikkelingen in de markt, naar kansen en mogelijke

bekwame instructeur die ze gedurende het gehele traject

valkuilen. Rijschool West-Friesland groeit snel en dat gaat gepaard met

persoonlijk begeleidt.’

risico’s. Om die reden brengen we nu alle mogelijke bedrijfsrisico’s in

Acht jaar geleden verruilde Yilgor Mavru (34) zijn vaste baan voor

van werken en het aanbod. ‘Wij bieden een totaalpakket: welk rijbewijs

het ondernemerschap: hij startte Rijschool West-Friesland. Een

je ook wilt halen, bij ons ben je aan het juiste adres,’ zegt Yilgor Mavru,

eenmanszaak die in recordtempo uitgroeide tot een bedrijf van

die het bedrijf runt met zijn vrouw Afra Danenberg (33). ‘Wij behandelen

Vierde vrachtwagen

kan blijven ontwikkelen. We zijn er als bank trots op deze mooie,

formaat. Anno 2018 is Rijschool West-Friesland in Hoorn goed voor

cursisten zoals we zelf willen worden behandeld, creëren een zeer

Ook voor het halen van een ‘groot rijbewijs’ en alle bijbehorende

groeiende onderneming te mogen begeleiden.’

32 medewerkers en een wagenpark van 25 lesauto’s. Een snelle groei,

gemoedelijke sfeer en ontzorgen ouders volledig. Cursisten worden

certificaten kunnen cursisten terecht bij Rijschool West-Friesland.

www.rijschoolwestfriesland.nl

met name verklaarbaar door de dienstverlening, specifieke manier

steeds jonger en ouders willen, heel begrijpelijk, weten dat hun kind

Het bedrijf beschikt over drie les-vrachtwagens en wagen nummer

www.rabobank.nl/wf

kaart. Zo zorgen we ervoor dat dit bedrijf zich op een goede manier

Tekst: René Kistemaker Fotografie: Bas Zwerver
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voor een

GOEDE

indruk..

• flyers • folders • posters

• visitekaartjes • websites • canvas
• geboortekaartjes • magazines •
rouwkaarten • autobestickering
• verspreiding • briefpapier
• huisstijlontwerp • houtprints
• reclameborden • reclameplaatsing
• presentatiemappen • webshops
Geldelozeweg 33 • Hoorn • 0229 206 466 • www.indrukmakers.nl

• tuindoeken • etc.

Serie: BDO familiebedrijven verhalen

Continuïteit en harmonie in het familiebedrijf

De nalatenschap veilig
stellen voor de toekomst

inslag ons in de genen zit? In alle bescheidenheid zijn wij daar absoluut

jaren. Ruud: ‘Het laatste helpt hen om na te denken waar hun krachten

van overtuigd. Wanneer je bijvoorbeeld wilt meedoen aan aanbestedingen

liggen en waar zij zich juist niet mee bezig moeten houden. Het schetst

moet je aantonen dat je voldoende aan Social Return On Investment

in een dergelijk proces een objectief beeld van capaciteiten. Schuilt in

doet. In eerste instantie hadden wij de angst dat wij daar niet aan konden

jou een leidinggevende of juist meer een specialist? Wil je commercieel

voldoen. Maar het tegenovergestelde is snel gebleken. Zo zijn wij Proud

of wil je operationeel? Het unieke aan deze casus is dat de jongens de

Partner van WerkSaam Westfriesland. Bovendien proberen wij voor

rapporten onderling hebben gedeeld. Daaruit blijkt eens te meer de open

iedereen de werkzaamheden afwisselend te houden, bieden we

cultuur binnen Wit Wognum. Dat is echt een kwaliteit die ervoor zorgt dat

opleidingsmogelijkheden en heeft ons bedrijf een platte organisatie

veel bespreekbaar is. Op deze manier begrijpen de jongens elkaar beter

waardoor medewerker en leidinggevende direct contact hebben’,

en overzien zij goed hoe zij er als team in staan.’ Terwijl de mannen

licht Nic toe. Dit elan hebben hij en zijn broer John net als de voorliefde

elkaar glunderend aankijken, beamen zij dat zij onderling absoluut geen

voor alles wat aan bouw gelieerd is met de paplepel ingegeven aan hun

concurrentie voeren. ‘In tegendeel. Die onverwoestbare teamspirit zit ons

zoons. Recent werd gestart met het overdrachtsproces. ‘Hier hebben we

in de genen. Dit kwam ook goed van pas bij de opdracht die wij van onze

ruimschoots de tijd voor uitgetrokken. Er is namelijk een noemenswaar-

vaders hebben gekregen. Wij moeten namelijk samen nadenken over de

dig aantal personen bij betrokken. Wij trekken ons op termijn terug.

structuur (governance) van het bedrijf, met het oog op de toekomst.’

Onze jongens komen eraan. Johan is inmiddels directeur van A-Zeven

Hoewel dit nog werk in uitvoering is, hebben John en Nic alle vertrouwen

Projectontwikkeling en Sjors maakt zich momenteel de werkvoorberei-

in een goede afloop. ‘Wij hebben als kind regelmatig samen in de

ding eigen. Ook Bas graaft zich daar en op de afdeling calculatie in.’

badkuip gezeten en hebben een uitstekende band. We kunnen het prima
met elkaar rooien. Het is mooi dat we dit elan aan onze kinderen hebben

Stip op de horizon

doorgegeven. Wat dat betreft is onze nalatenschap veiliggesteld. En daar

De generatie die aan de vooravond staat om het stokje van hun vaders

is het ons allemaal om te doen.’

over te nemen, vertelt met een brede glimlach over het plezier dat

www.bdo.nl/familiebedrijven - witwognum.nl

werken in een familiebedrijf met zich meebrengt. ‘Natuurlijk zijn wij
enorm trots op alles dat ons straks wordt toevertrouwd. Het levert mooie

Bent u benieuwd welke perspectieven BDO u kan bieden? Neem voor

Familiebedrijven laten zien dat zij door betrokkenheid van de familie, een lange termijn visie en

uitdagingen op. Maar soms zijn die ook complex. Er rijzen dan ook veel

een vrijblijvend gesprek contact op met Ruud Loos op telefoonnummer:

ondernemerschap, de motor van de Nederlandse economie vormen. Een goede balans tussen

vragen met als gemene deler: hoe gaat het straks allemaal in z’n werk?

0229 - 259 700

familie- en bedrijfsbelangen is essentieel. De specialisten van BDO kunnen een bijdrage leveren

Wat het extra ingewikkeld maakt, is dat ons familiebedrijf niet bepaald
klein meer is en uit diverse BV’s bestaat. Met de overname en de

aan continuïteit en harmonie, zodat de kracht van het familiebedrijf optimaal wordt benut door

BDO Familiebedrijven Circle: masterclass groeien

processen daaromheen stappen wij dus behoorlijk buiten onze

voor familiebedrijven

toekomstige generaties. In een serie van zes edities deelt het team van BDO bedrijfsadviseurs

comfortzone’, vertelt Johan Wit. Om het overnameproces gestroomlijnd

Om de continuïteit van uw familiebedrijf te waarborgen is

verhalen over relevante thema’s die bij familiebedrijven spelen. In deel drie wordt de casus van

te begeleiden doet de familie een beroep op de expertise van familie

ontwikkeling noodzakelijk. Voor de meeste familiebedrijven is

bedrijvenadviseur Ruud Loos van BDO: ‘In een vroegtijdig stadium zijn

groei een middel om dit te bewerkstelligen. Maar hoe voorkomt u

we gestart met het houden van interviews. Niet alleen met de vijf

dat de familie in het bedrijf de rem is voor groei? Meld u aan voor

het opvolgingsstappenplan binnen de familie Wit uitgelicht.
In West-Friesland zijn familiebedrijven breed vertegenwoordigd en

voor een fonkelnieuw bedrijfsgebouw op industrieterrein Westerspoor.

familieleden, maar ook met de niet familieleden uit het management,

een van de Familiebedrijven Circles en krijg antwoord op de vraag

bepalen deze grotendeels het zakelijke landschap. Ook Aannemings

‘Deze plek bood ons legio mogelijkheden om de activiteiten te

namelijk financieel directeur Jos Vriend en bouwdirecteur Arnoud Mulder.

hoe u zich optimaal kunt voorbereiden en inrichten op groei.

bedrijf Wit Wognum B.V. is een familiebedrijf pur sang en kent een rijke

expanderen. Tegelijkertijd met de verhuizing hebben wij ook de

Hier is een opvolgingsstappenplan uit voortgekomen welke als roadmap

Liggen er nog kansen in Nederland, of lonken de gouden bergen

historie. ‘Wij zijn een oude onderneming en bestaan dit jaar 107 jaar.

bedrijfsnaam gewijzigd. Wit Wognum is getransformeerd in Spoorslag

voor de toekomst dient. Deze geeft helderheid over hoe Wit Wognum de

in het buitenland?

Het bedrijf is in 1911 opgericht door onze grootvader in de vorm van een

Vastgoed B.V. Deze fungeert als de moedermaatschappij waar

generatiewisseling gaat doorlopen. Bijvoorbeeld wanneer de overdracht

klein timmerbedrijf. In de jaren dertig en veertig werd het bedrijf van

Aannemingsbedrijf Wit Wognum B.V. en A-Zeven Projectontwikkeling

van leiding is en wanneer de daadwerkelijke eigendomsoverdracht.

Ontdek of u als bedrijf, eigenaren en familie, wel klaar bent voor

lieverlee overgenomen door onze vader en ooms. Gedurende de tachtiger

als zustermaatschappijen aan vast hangen.’

Dit is besproken voor een periode van vijf jaar zodat wordt toegewerkt

deze groei. Daarnaast ontmoet u ondernemers uit de regio die

naar een gezamenlijke stip op de horizon.’

net als u, aan het hoofd staan van prachtige familiebedrijven.

jaren verlieten zij geleidelijk aan de onderneming en kwamen wij erbij.
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Serie: BDO familiebedrijven verhalen

Net als een aantal neven. In 1993 hebben wij het bedrijf met z’n tweeën

Stevige pijlers

voortgezet en heeft het zich qua omvang enorm ontwikkeld’, vertellen

Ontelbaar veel mooie vastgoed- en bouwprojecten vormen de stille

Werk in uitvoering

Voor meer informatie en aanmelden:

John en Nic Wit bevlogen. Ook 2003 was een memorabel jaar voor de

getuigen van het uitgebreide portfolio van de familie Wit. Ook de

Ook hebben er assessments plaatsgevonden met de drie zoons. Aan de

evenementenbdo.nl/familiebedrijven-circle

familie Wit. Zij verruilden destijds de vertrouwde Wognumse Kerkstraat

duurzame werkwijze en personeelsbeleid vormen stevige pijlers. ‘Of deze

hand daarvan is een ontwikkelplan voor hen opgesteld voor de komende

Tekst: Louise Snel Fotografie: Guillaume Groen
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RPA NHN

Levendig podium voor voorbeeldprojecten op de arbeidsmarkt

Kom op safari
bij Het Grootste
Werkfestival!

RPA NHN

Anita Metzelaar, projectleider bij RPAnhn. Daarmee heeft dit evenement

Maand van het Werk

een vernieuwende impuls gekregen. ‘Wij geven bij Het Grootste

Deze beweging wordt met niet-alledaagse voorbeelden van diverse

Werkfestival succesvolle projecten uit de regio een podium. Het gaat

ondernemers tot leven gebracht. Hans: ‘Zo vertelt een transportbedrijf

voornamelijk om projecten die voor de arbeidsmarkt van belang zijn en

over hun creatieve oplossing om het tekort aan chauffeurs op te

die als voorbeeld kunnen dienen voor een succesvolle samenwerking

lossen. Door ervaringen en success stories te delen, inspireert en

tussen ondernemers, overheid en onderwijs.’

enthousiasmeert de Noord-Hollandse “niet lullen maar poetsen”mentaliteit om van elkaar te leren en te komen tot vernieuwende

Op safari

samenwerking in onze regio.’ Daaraan draagt overigens niet alleen

Om van het festival een wervelende dag te maken, heeft RPAnhn

Het Grootste Werkfestival bij. Anita: ‘Oktober is de Maand van het Werk.

samen met onder meer de WBG denktanksessies gehouden. ‘Ook de

Een maand die in het teken staat van een zoektocht naar inspiratie om

ondernemers die wij vertegenwoordigen, ervaren immers uitdagingen’,

onze regionale arbeidsmarktvraagstukken gezamenlijk aan te pakken.

Op 29 oktober aanstaande vindt in Schouwburg Het Park Het Grootste Werkfestival plaats. Dit

aldus WBG voorzitter Hans Huibers. ‘Vorig jaar bezochten we met de

Deze zoektocht leidt tot een expeditie over onze arbeidsmarkt met veel

toonaangevende event voor ondernemers, overheid en onderwijs staat garant voor nieuwe

WBG Het Grootste Werkfestival in Den Helder. De formule van deze

meer activiteiten. Zo is in West-Friesland op 8 oktober de Kracht on

eerste editie vond ik zeer interessant en relevant. Waar het nog aan

Tour Pak Je Kansen-dag en op 12 en 13 oktober is het Kom binnen

ontbrak, was dat ondernemers in grote getalen aanwezig waren en wat

bij Bedrijven dag. Het festival is dus een dynamische afsluiting waar

meer aan het woord kwamen. We zijn met een diversiteit aan partners

de opbrengsten samenkomen van deze expeditie.’

inzichten over de arbeidsmarkt en het leggen van contacten. En niet te vergeten, deskundige
sprekers die volop inspiratie brengen.
Het Grootste Werkfestival wordt georganiseerd door het Regionaal

en onderwijs in Noord-Holland Noord. ‘Jarenlang organiseerden wij

om de tafel gaan zitten om een vorm te vinden om dat dit jaar beter

Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn). Dit is een samenwerkingsver-

de Regiowerktop. Vorig jaar hebben we dit concept in een nieuwe

uit de verf te laten komen.’ Tijdens deze brainstormsessies ontstond

In Westfriese Zaken 5 wordt het programma van Het Grootste

vorm gegoten en een nieuwe naam gegeven, namelijk Het Grootste

een spannende metafoor om het gehele festival een boost te geven.

Werkfestival bekend gemaakt!

werkgevers,

Werkfestival. Het is de bedoeling om het event ieder jaar in een

Enthousiast vertelt Hans verder: ‘Op Het Grootste Werkfestival in Hoorn

Houdt ook www.hetgrootstewerkfestival.nl in de gaten om

werknemers, UWV

deelregio te organiseren. Dit jaar is dat in West-Friesland’, vertelt

gaan de bezoekers op safari! Want de arbeidsmarkt is soms net een

op de hoogte te blijven.

band van achttien gemeenten,

jungle. Zo ontstond het idee om deze metafoor als overkoepelend
thema te gebruiken. De evolutie op aarde loopt hier als rode draad

Aanmelden van activiteiten voor de Maand van het Werk kan op

doorheen. In de natuur verdwijnen er dier- en plantensoorten én

www.maandvanhetwerk.nl.

komen er nieuwe voor in de plaats. Hetzelfde geldt op de arbeidsmarkt. Op de korte en de lange termijn verdwijnen er functies,
maar er komen ook weer nieuwe banen bij.’
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STRATEGISCHE PARTNERS

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

Afd. Westfriesland

Penningmeester, Henk Kenter
Tel: 0229 – 28 00 80
E: hkenter@kenter-accountants.nl
Secretaris, Marcel Koomen
Tel: 06 - 539 706 10
E: marcel@blijerondernemen.nl

www.G7makelaars.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 - 34 30 01
E: info@westfriesebedrijvengroep.nl

29 oktober | Schouwburg Het Park | Hoorn
Beleef de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord en ontdek
hoe samenwerking successen brengt!

ABN AMRO

Van der Laan

Enkhuizen

Abovo Media

Elektrotechniek

Rentree Reïntegratie

De vakantieperiode is aangebroken, Westfriesland

Hoorn

Zwaag

Hoorn

lijkt in zekere zin even tot stilstand te komen. Toch

Alkor Draka B.V.

Hotel Medemblik

Roele de Vries,

Enkhuizen

Medemblik

Wognum

ding tot een continue stroom aan activiteiten.

Beerepoot

TMA Logistics,

Schouten Techniek BV

Het is ook stilte voor de storm. Zeven gemeenten

Automatisering

Medemblik

Zwaag

H
 arder

Architektenburo

ToekomstGroep,

WBG zelf werkt ook aan een strategisch plan voor

Natuursteenbedrijf,

Bob Nieuweboer

ToekomstBouw,

de eerstkomende jaren. Dan gaat het ook over een

Hoogkarspel

Zwaagdijk-Oost

ToekomstGlas,

Horizon College

Pipelife Nederland BV

ToekomstSchilders,

Daar zult u na de zomer ongetwijfeld meer over

Hoorn, Alkmaar

Enkhuizen

ToekomstService,

horen. Het najaar komt snel naderbij, geniet nog

Issys-ICT, Alkmaar

Renolit Nederland B.V.

Andijk

Voorwoord

is dat maar schijn. Uiteraard werken de meeste
bedrijven gewoon door en leidt de vakantiesprei-

hebben een nieuw college gevormd en die zullen

Oktober 2018, de Maand van het Werk, wordt een expeditie
door de jungle van de arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, met
mooie initiatieven en projecten. De opbrengst? Een bron van
inspiratie om arbeidsmarktvraagstukken gezamenlijk aan
te pakken – want: Samen Werkt in deze jungle!
Hoe? Hoor, zie en ervaar het tijdens Het Grootste Werkfestival
op maandag 29 oktober in Schouwburg Het Park, Hoorn.

www.hetgrootstewerkfestival.nl

SUB SPONSORS

direct na de zomer volle kracht vooruit willen. De

visie op woningbouw, op toerisme, bereikbaarheid,
talentontwikkeling, de centrumfunctie van Hoorn.

even van de zomerzon!

AANGESLOTEN ONDERNEMERSCLUBS & ADVISEURS
Hans Huibers
Voorzitter WBG

Enkhuizen Onderneemt
Dhr. Dirk Verbeek
E: info@au-boulot.nl

Bedrijvenvereniging WFO
Dhr. Henk Vlaming
E: h.vlaming@vlaming-groep.nl

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

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

Medemblikker Bedrijvengroep (MBG)
Dhr. Mark Noor
E: info@medemblikkerbedrijvengroep.nl

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

Ondernemend Hoogkarspel
Mw. K. Harder
E: info@ondernemendhoogkarspel.nl

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

Ondernemersvereniging
Midden Westfriesland (OMW)
Dhr. Rob Taams
E: info@taamsmakelaardij.nl
Andijker Ondernemers Vereniging
(AOV)
Dhr. Allard Kuin
E: info@aov-andijk.nl

Ondernemersvereniging
Wognum Nibbixwoud (OVWN)
Dhr. Hans Boukens
E: info@ovwn.nl
Winkelhart Zwaagdijk
Mevr. Monique Ravenstijn
E: monique.ravenstijn@jumbo.com

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

Extra scherp ingekocht!

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

,
e
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20 juli t/m 19 augustus 2018 – Westfriese Waterweken
Kijk op de website voor meer informatie: www.waterweken.nl

6 augustus 2018 – Landbouwshow Opmeer
Concoursterrein: De Weyver 2 te Hoogwoud
Tijd:

Dankzij zeer scherpe inkoop kunnen we u
nu o.a. de Jura X8 koﬃemachine voor een

WBG

DIT IS HéT ULTIEME
MOMENT VOOR
BETERE KOFFIE
op het werk!

08.30 – 17.30 uur

14 september 2018 – Back to business event

wel hele mooie prijs aanbieden!

Save the date:

met de Westfriese Tafel en Dromedaris door Enkhuizen Onderneemt!

De X8 maakt in een handomdraai vers
gemalen bonenkoﬃe in maar liefst 21
Voor meer informatie en overige evenementen kunt u terecht op onze website:
www.westfriesebedrijvengroep.nl/agenda

variaties. Van een krachtige espresso tot
diverse varianten met melk en melkschuim.
Ook een kan koﬃe of theewater is geen

Ondernemersklankbord

probleem. Geschikt voor bedrijven en

Bij ‘voor de wind’ juist
behoefte aan reflectie!

catering tot ± 80 kopjes koﬃe per dag.
Informeer snel naar de mogelijkheden
en prijzen, want het aanbod is beperkt!
Andere wensen op het gebied van koﬃe

Het gaat ons (economisch) goed! Althans dat melden media! Binnen het Ondernemersklankbord

en koﬃemachines op het werk?

merken wij dat gelukkig ook! Het aantal begeleidingen in de vorm van faillissementspreventie is

We zijn u graag van dienst!

sterk gedaald. Bij het begeleiden van starters zien we een lichte stijging.
Maar als de euforie van ‘Hoera, het gaat met onze organisatie weer de

vraagstukken gesteld zien! En wie wil er nu niet ‘klankborden’

goede kant op!’ een positieve energiegolf teweeg brengt, wordt ook in

met ervaren ondernemers die maar één belang voor ogen hebben:

veel gevallen een kuil gegraven waar je met elkaar over enige tijd in

Uw belang!

kunt donderen! Nieuwe en betere zakelijke mogelijkheden brengen

Voor een half jaar begeleiding vragen wij slechts een donatie van

immers een groot aantal keuzevraagstukken met zich mee. En hoe

€ 150,00. Hoe profijtelijk kan het zijn om samen te werken met het

tegengesteld het ook klinkt: Juist dan hebben we behoefte aan reflectie!

Ondernemersklankbord! Kijk maar op: ondernemersklankbord.nl
Uw succes is onze drijfveer!

‘Past ons plan binnen onze organisatie?’ ‘Heeft de markt behoeft aan

André de Reus

onze nieuwe idee?’ ‘Kunnen we het financieel behappen?’ ‘Zien onze

Adviseur Ondernemersklankbord

>

>

>

OKB>

>

De Marowijne 43, 1689 AR Zwaag
0229 - 244775 - info@bruijnskoﬃe.nl

>

www.bruijnskofﬁe.nl

zeer effectief resultaat oplevert voor organisaties die zich voor deze

>

Uit ervaring kunnen wij zeggen dat onze dienst ‘bedrijfsbegeleiding’ een

>

medewerkers het wel zitten?’

ondernemersklankbord
ervaren kijk op zaken

31

Westfriese Beursvloer

Westfriese beursvloer

WerkSaam Westfriesland en Kinderkledingbank Stede Broec

Dit jaar wordt de 9e editie georganiseerd door Vrijwilligerspunt en

sluiten een samenwerking voor leer-werktrajecten bij deze

Westfriese Uitdaging. Maatschappelijk betrokken ondernemers

kinderkledingbank.

ontmoeten hier non-profit organisaties uit de regio. Vragen vanuit het
maatschappelijk veld kunnen dankzij inzet van bedrijven worden

Klussen

opgelost. Het gaat hier niet om het bieden van geld maar door iets

Valk Service hangt een beamer op bij Kinderboerderij SKIK.

uit je bedrijfsvoering aan te bieden. Je kunt vooraf met een concreet

Als tegenprestatie wordt Valk Service met familie en kinderen

aanbod komen of juist ter plekke in gesprek gaan en kijken wat je

uitgenodigd voor een rondleiding.

WBG

Westfriese Beursvloer

voor elkaar kunt betekenen. Door het regionale karakter kom je zowel
maatschappelijke organisaties als bedrijven tegen uit je regio. De

Heddes Bouw en Ontwikkeling helpt De Drom met het herstel van

mooiste matches ontstaan op de beursvloer!

kleine beschadigingen en ontvangt een rondleiding door dit
monument.

Matchvoorbeelden, middelen en materialen
Floridus Tuin en Groen verzorgt bij Inloophuis De Drie Tulpen een

Medewerkers van Vitasys gaan bij de Verteltuin de theaterkas

plantenbak met perkgroen en wordt genoemd in PR-uitingen en krijgt

schoonmaken en krijgen daarvoor een voorstelling in de (schone) kas.

een uitnodiging voor de officiële opening van het inloophuis.
Alpha Tours schenkt een busrit aan Wonen Plus Stede Broec. Zij

Kennis en Expertise

Westfriese beursvloer 22 november 2018

maken hiervan een verslag voor hun nieuwsbrief waarin zij Alpha

BHV-4-YOU biedt een BHV cursus aan twee vrijwilligers van Stichting

Tours noemen, daarnaast zal een foto van het uitje worden gemaakt

In het zadel. In ruil daarvoor ontvangt BHV-4-YOU een paardrijles en

Unieke ontmoetingen
tussen bedrijven
en maatschappelijke
organisaties

voor Alpha Tours.

publiciteit.

Soci-Com biedt 100 pallets voor het bouwen van obstakels voor de

Rodi Media verzorgt voor “Het Pakje” (kinderkledingruilwinkel) een

Battle4Life. Naast het obstakel plaatst Soci-Com een banner én

redactioneel artikel in Weekblad De Drom. Het Pakje zal hier op hun

worden zij via website en sociale media genoemd.

Facebookpagina extra aandacht aan geven.

Mensen voor Mensen

Van der Laan biedt expertise op het gebied van beveiligingssystemen

Univé Hollands Noorden verzorgt en helpt bij het organiseren van een

aan de Wereldwinkel in Stede Broec. In ruil daarvoor ontvangen zij

high tea bij Leekerweide. Als tegenprestatie ontvangen zij een lekkere

een mooi presentje uit de winkel én publiciteit via nieuwsbrief en

bestelling van ‘De Bakkerij’.

sociale media.

Melkveehouderij Schouten biedt een dagje ‘kijken en werken’ aan

Rabobank West-Friesland – Graanmarkt 1, Zwaagdijk-Oost

cliënten van Esdégé-Reigersdaal De Rode Luifel. Zij nemen voor bij de

Doe je mee? Meld je aan! Tijd: 15.30 – 18.00 uur

koffie hun beroemde appeltaart mee.

WESTFRIESE BEURSVLOER
Unieke ontmoetingen tussen bedrijven
en maatschappelijke organisaties

www.westfrieseuitdaging.nl
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De Veken Opmeer

WBG

WIJ KENNEN
UW WERELD.
Plan direct
een proefrit

Bel Johan Hulst op
06-53535266

Een bestelwagen van MAN?
Jazeker, transport zit namelijk in ons DNA
De MAN TGE: de grote bestelwagen die nieuwe maatstaven zet in zijn segment.
En dat doet ‘ie op het gebied van innovatie, veelzijdigheid en branchegerichte
om- en opbouwmogelijkheden. Reken daarbij gerust op het professionele
servicenetwerk van MAN: mét de bekende truckmentaliteit.
www.manbestelauto.nl

n-ad-bts.indd 1

Wognum
Overspoor 22
1688 JG Wognum
0229-571011
info@bts-man.nl

Beverwijk
BUKO Bedrijvenpark 2
1943 AG Beverwijk
0251-745670
info@bts-man.nl

Breedband op de Veken

Openingstijden
Ma t/m do 08:00-20:00uur
Vr 08:00-17:00uur
Za 08:00-16:00uur

Bedrijventerrein De Veken in Opmeer wordt aangesloten op glasvezel. ‘Snel internet is eigenlijk
25-05-18 13:37

ZONNEPANELEN DOOR HOMMERSEN SOLAR:

OPWEKKEND DUURZAAM!
• s tandaard 20 jaar productgarantie op:

een eerste levensbehoefte voor de vele ook internationale bedrijven die hier gevestigd zijn’
Dirk Ranzijn, Robert Kuin beide van de Ondernemersvereniging Midden Westfriesland,
Marco Burger (Gemeente Opmeer) en Duncan van Lieshout (Profider en Netoperator Nederland)
die zich sterk hebben gemaakt om de aanleg mogelijk te maken..
Wat zeven jaar terug niet lukte, lukt nu wel. Tijd voor een feestelijke

zonder glasvezel kunnen, maar ook voor de kleine ondernemingen

eerste schop in de grond. Samen met wethouder Bram Beemster

is het onontbeerlijk dat zij straks ook niet meer zonder glasvezel

en de uitvoerder van Profider werd dit gevierd bij Jos Slippens

kunnen. Daarom is het belangrijk dat ieder zich nu laat aansluiten

Vleeswaren.

tegen een scherp tarief.

• jarenlange ervaring in West-Friesland

De bijeenkomst werd geopend door Dirk Ranzijn. Hij speelde een

Aan de voorkant van het pand van Jos Slippens Vleeswaren

• gratis btw-teruggave geregeld

belangrijke rol in de totstandkoming voor het slagen van dit project.

was het eerste stukje grond afgegraven voor de aanleg van de

Wat met diverse providers niet lukte, lukt nu wel met Netoperator

glasvezel buizen. Aan de Wethouder Ruimtelijk Ordening van

Nederland, mede door nauwe samenwerking met het WBG, de

Opmeer de taak om met een grondwerker deze kuil weer

Gemeente Opmeer en de Provincie om akkoord te gaan met de

vakkundig dicht te gooien. Waarna deze de gouden schop

zo belangrijke glasvezel voor snelle verbinding wereldwijd.

krijgt overhandigd als dank. Tot slot ook het woord aan

zonnepanelen, omvormers, montagemateriaal (vastgeschroefde haken)

•p
 ersoonlijk en situatiegericht advies
wij komen bij u langs

Duncan van Lieshout directeur van Netoperator Nederland

Atoomweg 21 • 1627 LE Hoorn • 0229-505053 • info@hommersensolar.nl • www.hommersensolar.nl

ADVIES

INSTALLATIE

ONDERHOUD

Op de Veken zitten ca. 200 bedrijven, groot en klein. Het is wel

en Profider, over de kansen door glasvezel voor

bekend dat de grote en middelgrote ondernemingen niet meer

de ondernemers.

Tekst & fotografie: Aangeleverd
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AGRIPORT A7 B.V.

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

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

HOF (penningmeester)
Steef Stumpel
sstumpel@stumpel.nl

HOF
Jan Rosier
j.rosier@quicknet.nl

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

Overige leden AB HOF
Lid Algemeen Bestuur HOF
Jan Rosier
j.rosier@quicknet.nl

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

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

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

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

Ondernemen doe je langs de A7

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

Goede bereikbaarheid is een kostbaar bezit. Net als lage vaste kosten.

Lid Algemeen Bestuur HOF

Ondernemers zoals u weten dat.
Maar wist u ook, dat u in de Wieringermeer al een prachtige bouwkavel langs de A7 kan
kopen vanaf € 74,- per m2? En dat deze bedrijfsterreinen ook nog eens vlakbij de provinciale
wegen N239 en N240 liggen, dus vanuit de hele Noordkop goed bereikbaar zijn?
Gemeente Hollands Kroon, Agriport A7 BV en Bedrijvenpark Robbenplaat organiseren de
uitgifte van de verschillende bedrijventerrein nu vanuit een loket.
Interesse?
Bedrijvenpark Wieringermeer • Jack Kranenburg
Tel: 088-0307007 • Email: j.kranenburg@agriporta7.nl

Jos Hersbach (Ondernemersvereniging de Korenbloem)
joshersbach@msn.com

nes account
VERANTWOORDELIJK ONDERNEMEN

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

Bestuursadviseur HOF
Gerard Fit
gerard@parkmanagementhoorn.nl

City Marketing

HOF

City Marketing

inwoner van Groot Hoorn (Hoorn, Blokker en Zwaag) een ambassadeur
van onze prachtige stad wordt.” Het initiatief voor Hoorn Marketing
komt vanuit de OSH (Ondernemers Stad Hoorn) en wordt gesteund
vanuit de gemeente. “Wij hopen dat ook andere organisaties zich
aansluiten om zo marketingbudgetten te bundelen.
Gezamenlijk kunnen we meer daadkracht organiseren voor de
‘branding’ van onze stad.”

Hoorn biedt dezelfde rijke historie als Amsterdam, maar hier kun je
nog gewoon rustig wandelen en op een terrasje zitten. Een stukje
authenticiteit. Bijzonder ook is onze entree via het water. Hoorn is een
van de mooist gelegen havens aan het IJsselmeer.”

Lancering website
“Met deze overzichtelijke website kunnen wij de mensen heel goed
bereiken en zij ons. Je kunt in één oogopslag zien wat er te doen is in
de stad. Ook informatie over restaurants, parkschouwburg, winkels en
openingstijden zijn eenvoudig terug te vinden.” De komende dagen
wordt nog even hard gewerkt aan de laatste aanpassingen. “Er komt
nog een beeldbank en een bookingstool waarmee bezoekers kaartjes
kunnen boeken voor voorstellingen en bezienswaardigheden.”

Ik hou van Hoorn

Warm welkom voor
bezoekers van Hoorn

Gastheerschap
“Wij werken nu aan vaste plekken, zeg maar een gastheerschap, waar
‘Ik hou van Hoorn’ zichtbaar wordt voor toeristen”, zegt de city
marketeer. Met het TIP Oostereiland (Toeristisch Informatie Punt) is
hiervoor onlangs een samenwerkingsafspraak gemaakt. De mensen
Rob van Loon (l) en Stefan Kraft van Ermel (r)

daar worden speciaal getraind om bezoekers een warm welkom te
geven en te informeren. “Ook zijn we in gesprek met het West-Fries
Museum en enkele andere locaties om deze vorm van gastheerschap
te organiseren. Mooi als bezoekers een ‘sense of arrival’ ervaren.” Als

De Stichting Hoorn Marketing is in 2017 in het leven geroepen om meer bezoekers naar
Hoorn te trekken en de stad beter te presenteren. Haar activiteiten zijn zichtbaar onder de
vlag ‘Ik hou van Hoorn’ en vorige week is de nieuwe website gelanceerd. “Een prachtig communicatieplatform voor inwoners en bezoekers”, zegt city marketeer Stefan Kraft van Ermel.

38

Ambassadeur

laatste wordt de merchandise over twee weken gelanceerd, een lijn

Stefan Kraft van Ermel is sinds oktober vorig jaar de city marketeer van

waar zowel de toerist als bewoners trots op kan zijn.

Hoorn Marketing en heeft een duidelijke missie: “Ik wil graag zoveel
mogelijk bezoekers naar de stad trekken die bovendien langer

Ik hou van Hoorn

verblijven. Feitelijk willen we graag dat iedere bezoeker en iedere

www.ikhouvanhoorn.nl

Tekst & fotografie: Aangeleverd
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Oud Hoorn

Oud Hoorn

met een levendig heden en verleden. Je kunt er goed winkelen, lekker eten,

Oud Hoorn

100 jaar bewaker
van cultureel erfgoed

gezellig uitgaan en genieten van kunst en cultuur.”

Zo heeft Hoorn Marketing de kernpropositie van Hoorn kort en

verblijfsvergoeding om te vormen. De discussie over een mogelijke

kernachtig verwoord. Waar in de nuancering wordt benadrukt dat je er

herinrichting spitste zich vorig jaar vooral toe op het aantal parkeer-

kunt genieten van bijzondere winkels, goede restaurants, gezellige

plaatsen. Oud Hoorn is van mening dat een autoluwe herinrichting een

terrassen en bruine kroegen. Maar ook van een breed scala aan kunst

kans is om de economische aantrekkelijkheid van dit deel van de

en cultuur en heel veel evenementen. Maar vooral ook aandacht voor

binnenstad te versterken en daardoor wellicht ook nieuwe bedrijven

de historische binnenstad, de pittoreske haven en monumenten waar

aan te trekken. Een heeft daar ook bepaalde gedachten over.

HOF

“Hoorn is een mooie, oude, echt Hollandse havenstad aan het Markermeer

je je waant in het Holland van de Gouden Eeuw.
De hierboven omschreven sfeer is in hoge mate te danken aan de zorg

Bijdrage Oud Hoorn

en aandacht die er in de loop der jaren is gegeven aan het behoud en

Vanuit een analyse van de geschiedenis en het gebruik van het

het cultiveren ervan. Een vereniging die daar een belangrijke bijdrage

Kerkplein heeft Oud Hoorn een gedachte ontwikkeld die verder gaat

heeft gegeven is Oud Hoorn, die het afgelopen jaar haar 100 jarig

dan het plein alleen. Zo moet de verbinding tussen binnenstad en

bestaan vierde. Ondanks de langjarige inspanningen van de vereniging

havengebied na een herinrichting beter functioneren.

is niet bij iedereen duidelijk waar zij voor staat. Bij ondernemers
bijvoorbeeld, leeft nogal eens de gedachte dat het belangrijkste doel
van de vereniging is dat alles bij het oude moet blijven. Het policy van
Oud Hoorn is genuanceerder: het behoud van het historische karakter
van de binnenstad betekent niet dat er in Hoorn niets mag veranderen.

Meer dan historische panden en monumenten
Oud Hoorn realiseert zich dat Hoorn een stad is met veel dynamiek.
Maar is er daarnaast van overtuigd, dat om de stad aantrekkelijk te

Onafgebroken
zorg voor
behoud historisch karakter

houden voor de regio en de toeristen het historisch karakter en
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stadsgezicht gerespecteerd moet worden. En daarbij gaat het niet

Om de route naar de haven duidelijk te maken denkt Oud Hoorn er

alleen om panden. Een van de voorbeelden daarvan is de betrokken-

aan de Breestraat, de Schoolsteeg, Wijdebrugsteeg en Korenmarkt

heid bij de binnenstadvisie, in het bijzonder de structuur rondom het

nadrukkelijk bij het plan te betrekken.

Kerkplein. Het Kerkplein een van de knooppunten tussen het

Zo levert een 100 jarige een positieve bijdrage aan het denken over

winkelrondje en de haven, waarvoor al jaren vruchteloos wordt

de ontwikkeling van een gebied, dat qua ruimtelijke kwaliteit ingebed

geprobeerd deze verbinding beter te laten functioneren. De laatste

kan worden in de structuur van de binnenstad. Samen met de

jaren heeft het plein vooral gefunctioneerd als parkeerterrein voor

Roode Steen, kan Hoorn straks 2 huiskamers hebben, een formele

zowel auto’s als fietsen. De openbare ruimte rond de kerk is sleets en

en een informele. Twee verschillende werelden die samen één

rommelig gebied. Er zijn stevige ingrepen nodig om het tot een prettig

geheel vormen.

Tekst & fotografie: Aangeleverd
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Hoornse straatambassadeurs

De Hoornse
straatambassadeurs
doen het!

Mei 2016, twee nieuwe initiatieven worden aan de Hoornse ondernemers gepresenteerd. De
Retailagenda en De Nieuwe winkelstraat. Ze hebben een gezamenlijk doel: winkeliers, verhuurders van winkelpanden en gemeente gaan samen aan de aantrekkelijkheid van winkelstraten werken.
Twee initiatieven

Ervaringsdeskundige

Om de heftige veranderingen in het winkellandschap in goede banen

Om een indruk te krijgen wat dat in de praktijk betekent, sprak

te leiden, nam toenmalige minister Kamp het initiatief voor de

West-Friese Zaken met Inge Geijssen-van Dulmen, een ondernemer, die

landelijke Retailagenda. Hoorn behoorde tot de eerste 50 gemeenten

in het overleg de actieve zakenclub ‘de Hoornse Straatjes’ vertegen-

die zich aansloten, om gezamenlijk de structurele veranderingen

woordigt. Een groep zelfstandige ondernemers met een enorme drive.

binnen de detailhandel het hoofd te bieden. Tegelijkertijd, op lokaal

Vanaf het begin was zij betrokken bij het project. “ Het enthousiasme

niveau, gingen de gemeente Hoorn, de OSH en de Rabobank samen-

van mijn collega’s is heel inspirerend”, zegt zij. “ Het heeft al geresul-

werken in het project ‘De Nieuwe Winkelstraat’. Met als oogmerk een

teerd in veel zichtbare en door de consument gewaardeerde initiatie-

optimale samenwerking tussen de ondernemers tot stand te brengen.

ven, die de binnenstad aantrekkelijker maken voor de bezoeker.”

En verder inhoud te geven aan het principe dat winkelen voor je
plezier een belangrijke reden is om naar Hoorn te komen. Tijd om
terug te kijken.

Straatambassadeurs
De vraag om ondernemers met creatieve ideeën en bereid die waren
mee te denken en mee te doen, om zich te melden was niet tegen
dovemansoren gezegd. Zo ontstond een actief team van de straatam-

HOF

Samenwerken aan een bruisende stad:

Hoornse straatambassadeurs

Ondernemers
met ideeën
denken en doen
mee!

bassadeurs. Zij zijn sinds 2017 actief rondom hun winkelgebied.
Zij benaderen ondernemers in hun straat om zich samen in te zetten

Resultaten

voor de toekomst van hun winkelstraat. Elke maand overleggen de

Enthousiast vertelt Inge over de meest spraakmakende resultaten. “ De

straatambassadeurs in het stadhuis over zaken als verkeer, markt of

ruim 200 hanging baskets zijn een voorbeeld hoe het straatbeeld ook

parkeerplekken en koppelen dat direct terug naar hun collega

zomers een bijzondere uitstraling krijgt. Maar ook het aanpakken van

ondernemers. Zo werken zij samen aan een betere, schone en

de historische Straatverlichting. En niet te vergeten het plaatsen van

leefbare stad.

tientallen grote/slimme afvalbakken, de zogenaamde BigBelly’s. Die
zorgen voor een verzorgde en schone binnenstad. Maar er is meer,

Zo werkt het

eigenlijk is alles bespreekbaar dat kan bijdragen aan de verbetering

Binnen de werkgroep komen vrijwel alle relevante onderwerpen per

van het winkelgebied. Dus ook aandacht voor de overlast van (brom)

bijeenkomst aan de orde. Deze worden behoorlijk uitgediept in

fietsen, bestelbusjes, dynamische afsluiting, meer aandacht voor

samenspraak met de betrokken deskundigen. Op de volgende

terrassen, handhaving, week- en andere markten”. Conclusie: De

bijeenkomst staan ze geagendeerd voor advies en besluitvorming. Met

gemeente Hoorn, ondernemers en straatambassadeurs tonen aan dat

optimale inspraak dus. De ambassadeurs zijn enthousiast over de

gezamenlijke inzet voor een bruisende binnenstad en een mooi

gezamenlijke aanpak. Het gezelschap groeit, aanwezig zijn vertegen-

winkelgebied loont.

woordigers van het Kleine Noord, 1e gedeelte van het Grote Noord,

42

Nieuwsteeg, Gouw, Nieuwstraat, de Hoornse Straatjes en Breed.

* Geert Koolen is binnen de gemeente de accountmanager

Onlangs aangevuld met ondernemers van de Gedempte Turfhaven en

detailhandel. Meer weten of vragen? Bel 06 505 181 07 of mail

het 2e gedeelte van het Grote Noord.

g.koolen@hoorn.nl.

Tekst: Aangeleverd Fotografie: Benno Ellerbroek
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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?

Lopende zaken

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

www.hochoorn.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.

Bestuur HOC
Jan Rosier, voorzitter
Tel: 0228 - 53 01 10
j.rosier@quicknet.nl

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

De juiste
keuze

Pieter Plas, 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

VERZEKERD VAN AANDACHT

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

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

Suppen en over water lopen
Het kon allemaal op de
Waterpretdag
Jong HOC
Helpt jonge ondernemers
verbinden en inspireren
Internationaal zaken doen

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

Precisie maatwerk
in verzekeren

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

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
0227 - 54 94 40 • bedrijven.info@unive.nl • www.univehollandsnoorden.nl
Bovenkarspel, Medemblik, Schagen, Spanbroek & Wieringerwerf

De Oude Veiling 4, Zwaag • 0229 – 343000 • info@hochoorn.nl
De HOC is trots op haar partners

HOC Internationaal

Op initiatief van Beate Hering (www.succesinduitsland), heeft de HOC leden uitgenodigd die

SJOERD KAN JE ADVISEREN OVER:

Bouwbeslag
• Elektronisch sluiten
• Vluchtwegtechniek & brandwering
• Politie Keurmerk Veilig Wonen
•

Kijk voor meer info op Groenhart.nl/projecten
HEB JE EEN VRAAG?
Bel Sjoerd 0299-480127 of mail je
aanvraag naar projecten@groenhart.nl

HOC

HOC Internationaal

ONZE SPECIALIST IN
HANG- EN SLUITWERK
Legbordstellingen
Grootvakstellingen
Bandenstellingen
Entresolvloeren
Winkelstellingen
Archiefstellingen
Inrijdstellingen

Palletstellingen
Draagarmstellingen
HACCP stellingen
Stapelrekken
Kunststof bakken
Doorrolstellingen
Scheidingswanden

internationaal zaken doen. In reactie daarop kwamen 12 leden bij elkaar om te bekijken op
welke manier HOC Internationaal vorm en inhoud gegeven kan worden.
Gebleken is dat er “door-de-wol-geverfde” leden zijn, maar ook

Omdat deze bijeenkomst slechts verkennend was, zijn uiteraard nog

leden die nog met de nodige vraagstukken zitten en graag advies

veel vragen niet beantwoord. Maar dat geeft niets. Er is veel interesse

willen hebben. Daarnaast waren er ook leden die wel internationaal

blijkbaar, dus zal dit zeker een vervolg hebben.

willen gaan werken, maar niet precies weten hoe ze dit moeten

Hou de nieuwsberichten van de HOC in de gaten en laat weten of je

aanpakken.

er bij wilt zijn de volgende keer.

0226-354400 • www.juro.nl
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HOC

Jonge ondernemers die
elkaar helpen, inspireren
en aan het lachen maken
Dit is Jong HOC in een notendop. Nu er ruim een jaar is verstreken sinds Jong HOC het levenslicht zag, vinden wij het tijd voor een evaluatie.

evenementen. Er is dus sprake van een grote mate van vrijheid die

HOC enkele activiteiten organiseren. Uiteraard is jong welkom bij oud

aansluit bij het drukke leven van jong professionals.

en andersom.

“Wat biedt Jong HOC haar leden?”

“Wat vindt Jong HOC belangrijk?”

De meeste ondernemers hebben de neiging om alles zelf uit te zoeken

Ons doel is niet alleen het helpen en inspireren van elkaar. Wij zetten

en te regelen. Toch kan het soms prettig zijn, en dan vooral voor

ons ook in voor wisselende goede doelen. Zo hebben wij ons met een

starters, om eens met andere ondernemers te praten over situaties

aantal Jong HOC leden op 28 oktober aangesloten bij het door Jong

waar tegenaan gelopen wordt. Wij zien elkaar maandelijks, waarbij

HOC-lid Johan Tokkie georganiseerde sportevenement voor de stichting

onze problemen en natuurlijk ook onze successen in een ontspannen

“Spieren voor Spieren”. Rond de feestdagen zullen wij ons met diverse

setting aan de kaak gesteld kunnen worden. Naast het serieuze deel

activiteiten inzetten voor de kinderkledingbank.

“Wat is Jong HOC?” “Wat biedt Jong HOC haar leden?” “Wat vindt Jong

jong op de markt, of simpelweg jong van leeftijd. Leeftijd is geen

vinden wij het belangrijk dat wij lol hebben met elkaar. Er worden dus

HOC belangrijk?” Regelmatig worden aan ons dergelijke vragen gesteld.

criterium, maar de praktijk leert dat het merendeel onder de veertig

ook genoeg borrels, etentjes en inmiddels zelfs een citytrip naar Praag

Tot slot

In dit artikel geven wij graag een inkijkje in onze dagelijkse praktijk.

jaar is.

georganiseerd.

Lijkt het je leuk om aan op de mailinglist van Jong HOC terecht te
komen, zodat je op de hoogte bent van leuke evenementen, of wil je
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“Wat is Jong HOC?”

Inmiddels een jaar later hebben wij geconstateerd dat er behoefte

Naast de activiteiten met alleen Jong HOC leden, worden grotere

wellicht zelfs lid worden? Neem gerust contact op met jong@hochoorn.

Jong HOC is een jongerentak van de HOC (Hoornse Ondernemers

bestaat aan een harde kern die verantwoordelijk is voor de organisatie

evenementen georganiseerd teneinde in contact te komen met meer

nl of kijk op onze website: www.hochoorn.nl/jong-hoc. Lijkt het je leuk

Compagnie) en bestaat sinds oktober 2016. In korte tijd heeft

van de activiteiten van Jong HOC. Deze harde kern komt maandelijks

ondernemers dan alleen die van Jong HOC. Zo was de netwerkbarbe-

om een keer een bijeenkomst bij te wonen voordat je besluit om al dan

Jong HOC zich ontwikkeld tot een hecht netwerk van jonge

bijeen en onderhoud contacten met nieuwe deelnemers. De rest is in

cue bij Oranje Buiten een groot succes, waardoor dit een terugkerende

niet lid te worden? Dat kan! Stuur dan een mailtje naar het bovenstaan-

professionals. Het begrip ‘jonge’ betekent in deze context startende,

de vorm van volger op Facebook en als deelnemer actief bij de

activiteit zal zijn. In de nabije toekomst gaat Jong HOC samen met de

de e-mailadres.

Tekst: Aangeleverd Fotografie: Guillaume Groen
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HOC Waterpret

HOC

HOC Waterpret

HOC Waterpret
Op 15 juni hebben de leden van de HOC niet alleen genoten van het

instantie rechtop te gaan staan en vervolgens naar de overkant te

geweldig mooie weer, maar ook van de activiteiten die op het water

lopen. Nou, dat lukte dus niemand. Het staan bleek al voor de nodige

plaatsvonden. Er werd fanatiek gesupt. De tweede groep ging zelfs

consternatie te zorgen. Stond men bijna rechtop, begon die bal te

buitengaats en kwam via de andere kant weer binnen. Zwaar werk,

rollen en viel men weer ondersteboven. Op onze facebook pagina is

waarbij het van groot belang was dat men zijn evenwicht kon bewaren.

een filmpje hiervan te zien.

De nodige botsingen waren niet rampzalig, maar werkten wel op de

Ook kon men mee voor een zeilclinic. Jammer dat er geen wind stond,

lachspieren van de sportieve deelnemers die nog op de kant stonden.

want er viel niet echt veel te doen. Maar er werd wel uitgelegd wat men
zou moeten doen, dus leerzaam is het wel geweest. Na afloop, heerlijk
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Andere leden hebben voor de nodige hilariteit gezorgd met het

in het zonnetje, werd daarna genoten van een glaasje en een heerlijke

waterbal lopen. In een opgeblazen plastic bal probeerde men in eerste

maaltijd. Het was al bijna donker toen de laatste leden vertrokken.

Tekst: Aangeleverd Fotografie: Hélène de Bruijn
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Blink Medical ontwerpt en ontwikkelt nieuwe innovatieve instrumenten voor éénmalig gebruik.
Het disposable instrumentarium is van hoogwaardige kwaliteit.
Er is keuze uit instrumentarium dat per stuk is verpakt of complete procedure trays inclusief afdekdoeken
en gazen. Ook op maat gemaakte instrumentensets worden door ons geleverd.
Voordelen van single-use instrumenten:
• Patiëntveiligheid: kruisbesmetting is uitgesloten
• Tijdsbesparing: geen sterilisatie; geen controle en reparatie nodig
• Kostenbesparing: geen integrale kosten
Distributeur:
Trango Medical Instruments BV
Geldelozeweg 33 – 1625 NW Hoorn – The Netherlands
T: +31 229 211 728 – E: info@trangomedical.nl
www.trangomedical.nl - www.blinkmedical.nl

Daarna pakken we de gezellige en informatieve bijeenkomsten weer op, dus
noteer 21 september, 5 oktober en 2 november maar alvast in de agenda

53
63
51

Westfriese Tafel

Westfriese Tafel Diner

Hoe een ‘jongensdroom’
werkelijkheid werd

In 2013 ontstond het idee om een diner te organiseren met de tot dan
toe deelnemende bedrijven. Zo werd er In een kas in Opperdoes een
aantal diners geserveerd, met Onno als chef en de ambachtelijke bedrijven ondersteunden dit met hun geweldige producten en verhalen.

Westfriese Tafel
op tournee door
Nederland

Letterlijk om van te smullen. De gasten genoten met volle teugen en dit
onderstreepte het feit dat er iets bijzonders aan het groeien was.

zaak kwam, werd er opnieuw leven in het project geblazen.
En toen Mirjam Bus zich meldde om vorm aan een bestuur te geven,

Promotieplatform voor Westfriesland

werd in september 2017 de stichting Westfriese Tafel opgericht. Vanaf

Langzamerhand kreeg het idee steeds meer vorm. Er werd een lunch

dat moment raakte alles in een stroomversnelling.

georganiseerd voor medewerkers van het ROC bij Klaver Kaas in de

De Rabobank werkte opnieuw mee en ook wethouders Ben Tap en

stal. in 2014 werd er met behulp van het kansenkanon van de Kamer

Harry Nederpelt van het ‘Pact’, kwamen snel met harde toezeggingen.

van Koophandel een eerste concept vastgelegd. Er kwam een rapport

Ook de ondernemers lieten zich niet onbetuigd en er werden al snel

met alle potentiële mogelijkheden die de Westfriese Tafel te bieden

financiële bijdragen toegezegd.

WBG

De Westfriese Tafel

OCW

Westfriese Tafel

had. Van Westfriese Tafel Markten tot kerstpakketten, allemaal om de
kwaliteit van het Westfriese Streekproduct te etaleren.

Westfriese Tafel op tournee door Nederland
Nu gaat de Westfriese Tafel op tournee door Nederland, maar het

De mobiele iconische tafel

Westfriese publiek mag hier natuurlijk als eerste kennis mee maken.

In 2015 ontstond het idee van de grote mobiele tafel. De Rabobank was

Houd de agenda in de gaten, want de Tafel is onder meer te

meteen enthousiast en wilde graag meehelpen, maar het lukte niet om

bewonderen tijdens de Westfriese Waterweken. Heb je zelf een leuk

meteen een stichting of coöperatie op te richten. Toen in 2016 Michel

evenement of wil je de Tafel voor een bedrijfsfeest inhuren, neem dan

Bakelaar, in opdracht van het ‘Pact van Westfriesland’ bij Peter op de

contact op via www.westfriesetafel.nl

Initiatiefnemers
Peter Commandeur (l)
en Duco de Vries (r)

Tevreden kijken Peter Commandeur en Duco de Vries in het rond. Hun Westfriese Tafel heeft
het levenslicht gezien en staat fier in het Opperdoezer landschap te stralen. Al vanaf de snelweg kun je hem zien staan, precies zoals Peter dit eens voor ogen had. Op tientallen kuubs
kisten worden de prachtige portretten, die Duco de afgelopen jaren vastlegde, geëxposeerd.
Vrijdag 6 juli 2018 is een memorabele dag. Het is de eerste keer dat

uitgeeft. De samenwerking met Duco was van meet af aan zeer intens,

de iconische Westfriese Tafel in het Westfriese landschap staat,

aangezien Duco alle portretten voor de covers en het centrale interview

middenin een veld Opperdoezer Ronde. Mooier kan niet.

fotografeert. Toen hij ook Onno Kokmeijer, de Michelin sterrenchef voor

De tafel is opgezet ter ondersteuning van het Oogstfeest van het

voor het blad vastlegde, was de link snel gemaakt. Onno, die opgroeide

lekkerste aardappeltje ter wereld.

in Opperdoes, kwam met het idee om bij de boer, in de schuur of
op het land, met de daar geteelde producten een recept te maken.
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Kookrubriek in You medemblik

Gedrieën gingen ze op pad en zo ontstonden de leukste portretten en

Zo’n zes jaar terug begon het met een culinaire rubriek in het

de lekkerste gerechtjes, door Onno bedacht, door Duco gefotografeerd

magazine You medemblik, dat Peter inmiddels alweer bijna tien jaar

en door Peter gefilmd.

Wethouders Nederpelt en Kuipers rooien op de
ouderwetse manier de Opperdoezer Rondjes

Tekst & fotografie: Aangeleverd
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Circular Economy Booster

Circular Economy Booster

U, WIJ EN AUTOMATISERING

Circulaire economie loont
voor ondernemers!

Is uw printbeleid
AVG-bestendig?

Circulair ondernemen is hot en doe je samen. Daar kan Vitasys over meepraten en heeft
haar positieve ervaringen dan ook gedeeld. Op Kasteel Radboud in Medemblik organiseerde
de toonaangevende automatiseerder begin juli samen met de 7 Westfriese gemeenten en
diverse partners de Circular Economy Booster.

Met HP Print Security beveiligt u
niet alleen uw printer!
Het beveiligt uw hele netwerk
door realtime detectie
van aanvallen en bedreigingen
via uw printerpark.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen behoort tot

van kennis en netwerken centraal. Diverse koplopers brachten de

het DNA van Vitasys. ‘De tijd van alleen over verduurzaming praten

ondernemers die in grote getalen aanwezig waren, op de hoogte

ligt achter ons; we doen het nu ook daadwerkelijk. Samen met onze

van de mogelijkheden en voordelen van circulair ondernemen. Zij

klanten, leveranciers en medewerkers. Dit betekent dat we samen

kregen praktische handvatten om hiermee direct aan de slag te gaan.

met de keten innoveren, maar altijd met duurzaamheid zonder

Tevens werden hen diverse businesskansen aangereikt en kon men

compromis als uitgangspunt’, vertelt Danny Verdonk, Manager

contacten opdoen die hen verder kunnen helpen om ambities op

Sustainable Development. Onlangs startte Vitasys als eerste in

het vlak van circulair ondernemen te bereiken.’

Nederland met het leveren van circulaire laptops. Met de introductie
van deze producten van het merk Circulair Computing loopt Vitasys

Duurzame denkbeelden

voorop in het streven naar duurzame IT. ‘Er is nu een echt duurzaam

Het geslaagde event had als uitkomst dat circulair ondernemen

alternatief, zonder in te leveren op prestatie of kwaliteit. Circulair

ondernemers een businesscase biedt die absoluut loont. ‘Je moet

Computing heeft een stevig fundament in de circulaire economie:

het doen, want het is het businessmodel van de toekomst. Daar was

een model waarbij de waarde van grondstoffen optimaal wordt

iedereen het op Kasteel Radboud over eens. De laptops zijn een

benut en behouden blijft.’

goede manier om circulair te ondernemen, waarbij de duurzaamheid
belangrijker is dan het product zelf. Nu is het een kwestie om ons te

De veiligste printers
ter wereld!

Businesskansen

beramen wat de volgende zet wordt om de regio te stimuleren om

De drijvende krachten achter Vitasys hebben de missie om heel

meer stappen te zetten. Daar hebben we natuurlijk heldere ideeën bij,

West-Friesland te motiveren om ook circulair en duurzaam te

maar we staan ook open voor de denkbeelden van andere partijen.

ondernemen. Danny: ‘De introductie van de vernieuwende manier

Laten we elkaar vooral opzoeken!’ www.vitasys.nl/duurzaam

om IT in te kopen, was het moment bij uitstek om samen met de

keep reinventing

7 Westfriese gemeenten en partners als MVO Nederland, De Graaf

Wenst u meer informatie over circulaire economie en laptops of

Duurzaam en Jumbo Monique de Circular Economy Booster te

wilt u uw visie delen? U kunt contact opnemen met Danny

organiseren. Op deze bijeenkomst stonden inspiratie, het delen

Verdonk via: dverdonk@vitasys.nl.

Interesse in een AVG Scan van uw printerpark?
Neem contact op met Vitasys!
Perenmarkt 6 | 1681 PG Zwaagdijk-Oost | T: 0228-594080 | info@vitasys.nl | www.vitasys.nl
Tekst: Louise Snel Fotografie: Aangeleverd
mps A4 adv. WFZ.indd 1

22-3-2018 16:09:33
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Westfriese Zaken agenda
september - oktober 2018

Ondernemen & netwerken
De interessantste evenementen en zakelijke bijeenkomsten voor ondernemers om te netwerken, borrelen en leren hebben
wij voor jou gevonden! Organiseer je binnenkort ook een bijzonder interessant evenement of seminar voor ondernemers?
Zet dan nu jouw event extra in de spotlights! Mail voor meer informatie info@westfriesezaken.nl.

Bezoek aan de noordwest natuurkern met PWN

Het 2e college van DSA over big data en privacy

Donderdag 6 september 2018, tijd: 16.00 – 19.00 uur

Dinsdag 2 oktober vanaf 16.30 uur

PWN levert drinkwater aan de provincie Noord-Holland en beheert

Het 1e college van Data Science Alkmaar op 11 april j.l. kende een ge-

meer dan 7000 hectare duingebied op duurzame wijze. Een zeer

weldige ouverture. Een overvolle Graham Bell-zaal bij de De Telefoon-

geslaagd voorbeeld van dit natuurbeheer is de Noordwest Natuurkern

Centrale hoorde over het belang van data science én over het belang

in Zuid-Kennemerland. PWN biedt nu aan de leden van VNO-NCW

van samenwerken en verbinden op dit gebied. In het 2e college komen

Noordwest-Holland de kans om kennis te maken met dit unieke

de volgende vragen aan bod. Wat zijn precies de ontwikkelingen als

gebied. Tijdens en na de bijeenkomst is er ruime mogelijkheid om te

het gaat om big data en privacy? Wat betekent dit voor uw beleid?

netwerken. De rondleiding is op inschrijving van aanmelding.

Praktisch en strategisch? Nationaal en internationaal? Nú aanhaken bij

De fietstocht duurt ca. 75 minuten. Speciaal kledingadvies: makkelijke

deze belangrijke technologische innovatie is heel belangrijk.

kleding en stevige schoenen. Locatie: Bezoekerscentrum

Meer informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/evenementen

De Kennemerduinen, Zeeweg 12, 20151 EC OVERVEEN
Meer informatie en aanmelden via: westfriesebedrijvengroep.nl/
evenementen

OMW bijeenkomst met bedrijfsbezoek
Woensdag 3 oktober

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

Op veler verzoek
Op veler verzoek

TERUG
VAN
TERUG VAN
WEGGEWEEST
WEGGEWEEST

Meer informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/evenementen
Back to business event
Vrijdag 14 september 2018

Kom binnen bij bedrijven dag

Back to business event met de Westfriese Tafel en Dromedaris door

Vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober

Enkhuizen Onderneemt!

Meer informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/evenementen

Meer informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/evenementen.
Collegetour met sterrenkoks
Jaarvergadering OCW
Donderdag 20 september 2018
Meer informatie via: ocwestfriesland.biz

Bedrijfsbezoek Omnyacc Muller
Vrijdag 21 september 2018 17.00-21.00 uur
Omnyacc Muller pakt eens goed uit. Buiten een bedrijfsbezoek, wordt
deze bijeenkomst afgesloten met een heuse BBQ. De moeite waard om
in de agenda vast te leggen.

Maandag 15 oktober
Een heel bijzondere Collegetour met twee sterrenkoks: Lucas Rive en
Michel van der Kroft.
Meer informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/evenementen.

Het grootste werkfestival
Maandag 29 oktober is de tweede editie van grootste werkfestival in
theater het park te Hoorn.
Meer informatie via: rpa-nhn.nl/agenda

Meer informatie via: hochoorn.nl/activiteiten
HOC evenement
Donderdag 1 november 2018, tijd 19.30-22.30 uur
Bijeenkomst BWN

Twee jaar geleden hadden we de Collegetour. Vorig jaar de Transitie-

Dinsdag 25 september 2018

tour. Wat we dit jaar gaan doen is nog niet definitief. Maar de datum

Bijeenkomst voor de leden (ondernemers) in Wognum-Nibbixwoud.

kun je wel in je agenda vastleggen.

Meer informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/evenementen

Meer informatie via: hochoorn.nl/activiteiten

Ronde tafelgesprekken OCW
Thema: Hoe kunnen wij elkaar versterken?
Donderdag 8 november 2018
Meer weten? Ga voor het overzicht van alle evenementen
naar www.westfriesezaken.nl/evenementen
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Meer informatie via: ocwestfriesland.biz

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

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

Ondernemen is:
een zakelijke makelaar bellen
uimte,

Kantoor/praktijkr
85 m² bvo

ijfscomplex
Vrijstaand bedr

1.083 m² bvo

Lepelaar 2C, Hoorn
Huurprijs: € 800,- per maand

ebouw,
Kantoor/praktijkg
310 m² bvo

Nieuwe Steen 41, Hoorn
Vraagprijs € 325.000,- k.k. , vrij van BTW

Perceelgrootte

Wieder 25-25a, De Goorn Vraagprijs € 695.000,- k.k.

15.382 m²

Onze bedrijfsmakelaars:

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

Zaadmarkt 37, Zwaagdijk-Oost
Vraagprijs € 2.500.000,- k.k.,
Huurprijs € 17.000,- per maand excl. BTW.

o/
Circa 1.165m² bv
ing
iep
rd
ve
r
pe
splitsing
o) mogelijk
(circa 290 m² bv

Het Voert 11, Grootebroek
Huurprijs: € 99,- per m² bruto vloeropp. per jaar

its,

Tweetal tussenun
63 m² bvo

Verhuist uw personeel mee?
Wij kopen en verkopen
ook woningen!
Vraag de
bedrijfsmakelaar
naar uw kansen.

Zuiderkoggeweg 4-E en 4-I, Hem
Vraagprijs per unit € 59.500,- k.k.

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

Wij kopen
en verkopen ook
woningen

PURMEREND EDAM-VOLENDAM HOORN WEST-FRIESLAND

