Zakenmagazine voor ondernemers,
bestuurders en managers in West-Friesland e.o.

10 e jaargang april 2020

editie

02

The

ma:

atnma
Steu elen
reg mers
rne
n
o de

Van Overbeek Makelaars en
Taxateurs beleeft vijftigjarig lustrum

Ondernemers Club
Westfriesland

HT
VE
RH
U

UR
D

VE

RK
OC

UR
D
UR
D

VE

RH
U

HT
RK
OC
VE
UR
D

VE
RH
U

VE
RH
U

VE
RH
U

UR
D
UR
D

VE

RH
U

HT
RK
OC
VE
HT

UR
D

RK
OC
VE

UR
D
RH
U
VE
VE
RH
U

Dat is een feli citatie waard!
In 2020 zijn er via Boekweit | Olie al weer diverse bedrijfspanden verhuurd of verkocht.
Gefeliciteerd aan alle gelukkige kopers, verkopers, huurders en verhuurders! We wensen alle
startende ondernemers en de bedrijven die hebben gekozen voor een prachtige nieuwe locatie
heel veel succes voor de toekomst. En uiteraard wensen we de ondernemers die hebben
gekozen voor bedrijfsverplaatsing een voortzetting van de stijgende succeslijn.
Bent u ook op zoek naar een nieuwe bedrijfsruimte? Of wilt u uw huidige bedrijfsruimte
verkopen of verhuren? Dan bent u bij Boekweit | Olie Makelaars/Taxateurs aan het juiste
adres. De cijfers op Funda in Business tonen aan dat wij uitmuntend scoren op het gebied van
opbrengst en verkoop-/verhuurtijd. Onze database is altijd goed gevuld met potentiële kopers
en huurders dus neem snel vrijblijvend contact met ons op.

Veemarkt 32
1621 JC Hoorn
Tel: 0229 - 244234
www.boekweitolie.nl
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DUURZAME KOELING
EN VERWARMING.
Met TOSHIBA klimaatbeheersing
De TOSHIBA modulerende airconditioningsystemen leveren zomer en winter een aangenaam binnenklimaat. Of een ruimte nu bedoeld is om te
leren, ontspannen of zorgen: met het uitgebreide assortiment binnen
en buitendelen kunnen de TOSHIBA systemen in vrijwel elke ruimte
worden toegepast. Door de bijzonder goede prestaties en efficiëntie
zijn bovendien forse besparingen op de energierekening te behalen.
TOSHIBA systemen zijn flexibel in plaatsing en installatie en het assortiment

Zolang niemand in je omgeving besmet is, of jij zelf, valt het allemaal wel mee. Ook met die leuke
films en grappen via allerlei media tot je komend. Toch is het ongemak te voelen. En toch hebben
we het nodig om te relativeren en door te kunnen gaan.
Laten we hopen dat de waardering en erkenning voor iedereen die in

Gedoe over thuisblijven en thuiswerken valt in het niet bij besmet zijn.

de zorg werkt er over een jaar ook nog is. Ook financieel. Want laten

Dan mogen wij niet klagen over niet naar het café of restaurant

we eerlijk zijn, dat landelijk gezamenlijk applaus kan als je het negatief

kunnen. Dat geeft helemaal niks. Behalve als je de eigenaar van dat

uitlegt hypocriet zijn. Nu ik je nodig heb, waardeer ik je…

café of restaurant bent. Bijvoorbeeld bij Oost in Medemblik kunnen we
maaltijden afhalen. Velen doen dat, waarschijnlijk net als bij veel

Jullie kennen me als een positief mens. Maar ik heb moeite met hen

andere restaurants. Modewinkels zijn op afspraak open, private

die doen alsof het allemaal alleen maar saamhorig, warm en creatief

shopping voor iedereen. Geniaal. Wellicht verlicht het wat.

is. Het is één hartstikke eng, twee vreselijk als je ziek bent of doodgaat
en drie, het is niet uit creativiteit of saamhorigheid. Het is pure

De hulpmaatregelen voor ondernemers op pagina 14 en 15 zijn ook

noodzaak, je wilt overleven. Voor je naasten, bedrijf, personeel, noem

bedoeld om verlichting te geven. Het geeft een zo compleet mogelijk

maar op. Zo mooi wat we zien ontstaan, zeggen ze. Dat zijn die types

beeld van de mogelijkheden. Overigens zijn er ondernemers die buiten

die ook nooit problemen hebben, maar uitdagingen.

de boot vallen. Zij die vanuit hun BV werken en DGA zijn bijvoorbeeld.

biedt een oplossing voor zowel kleine als grotere toepassingen. Gecombineerd
met gebruiksvriendelijke bediening, energiemonitoring en slimme regeltechniek beschikt u met TOSHIBA over een compleet pakket duurzame en betrouwbare klimaatbeheersing.

Zullen we in ieder geval afspreken dat alles wat we nu niet uitgeven,
straks zoveel als mogelijk in de buurt spenderen? Immers money
makes the world go round. We moeten het met elkaar maar een beetje
zien te rooien. Ondertussen duim ik voor ieders gezondheid en handel.

Erkend installateur en TOSHIBA-specialist Schermer Installatietechniek adviseert u graag over de mogelijkheden.
Mark Janzen

WWW.SCHERMERBV.NL
WWW.TOSHIBA-AIRCO.COM
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Ook Mascot uit
Wognum maakt
de overstap naar
zit-sta werken!
Ben jij de volgende?
Als specialist op het gebied van zit-sta werken, helpt Flexicomfort u graag op weg om met u een juiste keuze
te maken. Door het grote aanbod in de markt en de prijsverschillen wordt het er allemaal niet makkelijker op.
Laat u daarom goed informeren voor een veilige zit-sta werkplek die u optimaal gaat gebruiken.
Kom bij ons langs, dan leggen wij u ook graag uit waarom staan en halfhoog werken zo
goed voor u is. Onze showroom is geopend van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00
of bel 0229-287755 voor een afspraak bij u op locatie of bij ons in de showroom. Voor meer
informatie kunt u ook onze website bezoeken
.
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Coverstory

Van Overbeek Makelaars en Taxateurs beleeft vijftigjarig lustrum

‘Gekwalificeerde
vakmensen zijn ons
grootste kapitaal’

Coverstory

Met de vestigingen Hoorn, West-Friesland, Edam/Volendam en Purmerend, is Van Overbeek
Makelaars en Taxateurs breed vertegenwoordigd. De specialist heeft een naam hoog te houden
in het verkopen, aankopen, verhuren en taxeren van woningen en bedrijfspanden. De schat aan
ervaring, het waardevolle netwerk en de fundamentele marktkennis, vormen hierbij de basis.
Het is beslist geen sinecure om vijf decennia lang hoog te scoren op de gemiddelde transactieprijs, omloopsnelheid en niet in de laatste plaats, klantvriendelijkheid. Het vijftigjarig jubileum
is voor vennoot Paul Moerkamp dan ook het uitgelezen moment om de sleutels tot dit succes
nader voor het voetlicht te brengen.
Met het integrale dienstenpakket dat zich enerzijds op de woningmarkt

bij stil dat deze regio alle ingrediënten heeft om aangenaam te kunnen

en anderzijds op bedrijfsmatig onroerend goed richt, staat Van

werken. Dat komt naar mijn mening met name door de mentaliteit.

Overbeek voor gedegen specialismen. Registertaxateur Tim Jansen en

Mensen kijken hier vaak eerst de kat uit de boom. Maar als het gevoel

zijn team behartigen de woningmakelaardij. Beëdigd register makelaar/

eenmaal goed is en je daar een vervolg aan wilt geven, is de West-

register taxateur en NVM lid Paul Moerkamp en zijn mensen, zijn de

Friese relatie erg trouw. In deze contreien vallen nog eens afspraken te

gezichten van de bedrijfsmakelaardij. ‘Een sterk onderscheidend

maken. Dat geeft vertrouwen. Net zoals de instelling: tijd is tijd en

vermogen schuilt in het feit dat we meerdere kantoren hebben,

afspraak is afspraak. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Dat moet

verdeeld over de regio’s West-Friesland en Waterland. Hiermee hebben

natuurlijk ook in je karakter zitten. Ik ervaar het daarom als een mooi

we een sterk draagvlak om de kwaliteit van onze dienstverlening goed

aspect van mijn werk dat ik zaken mag doen met West-Friese

door te voeren. Ook de wijze waarop iedereen op zijn eigen expertise

ondernemers. Dat ligt mij. Dat heeft ook te maken met de transparante

focust, is een belangrijke pijler onder onze hoogwaardige diensten. Zelf

inslag. In het geval dat er onverhoopt iets mis gaat, moet je dat

buig ik mij bijvoorbeeld puur over de bedrijfsmatige tak en dat komt

communiceren in plaats van verdoezelen. Dan krijg je des te meer

het resultaat absoluut ten goede. Dat is natuurlijk waar het uiteindelijk

krediet.’

allemaal om draait’, vertelt Paul Moerkamp op bevlogen wijze. ‘Ik zeg
altijd: als makelaar begin je elke dag opnieuw. Als er een transactie

Toonaangevend

heeft plaatsgevonden, moet je direct weer door naar de volgende. Dat

In de vijftig jaar dat Van Overbeek toonaangevend is op de Noord-

betekent dat je altijd scherp aan de wind moet zeilen.’

Hollandse vastgoedmarkt, kan de organisatie vanzelfsprekend

‘Er heerst hier
een prettig
ondernemersklimaat’

V.l.n.r.: Tim Jansen, Daan Wubs, Fleur Klein, Martijn Olofsen, Paul Moerkamp en Joost Brugman

8

meepraten over de rooskleurige én stormachtige tijden binnen de
branche. Maar zelfs de recessie die het dieptepunt in de periode 2009
- 2013 kende, heeft Van Overbeek goed doorstaan. ‘Terugblikkend op
de afgelopen vijftig jaar was dat de meest heftige periode die we als
organisatie ooit hebben meegemaakt. Met die kanttekening dat de
marktomstandigheden in begin jaren tachtig van de vorige eeuw, ook
zeer lastig geweest schijnen te zijn. De huidige problematiek even
buiten beschouwing gelaten. Dat we destijds het hoofd goed boven

Vertrouwen

water wisten te houden, wil natuurlijk wel iets zeggen’, reflecteert Paul.

De omgeving waar Van Overbeek opereert, is onlosmakelijk aan dit elan

‘De kwesties rondom PFAS en stikstof hebben ook op de bedrijfsmatige

verbonden. Net als het scherpe oog voor de maatschappelijke rol en

markt hun weerslag. Die komt niet per se ten goede aan het sentiment

de regionale functie van de organisatie. ‘Hoe ik het ervaar om zaken te

en het vertrouwen van de ondernemer. De huidige coronacrisis is

doen in West-Friesland? Er heerst hier een prettig ondernemersklimaat

misschien nog ernstiger, hopelijk is deze tijdelijk. De praktijk leert

en er is een goede balans tussen welzijn en welvaart. Ik sta er geregeld

overigens dat het bij ons tot dusverre wel doorloopt. Waarbij wij en
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Economy Service bij
Broekhuis

Coverstory

onze contactpersonen zich wel aan de gezondheidsspelregels dienen
te houden.’

Laatst gescoorde doelpunt
Paul: ‘Ik denk dat we in alle bescheidenheid mogen stellen dat we toch
iets goed doen. Tegelijkertijd zijn we realistisch en staan we met beide
benen op de grond. Want de metafoor dat je zo goed bent als je laatst
gescoorde doelpunt, geldt ook in onze wereld. Als wij een succes
hebben geboekt, staan we daar op de werkvloer gerust even bij stil.
Maar we zijn ons er terdege van bewust dat we morgen weer op nul
staan en een nieuwe transactie tot stand moeten brengen. Binnen de
makelaardij heerst er altijd een bepaalde druk. Het is conjunctureel
gezien een gevoelige branche. In andere sectoren is er vaak veel meer
sprake van een soort flow.’

Heldere visie
De commerciële drive binnen het team van Van Overbeek is gebaseerd
op een heldere visie. Alle makelaars moeten zich manifesteren als

Joop van Overbeek bij de eerste opdracht,
het pand aan de Bierkade 9 te Purmerend

ondernemers binnen de onderneming. Paul: ‘Daarbij komt: meten is

Gaat uw Volkswagen al wat langer mee? Kom dan langs in onze
werkplaats voor de Economy Service van Volkswagen.
Hiermee heeft u de zekerheid van een officiële merkdealer,
maar dan voordelig!
Voordelen van de Volkswagen Economy Service:
 2 jaar garantie op onderdelen en uitgevoerde werkzaamheden
 Lage onderhoudsprijzen
 Gratis apk bij onderhoud
 Gratis pechhulp binnen Europa

Kom langs
of kijk op broekhuis.nl

weten. Daarom maken we ieder teamlid deelgenoot van het resultaat,

formuleren. Je moet bijna als een advocaat te werk gaan. Het is een

ofwel de winst-verlies rekening. De kostenstructuur en de zaken die

absolute kracht als je gesprekken zodanig weet te trechteren, dat er een

daar mee samenhangen, maken we op deze manier inzichtelijk. Voor

perfecte overeenkomst uit de bus rolt. Hoewel we vinden dat een eerlijk

iedereen is het dus duidelijk welk prijskaartje er aan zijn functie hangt.

en duidelijk verhaal vanzelfsprekend zou moeten zijn, bemerken we dat

Die kostprijs moet uiteraard met een bepaalde omzet worden

we ons ook onderscheiden met deze waarde. Ook hier spreken onze

terugverdiend. Mede dankzij deze mindset weten we een resultaatge-

goed opgeleide krachten. Binnen het Hoornse team is iedereen

richte en gezonde organisatie te creëren, waarbij hoogwaardige

HBO-plus geschoold. Het is prettig dat er stabiliteit is in de groep. Dat

dienstverlening hoog in het vaandel staat. Dat vergt uiteraard wel de

geeft de gelegenheid om de individuele competenties van onze mensen

nodige discipline van medewerkers die dit voortdurend nastreven.’

verder te ontwikkelen.’ Zij worden daarbij ook geïnspireerd door de

Gekwalificeerde vakmensen zijn voor Van Overbeek het grootste

markante grondlegger van het kantoor. ‘Joop van Overbeek houdt hier

kapitaal en gedegen opleiding is daarbij essentieel. ‘Al onze medewer-

nog altijd een paar dagen per week kantoor. Niet alleen zijn enorme

kers beschikken over de nodige bagage. In onze dagelijkse praktijk

kennis en know how zijn van onschatbare waarde. Dat geldt net zo zeer

hebben we immers van doen met andermans geld en de daarmee

voor zijn gevoel voor flair. Gepassioneerd met je vak bezig zijn, hoort

gemoeide belangen zijn groot. Juridische en bouwkundige kennis en

namelijk ook in het DNA van een ieder met makelaarsbloed te zitten.’

bedrevenheid in financiële aspecten zijn dus onontbeerlijk.’
Gezien het coronavirus neemt Van Overbeek haar maatschappelijke

Makelaarsbloed

verantwoordelijkheid. ‘Het is op dit moment het belangrijkste dat we

Soms leeft de mythe dat makelaardij slechts gaat om het bij elkaar

deze crisis samen te boven komen. Daarna zullen we op gepaste wijze

brengen van vraag en aanbod. ‘Binnen ons vak draait het echter om

aandacht schenken aan ons vijftigjarig jubileum. Natuurlijk samen met

diepgaande processen die je als makelaar zeer goed in de vingers moet

onze medewerkers, klanten en opdrachtgevers. Maar hierover later in

hebben. Je sluit een deal door er procesmatig naartoe te werken.

het jaar meer.’

Daarom dien je zowel verbaal als non-verbaal uiterst sterk te kunnen

www.vanoverbeek.nl

Tekst: Louise Snel Fotografie: Bas Zwerver
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te gunnen. De wethouder deelt de zorgen over de economie: “Het mag

Oproep aan de maakindustrie in West-Friesland

duidelijk zijn dat de horeca, de verblijfssector en de winkeliers op de

In de regio wordt via de Hoornse Ondernemers Compagnie

korte termijn het zwaarst worden getroffen. Op de bedrijventerreinen is

geïnventariseerd hoe onze maakbedrijven een bijdrage kunnen

het beeld gemêleerd. Ik kom bedrijven tegen die internationaal

leveren in de productie van mondkapjes, beademingsapparatuur

opereren en zeggen dat de orders nog gewoon doorlopen. Op dit

en andere medische hulpmiddelen. De HOC geeft daarmee

moment merken die bedrijven er nog niet heel veel van, maar ze

gehoor aan de oproep van het Ministerie van Volksgezondheid,

realiseren zich natuurlijk ook dat dit kan veranderen. De economie

Welzijn en Sport (VWS) om te helpen inventariseren wat de

elders wordt ook geraakt en dat gaat hier nog zijn weerslag krijgen.”

Nederlandse maakindustrie kan doen om de dreigende tekorten

Er blijkt ook werk te verschuiven. Helling: “Waar kantoren steeds vaker

weg te nemen. Alle serieuze suggesties zijn welkom via info@

leegstaan en toekunnen met minder schoonmaak, moeten productie-

hochoorn.nl
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hallen juist steeds vaker worden schoongemaakt. En daardoor zie je bij
schoonmaakbedrijven dat de omzet verschuift. Freelancers en zzp’ers

Steun voor zzp’ers

hebben het moeilijk, waar tegenover staat dat de automatiseringsbran-

Een week nadat het kabinet de steunmaatregelen voor de zwaar

che het werk niet aan kan omdat er steeds meer thuis gewerkt moet

getroffen zzp’ers bekend maakte, waren er bij WerkSaam al ruim 1.000

worden. Het beeld is wisselend, maar in de breedte is duidelijk dat de

aanvragen binnen, vertelt woordvoerder Daphne Siebenlist. WerkSaam

landelijke noodmaatregelen heel hard nodig zullen zijn.”

gaat de speciale bijstandsregeling uitvoeren voor de West-Friese
gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik,

Horeca, verblijfssector en winkeliers zwaarst getroffen

Wethouder Helling:
“Lever elkaar maatwerk waar mogelijk”

Coulance met belastingen en vorderingen

Opmeer en Stede Broec. De maatregel heet TORZO (Tijdelijke Overbrug-

Naast de maatregelen vanuit het Rijk heeft Hoorn (en naar het zich laat

gingsregeling Zelfstandig Ondernemers) en is bedoeld voor gevestigde

aanzien de meeste gemeenten in West-Friesland) besloten om voor de

zelfstandigen:

korte termijn zoveel mogelijk liquiditeitsproblemen weg te nemen voor

- vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;

ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Daaronder vallen

- die rechtmatig in Nederland verblijven;

ook zzp’ers, ondernemers, stichtingen en verenigingen. De regeling

- Nederlander of daarmee gelijkgesteld;

houdt concreet in dat:

- die bedrijf of beroep in Nederland uitoefenen en voldoen aan de

- Deze partijen uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen
krijgen tot ten minste 1 juli 2020;
- De betalingstermijn voor huur van gemeentelijk vastgoed voor deze
doelgroep verlengd wordt van 30 naar 90 dagen;
- Voor andere vorderingen binnen het huidige beleid maatwerk wordt

Ook ondernemend West-Friesland krijgt harde klappen door de coronacrisis. Daarover spreken

geleverd.

zijn. Helling ziet het als een lichtpuntje dat een deel van onze economie nog doordraait en er
veel initiatieven zijn van ondernemers om elkaar bij te staan: “Lever maatwerk waar mogelijk.”

12

De regeling werkt terug tot 1 maart. Zelfstandigen die in financiële
problemen zijn gekomen kunnen bij WerkSaam een aanvraag indienen.
Op basis van deze tijdelijke regeling biedt WerkSaam u voor maximaal
drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
De hoogte van het bedrag hangt af van de samenstelling van het
huishouden en het inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet

we in dit artikel met de Hoornse wethouder van economische zaken Arthur Helling. Zijn verhaal
is tekenend voor wat er in de hele regio speelt en waar de gemeentebesturen nu mee bezig

daaraan gestelde wettelijke eisen.

Ook het snel voldoen van de rekeningen moet gaan helpen: “Dit is ook

terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

iets waar ik ondernemers zelf toe oproep; betaal als het even kan je
rekeningen snel en laat het geld als het even kan rondgaan. Ook doe ik

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?

een oproep aan de pandeigenaren om soepel om te gaan met het

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft

innen van huren. We kopen er niets voor als we elkaar om laten vallen.

bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen
komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

Net als alle bestuurders in West-Friesland werkt Arthur Helling van huis.

we moeten ervoor zorgen dat alles zo goed mogelijk doorloopt.”

Zoek het overleg met elkaar. Voer als het even kan die opdracht ook uit

“Het is duidelijk dat de agenda gedomineerd wordt door alles wat met

Volgens ons economen is per eind maart ongeveer een vijfde van de

als de opdrachtgever je nu even niet kan betalen. Je kunt beter later je

de coronacrisis te maken heeft. Dit raakt alle portefeuilles, natuurlijk

economie tot stilstand gekomen. Of we met elkaar in een recessie

geld krijgen dan nu omzet mislopen. Mijn oproep is: steun elkaar en

Bij het ter perse gaan van dit blad was nog niet precies bekend hoe de

met name de zorg en financiën. Een deel van de ambtenaren werkt in

terecht komen, zal afhangen van de duur van de coronacrisis.

lever maatwerk. Alle gemeenten in West-Friesland doen er alles aan om

uitvoering gaat verlopen. Die informatie zal worden gedeeld op

de openbare ruimte om de stad schoon, heel en veilig te houden. En

Belangrijk is waar mogelijk bestedingen laten doorgaan en elkaar wat

de ondernemers waar mogelijk bij te staan.”

www.werksaamwf.nl

Tekst: Robert Vinkenborg Fotografie: Indrukmakers BV
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Themaverhaal

Er is ook geen partner- of vermogenstoets. Wel moet de zelfstandige

legt de ondernemer uit op welke wijze de coronacrisis leidt tot tekort

al vóór 1 januari 2020 bij de KvK zijn ingeschreven als zelfstandige en

aan liquiditeit om de belasting te betalen. Er volgt automatisch uitstel

ten minste 1225 uren per jaar aan de onderneming besteden. De

van 3 maanden. De belastingrente is overigens gelijk naar bijna nihil

aanvragen moet ook in Nederland wonen en zijn bedrijf uitoefenen.

gebracht (zie hieronder). U krijgt ook geen boete wegens (te) late

- lening van max € 10.157,00 om tijdelijk personeelskosten te kunnen

THEMA

Themaverhaal

betaling van de belasting. Tip: Door uitstel van betaling aan te vragen

dekken. Er geldt een speciale lage rente en terugbetaling kan

hou je als ondernemer meer ‘cash’ op de bank om een omzetachter-

worden uitgesteld.

uitgang op te vangen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering en kán na aanvraag

5. Verlaging belastingrente en invorderingsrente. De belastingrente en

met een voorschot werken. Meer informatie verkrijgt u bij de gemeente.

invorderingsrente zijn tijdelijk verlaagd van 4% (8% voor de vennoot-

In elk geval zal bij de aanvraag nodig zijn:

schapsbelasting) naar 0,01%.

- kopie inschrijving KvK

De belangrijkste
steunmaatregelen
voor ondernemers

6. Wijziging voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Voor zelfstandigen

- bankafschriften die inzicht geven in het inkomen vanaf 1 maart.

(IB-ondernemers) kan het helpen om de voorlopige aanslag naar
beneden te laten bijstellen. Hiervoor moet u een aanvraag wijziging

2. Loonkosten ondersteuning bedrijven: Tijdelijke Noodmaatregel

voorlopige aanslag indienen. U houdt zo meer geld ‘cash’ op de bank

Overbrugging voor Werkbehoud. Een werkgever kan bij het UWV een

om een omzetterugval op te vangen.

aanvraag indienen voor ondersteuning van de loonkosten als de omzet
sinds 1 maart met ten minste 20% terug loopt (verwachting). De

7. Verruiming borgstellingslening (BMKB). De overheid kan borg staan

ondersteuning is : loonsom x omzetverlies x 90%. Dus bij 50%

voor 75% van een bedrijfsfinanciering. Dat was 50%. Met een overbrug-

omzetderving: 45% van de loonsom. Bij 100% omzetderving: 90% van

gingsfinanciering kan een bedrijf een tijdelijk liquiditeitstekort

de loonsom. Na aanvraag kan een voorschot van 80% van de

opvangen. Door de verruimde borg durft een bank meer te financieren.

ondersteuning worden verkregen. De ondersteuning geldt voor

Tip: let op: het blijft een lening. En geld lenen kost geld. De borg zorgt

3 maanden; daarna nog met 3 maanden te verlengen maar wellicht op

dat de bank het aandurft. Maar u moet uiteindelijk de lening met rente

andere voorwaarden. Voorwaarden voor de ondersteuning zijn:

terugbetalen. De GO-regeling voor grotere ondernemingen, waarbij de

veel ondernemers onzekere tijd een steentje bij te dragen aan inzicht in de financiële onder-

- omzetverlies sinds 1 maart ten minste 20%;

overheid voor 50% borg kan staan voor leningen vanaf € 1,5 miljoen,

steuning, inventariseert Het Beloningsbureau de maatregelen en vertelt in begrijpelijke taal

- geen ontslagen op basis van economische redenen;

wordt verruimd. Het plafond gaat van € 50 miljoen naar € 150 miljoen.

wat u eraan heeft. Het Beloningsbureau adviseert over effectieve beloning voor leidinggevende

- 100% loondoorbetaling aan werknemers.

De overheid werkt aan steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Om in deze hectische en voor

functies. Oprichter Gerard Zaalberg ziet gedurende de coronacrisis loonkostenbeheersing als

8. Verruiming borgstelling landbouwkrediet. De BMKB kan ook gelden
3. Noodloket voor ondernemingen die moesten sluiten omdat klanten

voor de landbouwsector. Let op: er moeten wel overlevingskansen zijn.

topprioriteit. Dit overzicht is de status op maandag 30 maart 2020. Voor een actueel overzicht

(en medewerkers) te dicht bij elkaar moeten komen, zoals horeca,

Dat kan een punt van onderhandeling zijn.

en meer nieuws kunt u terecht op hetbeloningsbureau.com/corona

reisbranche en schoonheidssalons. Per onderneming maximaal
€ 4.000 ondersteuning wegens verplicht wegblijven van klandizie.

9. WW-premiedifferentiatie flexibel contract: coulanceregeling tot 1 juli

Het gaat om een eenmalige tegemoetkoming. Er is verder nog weinig

2020. De toepassing van hogere ww-premie (5%) die sinds dit jaar van

over bekend. De uitvoering ligt in handen van het RVO.

kracht is voor tijdelijke contracten en oproepcontracten, kan onder

1. Inkomensaanvulling voor ZZP-ers en eenmanszaken: Tijdelijke

De regeling geldt vooralsnog voor 3 maanden: maart, april en mei. Het

Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (‘TOZO’).

is dus mogelijk dat deze nog wordt verlengd. De bedoeling is dat de

Voor ZZP-er en zelfstandigen met personeel wordt een steunmaatregel

regeling binnen 4 weken na de aanvraag tot uitkering komt. De regeling

4. Bijzonder betalingsuitstel belastingen. Voor alle ondernemers.

van kracht die bij wegvallen van inkomen kan zorgen voor aanvulling

voorziet in:

Uitstel is mogelijk van betaling van alle belastingschulden van

tot het sociaal minimum of die voorziet in een lening om tijdelijk

- aanvulling van het inkomen tot het sociaal minimum (max € 1.503,31

ondernemers: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,

10. Uitstel van betaling van gemeentelijke heffingen. Kijk voor de

loonbelasting en omzetbelasting. In de aanvraag uitstel betaling

regelingen die uw gemeente biedt op de website van uw gemeente.

personeelskosten te kunnen opvangen.

14

- kopie identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart)

pp p/m). Deze aanvulling behoeft niet later te worden terugbetaald.

voorwaarden langer worden uitgesteld (tot 1 juli 2020 in plaats van

Tekst: Gerard Zaalberg Fotografie: Aangeleverd

1 april 2020).
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Gemeente Hoorn

Gemeente Hoorn

Maatregelen gemeente Hoorn
Daarnaast helpt de gemeente Hoorn ondernemers, zzp’ers, stichtingen,

• Als een evenement verplaatst wordt naar een andere datum / later in
het jaar, brengt de gemeente niet opnieuw leges in rekening.

verenigingen en evenementenorganisatoren om de gevolgen van de
coronacrisis te beperken.

Contact met de gemeente
Naast deze regelingen zijn de accountmanagers van de gemeente Hoorn

Belasting en huur gemeentelijk vastgoed later betalen

er om ondernemers en ondernemersverenigingen te helpen. Zij kunnen

• Ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen krijgen tot 1 juli 2020

u voorzien van informatie over landelijke en lokale economische

uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. Dat geldt ook voor

maatregelen en waar mogelijk helpen.

precario-, toeristen- en reclamebelasting.

• Kantoren en bedrijven: Thérèse Klaver, 06-55413338

• Voor andere vorderingen vanuit de gemeente levert de gemeente
maatwerk aan deze doelgroepen. Hiervoor kunnen zij contact opnemen
via invordering@hoorn.nl.
• De betalingstermijn voor huur van gemeentelijk vastgoed wordt verlengd
van 30 naar 90 dagen.

Gemeente en Rijksoverheid bieden noodmaatregelen aan

Hulp voor ondernemers
Het coronavirus raakt ons allemaal. Ook voor ondernemers zijn de gevolgen groot. Veel
ondernemers maken zich zorgen. Hoe houd ik mijn bedrijf de komende tijd draaiende? Hoe
zorg ik ervoor dat ik mijn rekeningen kan betalen? Zowel de Rijksoverheid als de gemeente

inhouden en hoe u ze kunt aanvragen.
Zelfstandige Ondernemers (Tozo) ondersteunt zelfstandige ondernemers,

Het kabinet heeft een steunpakket aangekondigd. Het steunpakket moet

waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te

ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, biedt

kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie

zelfstandigen een overbrugging en heeft versoepelde belastingregelingen,

maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteu-

compensatie en extra kredietmogelijkheden. Kijk op www.rijksoverheid.

ning krijgen. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft

nl/corona of www.kvk.nl/coronaloket voor meer informatie.

niet te worden terugbetaald. In Westfriesland voert WerkSaam dit Besluit

of e-mail g.koolen@hoorn.nl
• Toerisme/vrije tijd: Jos van Putten, 06-46424016
of e-mail j.van.putten@hoorn.nl

Meer informatie

van betaling aan te vragen. De gemeente gaat na wie onder deze

Op www.hoorn.nl/corona vindt u een aparte pagina voor ondernemers.

doelgroep valt, om zo alle vorderingen tot 1 juli 2020 stop te zetten. Er

Ook staan er telefoonnummers van en links naar overheidsinstanties.

kan onbedoeld iets tussen wal en schip raken. Sommige zelfstandigen
ontvangen bijvoorbeeld particulier een aanslag. In dat geval kunnen zij dit

Tot slot

melden en uitstel van betaling aanvragen door een e-mail te sturen naar

Veel ondernemers bedenken bemoedigende initiatieven. Zo helpen ze

invordering@hoorn.nl De gemeente lost dit dan samen op.

elkaar met het uitwisselen van personeel en zijn er bezorgservices
gestart. Daarnaast helpen ondernemers met de productie van benodigd-

Leges evenementen
Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken

heden voor de zorg. En dat terwijl het voor ondernemers onzekere tijden
zijn. Daarom zijn we er als gemeente voor u.

kunnen er tot 1 juni 2020 geen evenementen
plaatsvinden. Ook deze groep wil de gemeente helpen.
Let op de gezondheid van uw medewerkers en uzelf. Neem geen
• Als een evenement dat tot 1 juni 2020 zou
plaatsvinden wordt afgezegd, brengt de gemeente
geen leges in rekening.

Landelijk steunpakket

• Detailhandel en horeca: Geert Koolen, 06-50518107

Ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen hoeven geen uitstel

Hoorn heeft maatregelen genomen om ondernemers tegemoet te komen die door het
coronavirus in financiële problemen komen. Op deze pagina’s leest u wat de maatregelen

of e-mail t.klaver@hoorn.nl

onnodige risico’s en houdt u aan de adviezen van het RIVM. Laten
we samen de schouders eronder zetten. Hoorn en Westfriesland
blijven ondernemend.

bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) voor de gemeenten uit. Daarnaast

Bijzondere bijstand voor zzp’ers

kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

Ook is er extra ondersteuning voor zelfstandigen die niet meer in hun
levensonderhoud kunnen voorzien. De Tijdelijke Overbruggingsregeling

16

Meer informatie vindt u op www.werksaamwf.nl.

Tekst en fotografie: Aangeleverd
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Volledig uit onze
comfortzone

In deze roerige periode
zetten we alle zeilen bij

Iedere maandag starten we de nieuwe werkweek
met ons gebruikelijke teamoverleg. Een dynamisch
overleg waarin kort en bondig allerlei belangrijke
topics aan bod komen. Daarna gaat iedereen vol

In alles wat we doen, is goed werkgeverschap ons uitgangspunt. Zoals het een

energie en met blije zin aan het werk. Maar net zo-

organisatie als BaanBereik betaamt, staat het goed zorgen voor onze medewerkers

als bij alle bedrijven in Nederland, startte de week

door hen een gezonde en veilige werkomgeving te bieden hoog in het vaandel. Om de

op maandag 16 maart op een onwerkelijke manier.

richtlijnen van het RIVM na te leven, besloten wij daarom om de komende tijd met een
minimale bezetting op onze vestigingen te werken.

Alles stond ineens in het teken van het coronavirus. Samen hebben
we alles op alles gezet om een zo goed mogelijke koers te bepalen,
om er met BaanBereik op een juiste en veilige wijze mee om te
gaan. Richting onze medewerkers, flexmedewerkers en klanten.
Het belangrijkste is dat iedereen gezond blijft en we samen de
toekomst positief tegemoet treden.

Zoals u in editie 1 van Westfriese Zaken heeft gelezen, staat reflectie
op onze professionaliseringsslag continu bij ons op de voorgrond.

De meeste van onze medewerkers werken thuis door. Gelukkig

Tegelijkertijd schuilen daarin ook weer interessante uitdagingen.

bevinden we ons in het digitale tijdperk. (Intake)gesprekken vinden

Ik heb groot respect voor de manier waarop Mona en Annemiek

voorlopig plaats via telefoon, Skype en Facetime. Dat was even

met de perikelen omtrent het coronavirus omgaan. Net zoals anders,

wennen, maar inmiddels werkt dat prima! Ook hebben we de zeilen

zien zij volop kansen en mogelijkheden. Bovendien staan zij open

bijgezet om onze opdrachtgevers een net zo optimale dienstverlening

voor alle meningen en dat werkt enorm bemoedigend. Dit draagt

te bieden als anders. Een uitstekende bereikbaarheid en persoonlijk

ook bij aan een gevoel van saamhorigheid.’

contact vormen hierbij de basis. Daarom zijn onze vestigingen in

Want we zijn ons ervan bewust dat het meegroeien met alles wat de
markt ons voorschrijft, niet vanzelf gaat. Daarom helpt een interne
trainer ons om de kwaliteiten van ons team te bevorderen. Een

Zwaag en Heerhugowaard geopend en ook buiten kantoortijden

Verantwoord werken

staan we iedereen graag te woord.

‘We steunen elkaar op alle mogelijke manieren en raken vooral
niet in paniek. We communiceren op een nuchtere manier met

opvallend, gezamenlijk aspect dat bij ons beiden naar voren is

Denken in mogelijkheden

zowel onze opdrachtgevers als werknemers. Daarom konden we

Hoewel deze periode voor iedereen spannend en onzeker is, ervaart

redelijk snel de werkplekken aanpassen om op een verantwoorde

ons team het ook als een dynamische tijd. ‘Iedereen bij BaanBereik

manier verder te werken. Iedereen wil graag op volle toeren

zet de schouders eronder om overal het beste van te maken. Dat

doorgaan’, vertellen Freek Lauwers en Niels Peerdeman van

Esdégé-Reigersdaal

bemerken we ook bij onze klanten. Samen met hen denken we in

Team Techniek. ‘We zijn ons er terdege van bewust dat er ook veel

mogelijkheden. Het is mooi om te zien dat iedereen daarbij zeer

medewerkers zijn die hun werkzaamheden niet thuis kunnen

gemotiveerd is’, vertelt Desiree Romar van Team Office. Miriam

uitvoeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor onze technische mensen.

de pakken neer te zitten. De situatie heeft veel impact op onze

‘BaanBereik heeft zorg
medewerkers geselecteerd
die onze taal spreken’

Bijlsma is financieel medewerker binnen BaanBereik. ‘Het heeft iets

We zijn dan ook enorm trots op iedereen die onder deze moeilijke

medewerkers, klanten en partners. Een groot compliment voor

onwerkelijks over zich om de focus binnen je werkzaamheden

omstandigheden, met net zoveel inzet en passie toch zijn

BaanBereik plaatst ook steeds vaker gepassioneerde flexmede-

de manier waarop zij samen zorgen dat de zaken veilig en

werkers in de zorg. Zo ook bij Esdégé-Reigersdaal. Clustermana-

plotsklaps op totaal andere zaken te moeten richten.

steentje bijdraagt!’

goed doorgaan!

ger Melvin Peet is zeer goed te spreken over de drie vaste

gekomen, is de aanmoediging om uit onze comfortzone te stappen.

We hadden destijds niet kunnen vermoeden dat dit door de
uitzonderlijke periode van dit moment, vandaag de dag zo’n sterke
realiteit zou zijn. We zijn in alle opzichten uit onze comfortzone
gestapt. Maar het voelt goed om in een tijd waarin maatregelen
elkaar snel opvolgen en het dagelijks leven flink is veranderd, niet bij

medewerkers die door BaanBereik zijn geselecteerd en het team
Gezondheid is natuurlijk het belangrijkste. Wij wensen iedereen die

op de dagbesteding versterken. ‘Het zijn professionele en warme
personen die onze taal perfect spreken, door een goede werk- en

door het coronavirus wordt getroffen veel sterkte en kracht.

dagbesteding centraal te stellen. Het contact met BaanBereik

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar!

ervaren wij als laagdrempelig en dichtbij. Er wordt altijd in

‘‘Het werk gaat door, BaanBereik staat
online en telefonisch voor u klaar’’

mogelijkheden gedacht.’

Mona Roorda, 06-30438001, Mona@baanbereik.nl
Annemiek van Leeuwen, 06-30401363, Annemiek@baanbereik.nl

Lees het complete verhaal over de samenwerking met
Esdégé-Reigersdaal in de blog op onze website:
www.baanbereik.nl/nieuws

VESTIGING ZWAAG
De Factorij 2d, AL Zwaag
T. 0229 745 010
E. zwaag@baanbereik.nl

VESTIGING HEERHUGOWAARD
Handelsstraat 6, Heerhugowaard
T. 072 3031111
E. heerhugowaard@baanbereik.nl

www.baanbereik.nl
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Bouw 7plazahoorn
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Bouw 7Plazahoorn op Zevenhuis in eind fase

Bedrijfsunits 7Plazahoorn:
voor 75% verkocht
De bouw van het complex 7Plazahoorn op bedrijventerrein Zevenhuis is nog in volle gang maar nu

SNEL

VAKKUNDIG

BETROUWBAAR

Ondernemen tijdens
de coronacrisis
Hoe overleeft uw organisatie COVID-19?
Inmiddels is duidelijk dat het coronavirus COVID-19 verstrekkende gevolgen heeft voor het (wereldwijde) bedrijfsleven en organisaties binnen de publieke sector. Zo staan productieprocessen stil, staan zorgorganisaties enorm
onder druk, zijn voorstellingen en andere activiteiten binnen de culturele sector massaal afgelast en stapelen zeecontainers zich op aan de kades van Hong Kong en Shanghai. Corona leidt inmiddels ook in Nederland tot grote
problemen. Maar welke impact heeft het coronavirus op uw bedrijfsvoering en welke oplossingen zijn er voor u
voorhanden? Als ondernemer of organisatie wordt u tijdens deze crisis geconfronteerd met substantiële (bedrijfs-)
risico’s. BDO Accountants & Adviseurs voorziet ondernemers op een eenvoudige en transparante wijze van
informatie. Lees het laatste nieuws over de belangrijkste economische maatregelen en tips voor uw onderneming
of organisatie om de gevolgen van deze crisis zoveel mogelijk te beheersen via www.bdo.nl/corona.

nieuwe
perspectieven

al is ruim 75 % verkocht aan ambitieuze ondernemers. Medio mei 2020 vindt de oplevering plaats.
Nu het bedrijfscomplex de laatste bouwfase heeft bereikt, is de frisse

Ook 7Plazahoorn is volgens deze ideeën ontwikkeld. De units worden

uitstraling goed zichtbaar. Het bedrijfscomplex bestaat uit twee

gasloos opgeleverd. Het complex heeft een op afstand bedienbare

vrijstaande verzamelgebouwen en wordt omgeven door een ruim

elektrische schuifpoort. De andere zijden krijgen een groene haag, zodat

groen perceel.

7Plazahoorn zo natuurlijk mogelijk aansluit op het nabijgelegen dorp
Zwaagdijk-West. Er zijn ruim voldoende parkeerplaatsen opgenomen.

De totaal 28 multifunctionele bedrijfsunits worden gebouwd vanaf 75 m2,
maar er zijn ook grotere metrages gerealiseerd. Zakelijk gezien is de

Oplevering medio mei 2020

keuze voor 7Plazahoorn een goede keuze voor diverse ondernemers: de

De bouw is nu in de eindfase belandt. De projectontwikkelaar verwacht

ligging op Zevenhuis aan de Westfrisiaweg zorgt voor een makkelijke

het complex medio mei 2020 te kunnen opleveren. Voor ondernemers

bereikbaarheid. Maar ook privé blijkt het project een praktische optie.

met ambitie en een gezonde dosis Westfriese arbeidsmentaliteit zijn er

Diverse kopers gaan de units benutten voor bijvoorbeeld opslag of

nog enkele units te koop. 100% financiering is mogelijk. Inmiddels bestaat

stalling van caravan, boot of camper. Daarnaast zijn er enkele private

er nu ook de mogelijkheid om een bedrijfsunit te huren. Informeer naar

beleggers, die een unit wensen te verhuren. Al vanaf de eerste

de mogelijkheden.

bouwfase was de belangstelling groot, en nu is al ruim 75% verkocht.

Meer weten?
Duurzame ontwikkeling

Kijk op www.7plaza.nl of zie advertentie elders in deze krant.

Het is geen verrassing dat bedrijven veel interesse tonen voor vestiging

U kunt ook contact opnemen met Aad de Heus van HOFFSTAD

op Zevenhuis. De nieuwe Westfrisiaweg heeft voor een goede ontsluiting

Bedrijfsmakelaars OG (0229 - 213 541/ info@hoffstad.nl) of Taams

in de regio gezorgd. Het bedrijventerrein ligt bovendien direct in het zicht

Makelaardij (0226 – 426 876/ info@taamsmakelaardij.nl).

hiervan. Een ander pluspunt is het duurzame karakter, een voorbeeld
voor de huidige tijd.

Tekst & fotografie: Aangeleverd

Meer over bedrijventerrein Zevenhuis vindt u op www.zevenhuis.nl.
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Rabobank West-Friesland

Rabobank West-Friesland

Taxi Kaijer is een begrip in onze regio. Vrijwel iedere West-Fries heeft zich na een uitje weleens
laten vervoeren door één van de comfortabele taxi’s. Het bedrijf doet echter veel meer dan dat.
Opa Kaijer startte het taxibedrijf ruim 74 jaar geleden als eenmanszaak.

De bank als financieel regisseur

Inmiddels is er veel veranderd. Anno 2020 beschikt Taxi Kaijer uit

Onlangs zag een nieuw ondernemersinitiatief het daglicht: met enkele

Wervershoof over maar liefst 91 auto’s en 110 chauffeurs. ‘Met name de

partners startte Kaijer in Purmerend de Waterlandse Taxi Combinatie.

laatste jaren zijn we vrij snel gegroeid,’ zegt Rob Kaijer (48). ‘Dat heeft

Dennis Ooteman, Accountmanager MKB van Rabobank West-Friesland,

vooral te maken met het feit dat we een aantal goede contracten

was van meet af aan bij dit plan betrokken. Rob, Toos en Stef zien mij

hebben mogen afsluiten. Onze kracht? We streven naar gunstige

als een serieuze gesprekspartner, dat is prettig. Het geeft je de kans

tarieven en zetten in op flexibiliteit, veiligheid en kwaliteit.’

actief mee te denken. Samen met de accountants en ondernemers zijn

Dat laatste wordt bereikt door een onberispelijk wagenpark en goed

we tot een passende investeringsstructuur gekomen, met als

opgeleide chauffeurs. De bestuurders dragen steevast bedrijfskleding,

eindresultaat: een veelbelovende nieuwe onderneming.’ Dennis ervaart

zijn een gastheer in de auto en rijden defensief. ‘Via GreenStar

dat hij als accountmanager steeds meer een financieel regisseur wordt.

monitoren we het rijgedrag van onze chauffeurs,’ vertelt Toos Kaijer (59).

‘Je houdt je bezig met alle mogelijke financiële zaken en probeert deze

‘Ze krijgen directe feedback in het voertuig. Op die manier besparen we

zo in te richten, dat ondernemers hun doelen kunnen realiseren.

kosten voor brandstof, onderhoud, verzekeringen en schades en

Nu en later.’

reduceren we de CO2-uitstoot. Tegelijkertijd waarborgen we de
veiligheid van onze passagiers, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.’

Rabo miniMaster Ondernemers
Op aanraden van Dennis Ooteman nam Rob Kaijer onlangs deel aan

Taxi Kaijer en Rabobank West-Friesland:

Samen succesvol
op weg

TaxiPro Award 2019

de Rabo miniMaster Ondernemers. ‘Er komt als ondernemer steeds

Dat klanten de service van Taxi Kaijer waarderen, bleek vorig jaar. Het

meer op je af,’ zegt hij. ‘De miniMasters zoemen in op diverse

bedrijf, dat beschikt over het TX-kwaliteitskeurmerk, won de TaxiPro

ondernemersvraagstukken, ze verbreden je blik.’ Hoe zien de onderne-

Award voor Beste Taxibedrijf 2019, in de categorie ‘grote bedrijven’.

mers de toekomst? ‘We gaan ons onder meer focussen op duurzaam

‘Blijkbaar hebben veel mensen op ons gestemd,’ is de nuchtere reactie

vervoer,’ zegt Stef Kaijer. ‘In Waterland rijden we inmiddels met zeven

van Stef Kaijer (21), zoon van het ondernemersechtpaar en werkzaam

elektrische auto’s en we willen bekijken of we dat ook in Wervershoof

binnen het bedrijf. ‘Veel mensen kennen ons, weten hoe we werken én

kunnen uitrollen. Verder willen we blijven doen wat we al jarenlang

de koffie staat hier altijd klaar. Dat komt de gunfactor misschien ten

doen: mensen op een goede, veilige en comfortabele manier

goede.’ Wat zijn de belangrijkste pijlers binnen het bedrijf? ‘We richten

vervoeren.’ ‘Taxi Kaijer is een goed geleid en georganiseerd familie

ons om te beginnen op het doelgroepenvervoer. Vaste, herkenbare

bedrijf,’ concludeert Dennis Ooteman. ‘Alles klopt en dat zie je terug in

chauffeurs vervoeren leerlingen, maar ook cliënten van Jeugdzorg en

de prestaties. Kaijer maakt onderdeel uit van een indrukwekkend

WerkSaam. Daarnaast verzorgen we voor Valys sociaal-recreatief vervoer

netwerk en trekt op met collega-taxibedrijven. Deze ondernemers

buiten de regio, voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Verder

buigen mogelijke concurrentie om naar een succesvolle samenwer-

vervoeren we cliënten naar diverse instellingen in West Friesland.’

king. Hoe mooi is dat?’

V.l.n.r.: Rob Kaijer, Toos Kaijer, Dennis Ooteman en Stef Kaijer
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Broekhuis

Broekhuis

die de klant recht in de ogen kan kijken en die een ieder het gevoel
geeft van thuiskomen. Want bij Broekhuis werkt iedereen met de
belofte: ‘alles voor een enthousiaste klant’. Om dit persoonlijke karakter
te onderstrepen is Broekhuis niet alleen verspreid door het land in de
vestigingen te vinden, maar ook langs de kant bij onder andere
sportverenigingen als sponsor.

Veranderende automarkt
De automarkt verandert razendsnel, weet verkoopleider Martin Lind:
“Het gaat nu echt hard met de elektrische auto’s. En dat is goed.
Volkswagen gaat de komende jaren 7 nieuwe elektrische modellen op
de markt brengen. Over twee jaar ziet de automarkt er echt totaal
anders uit dan nu, die voorspelling durf ik wel aan. Technische
vernieuwingen vragen continu aanpassingen in de bedrijfsvoering.
En Broekhuis loopt voorop in service en kennis, zodat we iedereen
van optimale informatie en zo onbezorgde mobiliteit kunnen voorzien.
Als de klant er een goed gevoel bij heeft, heb ik dat ook.”

Richard Koster voegt daaraan toe: “Het verduurzamen van auto’s past
goed bij onze visie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo

Martin Lind, Richard Koster
en Anouk de Boer

zijn we bij Broekhuis onder andere bezig met een grootschalig project
om zonnepanelen op de vestigingen te plaatsen en het verduurzamen
van de werkprocessen.”

Vertrouwd adres voor Volkswagen, SEAT, ŠKODA en Audi

Klantgericht en altijd dichtbij

Heron is nu Broekhuis:
meer diensten en services

Receptioniste Anouk de Boer is vaak het eerste aanspreekpunt voor
de klanten: “Het is divers en uitdagend werk. Iedere klant is anders en
we willen iedereen zo goed mogelijk helpen. Dankzij het netwerk van
Broekhuis kunnen wij nog beter en klantgerichter werken doordat we nog
meer services en diensten kunnen aanbieden en doordat onze klanten
indien het nodig is ook elders in het land snel geholpen kunnen worden.”

Heron is vanaf januari Broekhuis geworden. De autodealer blijft hét adres waar u terecht kunt

klasse, (private)lease, autoverhuur, het herstellen van autoschade,

voor de merken Volkswagen SEAT, ŠKODA en Audi. Ook blijft de vestiging gevestigd in de schit-

verzekeringen, financieringen, motoren, fleet sales, bedrijfswagen

Meer weten over Broekhuis? Ga dan naar broekhuis.nl of kom

inrichtingen en wagenparkbeheer. Hiermee bieden wij een oplossing

langs in de vestiging om de uitgebreide service persoonlijk te

voor iedere mobiliteitsvraag.”

ervaren en het ruime aanbod te ontdekken.

terende showroom aan De Marowijne in Zwaag met de vertrouwde gezichten die klanten met
dezelfde hartelijkheid ontvangen, maar dan met een Broekhuis tintje.
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Persoonlijke service

Heron is nu Broekhuis en dat betekent:

Broekhuis is een dealerholding die sinds 1932 in Midden-, Oost- en

Vestigingsdirecteur Richard Koster: “Zakelijke rijders en ondernemers

In een wereld waar iedereen steeds meer een nummer wordt dankzij

- Alle zaken omtrent mobiliteit onder één dak;

Noord-Nederland actief is als partner in mobiliteit. Verspreid over circa

waar wij lease- en bedrijfswagens aan leveren hebben nu één vast

automatisering en digitalisering, lijkt het steeds moeilijker voor

- 13 automerken, 5 bedrijfswagen merken en 1 motormerk;

50 vestigingen vertegenwoordigt de organisatie 13 automerken en 5

aanspreekpunt voor alle zaken rondom mobiliteit dankzij Broekhuis

bedrijven om persoonlijk contact te onderhouden. Het familiebedrijf

- altijd meer dan 3.000 occasions op voorraad;

bedrijfswagen merken als officieel merkdealer. Doordat ook de vestiging

Zakelijk. Maar ook kunnen wij nu een keur aan producten en diensten

Broekhuis heeft een aantal kernwaarden om dit persoonlijke contact te

- 13 schadeherstelbedrijven;

in Zwaag nu aangesloten is bij het netwerk van Broekhuis kunnen de

leveren aan de particulier. Zo bieden we onder andere een ruim

waarborgen. Zo kan een ieder die bij Broekhuis Zwaag binnenloopt,

- onderhoud en reparatie op maat;

medewerkers klanten voorzien van extra services en diensten.

assortiment aan personenauto’s en bedrijfswagens in iedere prijs

rekenen op een medewerker die probeert hoe dan ook te helpen,

- Broekhuis Zakelijk voor de zakelijke markt.

Tekst: Aangeleverd Fotografie: Guillaume Groen
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Fiolet Taaltrainingen

Nooit teveel belasting betalen
dankzij Laro & Partners
Bel ons
0229
–
277 044

Fiolet Taaltrainingen

Is iedereen taalvaardig
op de werkvloer?
Het basisprogramma Taal op de Werkvloer van Fiolet Taaltrainingen kan worden aangepast
voor alle werknemers bij wie de taalvaardigheid bijscholing verdient. Fiolet geeft groepslessen
en individuele lessen op maat. Stel dat een werknemer voor een carrièrestap onvoldoende de
instructies van een nieuwe machine kan lezen, hierdoor onzeker wordt omdat hij zijn werk niet

WIL JE MEER INFORMATIE OF LANGSKOMEN?
Bel of mail ons even om een afspraak te maken.
0229 277044 - info@laroadministratie.nl
De Corantijn 1 b, Zwaag

FEESTEN • PRESENTATIES • BORRELS • VERGADERINGEN • DINERS • WORKSHOPS

Heb je binnenkort een
bedrijfsfeest, presentatie,
borrel, jubileum of open je
een nieuwe vestiging?
Dan komt the Haai
graag naar je toe!
Voor een perfect geslaagde catering
kun je bellen met Linne of Brynn, 0229-311110.
Vraag onze gratis cateringbrochure aan via
welcome@thehaaisociety.nl

meer foutloos kan uitvoeren en zich tenslotte ziek meldt. Onbewust verliest het bedrijf talent en
iemand die jarenlang uitstekend werk heeft geleverd!
Lonneke Rentinck, HR Medewerker bij Renolit Nederland B.V. in

Ik had moeite met het scheiden van hoofd- en bijzaken en schreef

Enkhuizen, ontdekte bij diverse re-integratietrajecten van langdurig zieke

ellenlange zinnen zonder leestekens. Mijn verslagen en instructies

werknemers dat een gebrekkige taalvaardigheid een succesvolle

waren voor anderen moeilijk te begrijpen. Mijn schrijftaal was spreektaal

terugkeer op de werkvloer belemmerde. Haar conclusie was dat taal op

op papier!”

de werkvloer meer aandacht nodig had. Lonneke: “Wij produceren
kunststof halffabricaten voor medische toepassingen. Onze producten,

De schaamte voorbij

die onder andere worden gebruikt voor bloedzakken en infuusslangen,

Een goed geheugen, verbaal sterk zijn en humor verdoezelen vaak zwakte

moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Renolit wil graag dat alle 200

in lees- en schrijfvaardigheid. Eddy: “Al die jaren heb ik mij in mijn werk

medewerkers de ontwikkelingen in de organisatie bij kunnen houden en

en bij collega’s staande kunnen houden. Ik ben ook iemand van ‘afspraak

is mede om die reden partner geworden van het Taalakkoord. Het is

is afspraak’ vandaar dat ik tussen mijn diensten door thuis het meeste

doodzonde als we goede vakmensen dreigen te verliezen wanneer zij

leeswerk doornam. Het is voor mij heel belangrijk dat ik nu over mijn

onvoldoende de veranderingen kunnen bijhouden vanwege hun moeite

taalachterstand kan praten. Ik krijg zelfs waardering voor mijn openheid.

met de Nederlandse taal.”

Nu kan ik de digitalisering op het werk aan, risicomeldingen van
potentiële gevaarlijke situaties beter verwoorden en de protocollen

Geschreven spreektaal

goed opvolgen.”

Eddy Heide werkt al 22 jaar bij Renolit. Hij is procesoperator en leidt
nieuwe collega’s op. Iets uitleggen, vragen stellen en processen

Zijn uw medewerkers voldoende taalvaardig?

bespreken is voor Eddy geen probleem. Verslagen en instructies lezen en

Verdiep u in de taalvaardigheid van medewerkers die in uw ogen

schrijven vond Eddy lastig. Zijn mentortaken nam hij dan ook vaak mee

meer kunnen dan dat zij doen. Een werknemer die moeite heeft

naar huis waar hij zich door het lees- en schrijfwerk heen worstelde.

met lezen en/of schrijven komt vaker voor dan u denkt. Laat uw

Eddy: “Toen het bedrijf achter mijn ‘geheim’ kwam, kreeg ik een aanbod

talent niet lopen! Neem contact op met Anje Ham, coördinator

om mijn lees- en schrijftaalvaardigheid te verhogen. Ik heb nu

Taal op de Werkvloer aham@fiolet.nl

10 individuele taallessen van Fiolet gevolgd. Mijn schrijven is verbeterd.

VISSERSEILAND 214 • HOORN • E: WELCOME@THEHAAISOCIETY.NL • WWW.THEHAAISOCIETY.NL

Tekst & fotografie: Aangeleverd
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Masterclass Circulaire Economie

Masterclass Circulaire Economie

BambooBaby
Carolien Beelen is bekend van BambooBaby en start in april
met een eigen merk wasbare luiers onder de naam QQ, (Double
Quality). “De start kwam voort vanuit de zoektocht naar luiers zonder
chemicaliën voor mijn net geboren zoon”. Na het importeren volgt nu
de keuze om het zelf te produceren. “Hierdoor heb ik de gehele inkoop
en productie wel in eigen hand en kan ik deze circulair maken.
De wegwerpluier is onderdeel van de wegwerpmaatschappij en
dat moet veranderen. Gelukkig begint de markt te wennen aan

‘Word bewust van
welke materialen
je gebruikt in je
producten en in je
verpakkingen’

duurzame alternatieven.”
werken tegengaan. Bovendien bleken veel initiatieven die al

Masterclass geeft inzicht in kansen binnen een circulaire economie

Het probleem zit op het eind,
de oplossing aan het begin

Van der Bel

actief waren niet bij de deelnemers bekend te zijn. Door deze te

Sjors Deken was een van de aanwezige koplopers op het gebied van

inventariseren kan er slimmer van elkaar geleerd worden. Dit geldt

circulaire economie. Hij is directeur van Van der Bel Sloopwerken en de

ook voor bedrijven door samen te werken binnen de eigen keten.

Grondstoffenbank op Agriport. “Mijn opa nam 68 jaar terug al

Alle opgehaalde informatie wordt gebruikt voor de actieagenda

materialen mee naar huis van de gebouwen die hij sloopte of

Circulair Westfriesland 2020, die tijdens de Westfriese week van

demonteerde, om die weer te verkopen. Jaren later veranderde die

de circulaire economie later dit jaar nog meer vorm en inhoud

werkwijze toen iedereen juist alles nieuw wilde hebben.” Hij hoopt dat

gaat krijgen.

er door deze masterclass een omslag in denken ontstaat bij andere
ondernemers. “Waarom produceer je op deze wijze? Word bewust van

Organisatie

welke materialen je gebruikt in je producten en in je verpakking. En

De Masterclass is het vervolg op ‘de Westfriese Week van de

hoe kun je deze ook eenvoudig hergebruiken? Vraag daarbij bijvoor-

Circulaire economie’, die in mei vorig jaar door het collectief

beeld de expertise van afvalverwerkers. Deze inzichten en contacten

Duurzaam Ondernemend Westfriesland werd georganiseerd. Deze

maken dat het goed is dat deze masterclass georganiseerd wordt.”

groep bestaat uit de zeven Westfriese gemeenten, Omgevingsdienst
NHN, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Rabobank West-Friesland en de

Ruim 70 deelnemers kwamen dinsdagochtend 3 maart naar Cinema Oostereiland in Hoorn

Terugkoppeling

voor een vroege Masterclass Circulaire Economie. Een inhoudelijke kennismaking met dit

Door de aanwezigheid van zowel ambtenaren als ondernemers

noodzakelijke thema. Deze bewustwording was alom aanwezig, het óók toepassen,
werd met concrete voorbeelden toegelicht.

28

De regio Westfriesland ziet circulair als belangrijk thema voor het

Circulaire businessmodellen

realiseren van een duurzame en toekomstbestendige economie.

Voorbeelden van circulaire businessmodellen zijn statiegeld, verhuur en

Tijdens de bijeenkomst werd circulaire economie omschreven als

het lease- en servicemodel. Doordat de leverancier verantwoordelijk

‘een gesloten kringloop waarin grondstoffen, onderdelen en producten

blijft voor de restwaarde en het onderhoud zorgt deze voor hoge

hun waarde zo min mogelijk verliezen’. Bijvoorbeeld een product dat

kwaliteit grondstoffen en halffabricaten. Als het contract voorbij is heeft

demontabel is waardoor onderdelen per grondstof nogmaals gebruikt

de leverancier een product die waarde heeft omdat het goed (in

kunnen worden, of door een onderdeel te vervangen en zodoende

onderdelen) te hergebruiken is. Een hogere kwaliteit betekent ook

de levensduur te verlengen.

kansen op een langer contract en hogere opbrengsten.

Westfriese Bedrijvengroep.

ontstond een mooie dynamiek tijdens de werksessie. Ondernemers

Een uitgebreid interview met Sjors Deken en Carolien Beelen is te

lopen soms tegen wetten en regels aan welke duurzaam of circulair

beluisteren via www.circulairwestfriesland.nl/masterclassce

Tekst & Fotografie: Aangeleverd
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BDO Accountancy & Bedrijfsadvies

BDO Accountancy & Bedrijfsadvies

ondernemers en personeelsmanagers tegenwoordig beter inzien welke

Wat zijn de trends in de digitalisering van pensioeninformatie?

capaciteiten de digitalisering van hun werknemers vraagt dan een paar

‘Het wordt steeds eenvoudiger om de personeelsadministratie te

jaar geleden.’

koppelen aan de systemen van de pensioenverzekeraar. Dat maakt het
mogelijk alle mutaties van het personeel direct over te dragen. Veel

Digitale transformatie en uw medewerkers

‘Geslaagde reorganisaties
beginnen met smart
strategisch personeelsbeleid’

Hoe bereid je je voor op een reorganisatie als gevolg van

bedrijven kunnen daar al snel twee fte’s mee besparen die voorheen alle

de digitale transformatie?

mutaties verwerkten en doorgaven. Het vergroot de betrouwbaarheid van

‘Bij elke reorganisatie moet je als werkgever een onderbouwing geven

de informatie en voorkomt geldverspilling. Bovendien kan het de

van wat je gaat doen. Je moet een reden geven voor de reorganisatie.

communicatie over pensioenen met het personeel verbeteren; wij werken

Die reden hoeft niets met de conjunctuur of de marktomstandigheden te

samen met een partij met een digitaal platform voor heldere pensioen-

maken hebben. De digitale transformatie kan een valide reden zijn. Het

communicatie. Dat pakket brengt pensioeninformatie in begrijpelijke taal,

proces daarvan verschilt niet wezenlijk van een reorganisatie op

met termen als geld voor later en geld bij scheiding. Gewoon helder. Zo

economische gronden, maar roept wel meer weerstand op: medewerkers

kun je met een digitale koppeling van je pensioenregeling je personeel

zijn sceptisch, geloven er niet in, vrezen voor hun baan. Ondernemers

veel meer inzicht geven. Zicht op de gespaarde pensioenvermogens helpt

verkijken zich vaak op de emoties die dat oproept. Het gaat er daarna

bedrijven ook bij hun eigen digitale transformatie.’

om dat je plan van aanpak gedegen is. Je moet erop voorbereid zijn dat
vakorganisaties en – als je onderneming die heeft – de ondernemings-

Hoe kan dat ondernemers helpen?

raad op je plan gaan schieten.’

‘Met helder inzicht in de pensioenregeling van je personeel kun je je
werknemers bij een reorganisatie als gevolg van de digitale transformatie

Hoe doe je dat goed?

gelijk gericht een passend aanbod doen. Voor veel zestigplussers is het

‘Je moet elke letter van je plan goed doordacht hebben. Daarnaast heb je

de vraag of zij voldoende motivatie kunnen opbrengen om de digitalise-

goed gedocumenteerde personeelsinformatie nodig. Je moet in kaart

ringsslag nog voor hun pensionering door te maken. De regering is om

hebben wat de huidige taakomschrijvingen en functies van de medewer-

die reden ook bezig om meer ruimte te bieden voor het vroegpensioen,

neelsadministratie op orde, vindt Lorenz Bloem, director Arbeidsrecht bij BDO Legal. Als jurist

kers van je bedrijf zijn – zwart-op-wit. Is dat niet het geval, dan loop je als

bijvoorbeeld voor zware beroepen. Daar kun je zo’n platform ook voor

adviseert hij klanten en procedeert hij namens klanten. Bloem is binnen BDO Legal tevens

werkgever risico’s in het reorganisatieproces. Want elke discussie in een

inzetten.’ Meer informatie? Neem voor een vrijblijvende kennismaking

verantwoordelijk voor HR Services.

reorganisatie gaat over die vragen: wat gaat er gebeuren met de huidige

contact op met Lorenz Bloem, 06-19606798 of lorenz.bloem@bdo.nl

Bedrijven die hun organisatie transformeren, ontkomen meestal niet aan een reorganisatie.
Nieuwe werkwijzen en processen vragen immers om nieuwe competenties en (vaak) andere
mensen, en tot noodgedwongen afscheid. Daarom moet bij zo’n omslag éérst de perso-

functies? Wie mag wat doen? En welke werknemers worden ontslagen?

Waar ziet u – als expert in loonfiscaliteit, salarisadminis-

efficiency, je kunt je personeel meer inzage geven in de eigen

Wat op schrift staat over de huidige situatie is doorgaans leidend. Zorg

Laat data voor je werken!

tratie, pensioenen en arbeidsrecht – de kansen in de

personeelsinformatie. Door te digitaliseren is er veel meer tijd en

daarom altijd voor een goed gedigitaliseerde personeelsadministratie

Efficiëntere processen, nieuwe markten, meer omzet, meer winst…

digitale transitie van personeelszaken?

ruimte om op een hoger, meer strategisch niveau te opereren.’

voorafgaand aan een reorganisatie. Digitaliseer dus altijd éérst je

Digitalisering biedt ondernemers veel kansen. Maar bij al die

personeelszaken. Dan loopt de rest van je digitale bedrijfsomslag

oprukkende techniek, apps, bots en e-tools mag één ding niet

een stuk soepeler.’

ondersneeuwen: de mens!

‘Als ondernemer kun je met relatief kleine stappen al heel veel bereiken.
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Dat begint bij de directie. Er zijn nog veel bedrijven die erg traditioneel

Hoeveel impact heeft een digitale bedrijfsomslag op het

administreren, met papieren mappen gerangschikt in een kast, en met

personeelsbestand?

maar weinig operationele digitale systemen. Door te digitaliseren, kun je

‘Veel! Nieuwe manieren van werken vragen om nieuwe skills. Als je

U bent arbeidsrechtdeskundige; zijn er juridische technolo-

De e-publicatie ‘Digitale transformatie en uw

enorme tijdwinst boeken in de administratie. Daar liggen grote kansen

mensen die niet hebben, of niet kunnen aanleren, zul je die van buiten

gietrends waar ondernemers profijt van kunnen hebben?

medewerkers’ van BDO gaat over:

voor ondernemers. Er zijn salarispakketten waarmee je je complete

moeten aantrekken. Ook ontslagen zijn dan vaak onvermijdelijk. Dat is

‘Veel ondernemers downloaden de nodige contracten of laten die

- kansen van digitale transformatie en de medewerkers;

human resource management kunt digitaliseren.’

meteen de tweede reden waarom professionalisering van personeels

samenstellen door passages uit verschillende modelcontracten te

- wat deze kansen en veranderingen betekenen voor uw organisatie;

zaken urgent is. Want hoewel een digitale transformatie niet per se leidt

kopiëren en plakken. Daar moet je mee oppassen, want wetgeving is

- wat u kunt met uw personeels- en salarisdata;

Waarom is de digitale transitie van HRM zo dringend?

tot mínder werknemers, zijn het wel vrijwel altijd ándere. Immers, niet

altijd in beweging – een wetswijziging is zo gemist. Als een contract niet

- praktische handvatten voor de vakgebieden: arbeidsrecht,

‘Er zijn twee redenen waarom je je personeelszaken extra goed op orde

iedereen kan mee in de beweging die de onderneming maakt, in de

goed is opgesteld, heeft het in de praktijk geen enkele waarde en kan het

moet hebben. Ten eerste omdat je dan veel meer kunt doen met minder

nieuwe processen, de nieuwe software, de nieuwe producten en diensten.

zelfs leiden tot schadeclaims. BDO ontwikkelt een legal bot die vragen

Download hier de uitgave ‘Digitale transformatie en uw

mensen. Het goed gebruiken van een automatiseringssysteem brengt

Bestuurders zien dat zelf ook steeds beter. Ik merk dat verantwoordelijke

van onze klanten online 24 uur per dag kan beantwoorden.’

medewerkers’: www.bdo.nl/dt-medewerkers

Tekst & fotografie: Aangeleverd

salarisadministratie, human resources en loon – en premieheffing.
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WBG
WBG WERKGROEPEN
EN THEMA’S
talent en onderwijs
digitalisering
bereikbaarheid
duurzaamheid
toerisme
woningbouw

KENNISMAKEN MET:

Ondernemersvereniging
Midden-Westfriesland
De komende edities van Westfriese Zaken leren we meer van en over onze aangesloten
ondernemersverenigingen. Dit keer Dennis van Diepen namens Ondernemersvereniging
Midden-Westfriesland.
Waar ben je trots op?
Dat er steeds meer samengewerkt wordt. Hierdoor kunnen de ondernemers als één
blok achter een zaak staan en dat verschaft een hoop duidelijkheid. Zo ontwikkel je
automatisch een betere uitgangspositie in overleg met gemeente en andere
(overheids)instanties.
Waar staan jullie voor?
Wij staan voor een ondernemersvereniging met leden uit verschillende branches,

Univé
Zakelĳk
Meer dan alleen bedrijfsverzekeringen

Voordelen:
• Wij brengen samen met u alle risico’s in kaart
• U ontvangt een advies waar ú wat aan heeft
• U verzekert alleen wat u wilt
Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend
adviesgesprek via unive-noordholland.nl/zakelijke-afspraak

maar die wel een gemeenschappelijk ideaal nastreven. Ondernemen! In een
goed ondernemersklimaat
Wat zijn de kansen en uitdagingen voor de club?
Meer jongere personen betrekken in de ondernemersvereniging en bestuur voor een frisse
blik en nieuwe mogelijkheden. Veel gaat de ondernemers allemaal aan, en door regelmatig
samen te komen wordt het delen van informatie eenvoudiger en wordt het mogelijk om

Dagelijks bestuur
Voorzitter, Hans Huibers
Tel: 06 - 534 126 45
E: voorzitter@westfriesebedrijvengroep.nl
Penningmeester, Henk Kenter
Tel: 0229 – 28 00 80
E: hkenter@kenter-accountants.nl
Secretaris, Lucinda Hoogewerf
Tel: 0229 - 28 70 00
E: l.hoogewerf@vandiepen.com
Verenigingsmanager,
Bashar al Badri
Tel: 06 - 443 608 94
E: bashar@westfriesebedrijvengroep.nl

daadkrachtig op veranderingen in te spelen. Veel ondernemers denken het allemaal alleen
te kunnen, maar gelukkig komen steeds meer ondernemers erachter dat uitdagingen die
zij hebben ook bij anderen spelen. Door er met elkaar over te spreken kun je samen
werken aan oplossingen. Daarnaast kunnen ondernemers binnen de vereniging ook veel
voor elkaar betekenen met betrekking tot hun goederen en diensten. Hier liggen veel meer
kansen voor bedrijven die kunnen samenwerken maar het nu niet doen.
Aan welke ondernemersvereniging wil het stokje doorgeven?
Aan de HOC. Ik ken deze vereniging wel van naam, maar ben benieuwd wat zij voor hun
leden doen.
Wil je ook meedoen met Ondernemersvereniging Midden-Westfriesland?
Kijk voor informatie over lid worden op wbg.wf/lid-worden

Volg nieuws en activiteiten van de Westfriese Bedrijvengroep ook via:
Secretariaat, Marja Beets-Visser
Tel: 0229 – 34 30 01
E: info@westfriesebedrijvengroep.nl

www.westfriesebedrijvengroep.nl
facebook.com/westfriesebedrijvengroep
linkedin.com/company/westfriesebedrijvengroep

WBG Samen sterker

gewoon door gaan. Maar we zijn creatief om hieruit te komen.”

Bezorgt’ aandacht via vooreenmooiestad.nl. In Medemblik een

• Kan jouw branchevereniging je helpen?

soortgelijk horeca initiatief via www.visitmedemblik.nl. Voor de regio

• Wellicht hebben collega bedrijven tips

Westfriesland is een lijst verzameld via www.ons.wf/bezorgt. Het

• Wees bekend met de regelingen van de overheid

ondernemersfonds Enkhuizen gaat verzoeken versnelt behandelen als

(zie elders op deze pagina’s)

deze een collectief lokaal belang dienen.
Kennis delen is ook een hulpmiddel. Via webinars delen ondernemers

Tim van Dam - Operationeel Directeur bij ICT dienstverlener Vitasys.

hun kennis via video met de online kijkers, die daarop direct kunnen

“Het is nu iets rustiger aan de telefoon, wel meer verzoeken voor

reageren. Ook 1-op-1 communicatie gaat via beeldbellen via facetime,

thuiswerkplekken.”

Google Hangout, Microsoft Teams, Zoom.us of andere platformen.

WBG

WBG Samen sterker

• Thuiswerken waar mogelijk
• Blijf communiceren met je collega’s. Start de dag met een ‘goedemorgen’ en eindig met een ‘tot morgen’ via e-mail, whatsapp of intranet.

Deel ook uw tips en samenwerkingsinitiatieven
Heb jij tips die andere ondernemers kunnen helpen? Of samenwerkingsinitiatieven? Alle tips, groot en klein zijn welkom en zullen wij

Piet Zwart - Directielid van Zwart Infra uit Wervershoof “We hebben

verwerken op onze website, facebook- en Linkedin pagina. Stuur deze

vorige week een brief verstuurd naar ons personeel hoe hiermee om te

naar info@westfriesebedrijvengroep.nl.

gaan. We bekijken het per dag. Vooralsnog hebben wij weinig last qua

Juist in uitdagende tijden zijn wij er voor ondernemers

Samen sterker
in coronatijden
Voorzitter Hans Huibers van de Westfriese Bedrijvengroep schreef het al in de extra

opdrachten. Bij overheid gaan de meeste opdrachten door. Maar voor

Meer informatie over corona en ondernemen

de toekomst mis je nu de nieuwe opdrachten. Het wordt heel moeilijk.

De Kamer van Koophandel heeft een Coronaloket geopend waar u

De tijd moet het leren, maar we moeten niet te pessimistisch zijn.

veel informatie kunt terugvinden. Dit loket is het beste te

Anders had ik al veel eerder moeten stoppen.”

raadplegen via de website. Afhankelijk van uw situatie kunt u voor

• Houd de voorzorgsmaatregelen van de RIVM in ere. Houd afstand

overige vragen terecht bij het UWV, het Werkgeversservicepunt of

• Medewerkers met ziekteverschijnselen thuis laten uitzieken

WerkSaam Westfriesland.
• www.uwv.nl

Overige tips

• www.werksaamwf.nl

• Check uw overeenkomsten en verzekeringen;

• www.kvk.nl

• Ga in gesprek met uw leveranciers en personeel;

• www.rijksoverheid.nl

• Breng uw liquiditeit in beeld;

De uitvoering van de nieuwe economische maatregelen vraagt nog

• Bekijk of u dingen anders kunt doen.

even uw geduld. Kijk voor een actueel overzicht met linkjes op

nieuwsbrief, ‘Het zijn vreemde tijden’. De economie draaide op volle toeren en nu gooit
COVID-19 zand in de motor. Wat ons betreft een tijdelijke drempel in een gezonde economie.
Zeker weten doen we dat niet. Daarom moeten we er alles aan doen om er voor elkaar zijn.
Dat gaan wij als WBG bestuur en bureau doen door u goed op de hoogte te houden met

Ondernemers helpen ondernemers

kunt maken zijn:

Gelukkig zijn er ook ondernemers die elkaar helpen. Zo leverde

• Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud

Intratuin Hoorn 2300 vuurwerkbrillen aan Dijklander Ziekenhuis en

van Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers Servicepunt gaat deze

Jumbo Monique in Heerhugowaard verkoopt tulpen waarbij de gehele

uitvoeren. (zie volgende pagina)

landelijke en regionale informatie. Daarnaast horen wij graag uw signalen, tips en uw

omzet teruggaat naar de kweker. “Als je niets doet wordt het gestort”,

• Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Torzo).

initiatieven. Deze gaan we oppakken en delen. Samen staan we sterker.

aldus Monique Ravenstein. Karsten Tenten maakt triage tenten voor

• Compensatieregeling: € 4.000 voor direct getroffen ondernemers

ziekenhuizen, zorginstellingen en veiligheidsregio’s en berekent

• Verruiming BMKB

Probeer daarnaast je collega ondernemers daar waar mogelijk is te

Ervaringen van ondernemers

alléén de materiaal- en productiekosten in rekening. Wilt u ook uw

• Uitstel betalen (lokale) belastingen

helpen. Bijvoorbeeld door facturen op tijd te betalen. Er zijn ook

Dinsdag 17 maart spraken wij met enkele ondernemers over hoe zij

maatschappelijke steentje bijdragen? Neem contact op met de

• Uitstel betaling rente en aflossing voor zakelijke bankrelaties

ondernemers die omdenken door te investeren in achterstallig

deze tijden beleven en vroegen of zij tips hebben voor andere

Westfrieseuitdaging.nl.

• Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering via je bank

onderhoud. Burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn verwoordde het

ondernemers.

Elkaar helpen

Kijk op de volgende pagina voor de Corona factsheet voor
Ondernemers en ZZP-ers

mooi; “Houd het hoofd koel, het hart warm en help elkaar waar dat
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onze website www.wbg.wf. Enkele regelingen waarop u aanspraak

kan.” Heel veel sterkte in deze bijzondere en zeer uitdagende periode.

Rob Kaarsemaker - financieel directeur van De Toekomstgroep in Andijk.

In deze tijden ontstaan ook mooie platformen. Horeca en ander

Blijf gezond.

“Alle bouwactiviteiten zonder bewoners, zoals thuisrenovaties kunnen

Hoornse ondernemers die ook thuisbezorgen krijgen met ‘Hoorn

Tekst: Aangeleverd Fotografie: Indrukmakers BV
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Corona factsheet
Alleen de allerbeste
bonen!
Persoonlijk contact!

Snelle levering!

Machines en onderhoud!

Gratis proefpakket!

Hieronder schematisch weergegeven de verschillende mogelijkheden die voor u, als ZZP-er of
onderneming met personeel, van toepassing zouden kunnen zijn. Deze factsheet is alleen voor
de regio West-Friesland. (gegevens dd 23 maart 2020).

ZZP-er

Onderneming met Personeel

Bijstand voor Zelfstandigen en Corona;

Verwacht u minimaal 20% omzetverlies als gevolg van Corona? Dan komt

- Max. 3 maanden (tot op heden tot 1 juni);

u mogelijk in aanmerking voor de NOW (Noodmaatregel Overbrugging

- ZZP-er is gestart vóór 1 januari 2020;

voor Werkbehoud). Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

- ZZP-er is min. 1.225 uur per jaar werkzaam in

1. U committeert zich géén ontslag gedurende periode tegemoetkoming;

eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
- Bedrag afhankelijk van gezinssamenstelling;
- Bedrag aanvulling tot sociaal minimum max.

t
www.koffievanhoorn.nl

Kerkstraat 6 1621 CW Hoorn

T. 0229 82 04 27

info@koffievanhoorn.nl

WBG

WBG Samen sterker

€ 1500,31 netto per maand;
- Dit bedrag hoeft niet te worden terugbetaald;

2. De aanvraag geldt voor max. 3 maanden met éénmalige verlenging van
max. 3 maanden;
3. De regeling geldt vanaf 1 maart 2020.
% Tegemoetkoming loonsom bij omzetverlies:
- 100% omzetverlies= 90% tegemoetkoming;
- 50 % omzetverlies= 45 % tegemoetkoming;

2. Lening vanuit WerkSaam Westfriesland;

- 25 % omzetverlies= 22.5 % tegemoetkoming.

- Lening voor bedrijfskapitaal max.€ 10517,-;
- Dit bedrag dient terugbetaald te worden.

Overgangsregeling WTV naar NOW
Heeft u onlangs Werktijdverkorting aangevraagd maar nog geen antwoord

Welke risico’s moet je als ondernemer beslist afdekken?
En welke kun je zelf dragen? Hoe maak je de juiste keuzes?
Praat met iemand met verstand van zaken. Iemand die doorvraagt,
kritisch meekijkt en alternatieven aangeeft.
Praat met ons. Wij adviseren u graag. Met hart voor kwaliteit én
een scherp oog voor de kosten. Kies voor advies dat geld oplevert.

Wat moet u doen?

gehad? Uw aanvraag voor de ingetrokken Werktijdverkorting (WTV) regeling

- Mail bbz@werksaamwf.nl;

wordt beschouwd als een aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel

- Lever de volgende gegevens aan;

Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wel zal bij u aanvullende

• Inschrijving KvK en kopie ID Bewijs;

informatie opgevraagd worden.

• Informatie samenstelling huishouden.
- Meer informatie op www.werksaamwf.nl

Wat moet u doen?
Neem contact op met het Coronaloket van de Kamer van Koophandel.

LET OP: Regeling is nog niet van kracht.

Met vragen kunt u zich wenden tot het KVK-coronaloket: www.kvk.nl/

Er kunnen aanvullende criteria komen!

coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel naar 0800-2117 tussen
8.30- 17.00 uur.

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

De juiste
keuze

LET OP! 12 mei 2020

VERZEKERD VAN AANDACHT

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

“Zakelijk
flirten”
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Duurzaamheid

“Het levert toch een beetje energiebesparing op en bovendien gaf het

Met dank aan hun kennis hebben wij de verzwaring door Liander

ons meer licht in de werkplaatsen. “

kunnen laten uitvoeren.”

“In 2008 hebben wij SDE subsidie* aangevraagd voor de aanschaf

De nu aanwezige 900 panelen zijn ruim voldoende voor de dagelijkse

van zonnepanelen. Die subsidie werd toegekend en daardoor hebben

bedrijfsvoering. “Zo’n 50% van de stroombehoefte van het bedrijf

wij 900 panelen op ons dak laten plaatsen. Dat was ook het

kunnen we zelf invullen met de opgewekte stroom, de overige stroom

maximum van van de op te wekken energie op de stroomaansluiting

die wij opwekken, leveren wij terug aan het net. Daarvoor krijgen wij

van ons bedrijf.“

ook een SDE vergoeding.”

Aansluiting op het net

Collectieve inkoop

Zoals Vlaming aangeeft is het belangrijk dat de omvang van de

Op het moment van aanschaf was er nog geen collectieve inkoop

opgewekte energie past bij je aansluiting op het net. “Wij hebben

van zonnepanelen. “Had die er wel geweest voor zonnepanelen of de

een proces moeten doorlopen om onze aansluiting op het net te

warmtepomp, weet ik zeker dat wij daar voordeel uit hadden kunnen

moeten verzwaren. Bij dit proces zijn wij gelukkig bijgestaan door

halen. Zowel qua inkoop, het delen van kennis als ook het sneller

de leverancier van de zonnepanelen en ons installatiebedrijf.

kunnen verduurzamen van het industrieterrein.” Gezien de kennis en

WBG

Duurzaamheid

ervaring neemt Vlaming Groep een adviserende rol in het nieuwe

Vlaming groep heeft ervaring met warmtepomp en installatie van 900 zonnepanelen

Collectiviteit loont;
Ervaringen delen en
versneld verduurzamen

‘Was er een collectieve
inkoop geweest toen
wij investeerden, dan
hadden wij hier zeker
nog meer voordeel uit
kunnen halen’

inkoopproces om collega ondernemers te helpen met het versnelt
verduurzamen van bedrijventerreinen. Fredo Vlaming staat open voor
vragen en deelt zijn ervaringen graag met andere ondernemers.
Meer algemene informatie en deelname aan een collectieve inkoop
is te vinden via www.ecwf.nl, de website van Energie Coöperatie
Westfriesland. Voor bedrijventerrein WFO-Oost is Frits Meester
de contactpersoon.
*SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie

Veel ondernemers zien kansen in het investeren in duurzame energieoplossingen. Zowel voor
de bedrijfsvoering als ook voor het klimaat. Omdat dit geen dagelijkse praktijk is voor veel
ondernemers wordt er gewerkt aan lokale collectiviteit om kennis te delen en inkoopvoordelen
te behalen. Hierdoor wordt de instap kleiner en kost het minder tijd én geld.
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Een van deze inkoopcollectieven is op industrieterrein WFO-Oost.

Voor het verwarmen wordt daarom gebruik gemaakt van elektriciteit

Ondernemer Fredo Vlaming (40) is samen met zijn zus mede-eigenaar

en een warmtepomp. Vlaming: “Wij hebben voor de pomp gekozen

van de Vlaming Groep. Het bedrijf houdt zich bezig met een scala van

op advies van onze leveranciers. Zij gaven toen aan dat de installatie

activiteiten voor de landbouw- en industriesector en is gevestigd op

zich in zeven jaar zou terugverdienen. Wat lijkt te kloppen.” Voor meer

Zaadmarkt 8. Al bij de bouw in 1998 is het pand ‘gasloos’ gebouwd.

energiebesparing heeft Vlaming ook gekozen voor ledverlichting.

Tekst & fotografie: Aangeleverd
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Vanaf

€ 99.750,-

v.o.n.
Excl. BTW

TE HUUR

Vanaf

€ 695,-

Excl. BTW

EN

In de Hoornse Ondernemers Federatie (HOF) zijn de
belangenverenigingen van ondernemers in Hoorn
vertegenwoordigd

Leden Dagelijks Bestuur
en Algemeen Bestuur

7

Wiljan Loomans

UNIE
BELEG KE
GING

Hoorn

voorzitter
Email: w.loomans@loomanssadvocaten.nl

!

Ernst Walburg
secretaris
Email: e.walburg@quicknet.nl

28 nieuwbouw bedrijfsunits

Steef Stumpel
Penningmeester
Email: sstumpel@stumpel.nl

op bedrijventerrein Zevenhuis te Hoorn

Rien van Drongelen

Projectinformatie

7

Lid
Email: jannyenrien@quicknet.nl

Hoorn

Jan Rosier
Lid
Email: j.rosier@quicknet.nl

7 Plaza ligt op een mooie zichtlocatie aan de
noordoostzijde van het nieuwe, regionale bedrijventerrein Zevenhuis te Hoorn. Het waterrijke en
groene Zevenhuis is gesitueerd aan de nieuwe
verkeersader N23. Voor ondernemers met ambitie en
een gezonde dosis Westfriese arbeidsmentaliteit
is hier alle ruimte! Wilt u meer weten over dit
bedrijventerrein, kijk dan op www.zevenhuis.nl.
7 Plaza bestaat uit twee vrijstaande bedrijfsverzamelgebouwen met daarin ruimte voor in
totaal 28 bedrijfsunits. De twee gebouwen staan
op een ruim en in het groen gelegen perceel.
Tussen de bouwblokken en aan de perceelgrenzen
wordt het terrein met klinkerbestrating verhard.
Dit zorgt onder meer voor ruim voldoende parkeerruimte. De erfafscheiding bestaat aan de straatzijde
uit een stenen muur en een metalen poort.
De overige drie zijden krijgen een groene haag,
zodat 7 Plaza zo natuurlijk mogelijk aansluit op
het nabijgelegen dorp Zwaagdijk-West.
Praktische informatie
De multifunctionele units zijn beschikbaar in diverse
afmetingen. Hierdoor zijn ze zowel zakelijk als privé
de juiste keuze, zeker in combinatie met de perfecte
ligging. De units krijgen géén gasaansluiting.
Ze worden, zoals past in de huidige tijd, gasloos
opgeleverd.

7plaza.nl

op bedrijventerrein Zevenhuis te Hoorn

Gerard Fit
Adviseur van de HOF
Email: gerardfit@ziggo.nl

Overige leden Algemeen Bestuur
 De units zijn te koop. Ook bestaat de
mogelijkheid om de bedrijfsunit in
verhuurde staat - als belegging - te aanvaarden. Informeer naar de mogelijkheden.
 100% financiering is mogelijk.
 VvE met lage lasten.
 Het complex is veilig afsluitbaar met de
(op afstand bedienbare) elektrische schuif
poort.
 Moderne en frisse uitstraling door stenen
borstwering en antracietkleurige sandwichpanelen.
 Uitermate geschikt voor kleinere bedrijven
of voor de stalling van camper, caravan,
sportauto, vouwwagen en boot.
 Zonnepanelen (vraag naar de mogelijkheden)
 Inclusief infrastructuur voor water en elektra.

Waarnemer
Email: hoorn@khn.nl

Guus Bouchier
Email: guus@bouchiersc.nl

Edo van Houten
Email: edovh@hotmail.com

Ivo ten Cate

nes account
VERANTWOORDELIJK ONDERNEMEN

Voor meer informatie neem contact op met:
Taams Makelaardij

T. 0226 - 426 876
E. info@taamsmakelaardij.nl
I. taamsmakelaardij.nl

Hoffstad Bedrijfsmakelaars OG
T. 0229 - 213 541
E. info@hoffstad.nl
I. hoffstad.nl

Email: i.ten.cate@quicknet.nl

Arie Blaauboer
Email: a.p.blaauboer@planet.nl

Jeroen Swerissen
Email: j.swerissen@leilinde.nl

Hoorn opent
groot online
warenhuis
tijdens
coronacrisis

HOF

Hoornse ondernemers voor een mooie binnenstad

Fotografie: Benno Ellerbroek

TE HUUR:

Neutronweg 5 unit 5
1627 LG, Hoorn

In tijden van crisis
HOORN - Gelukkig zijn er mensen die inspiratie weten te halen uit deze bijzondere tijd.
Ze komen met de beste ideeën en innovaties. Zoals het idee om één gezamenlijk
online warenhuis voor lokale ondernemers te openen. Dit idee werd al vaker geopperd

Huurprijs:
€ 1250,- excl. 21% BTW
Oppervlakte:
265 m2

en komt dankzij de maatregelen tegen het coronavirus in een ongekende

Bedrijfsruimte van ca 30 meter lang,
ca 10 meter breed en ruim 6,5 meter
hoog.

Unieke kans

gegeven aan de oproep om lokale ondernemers te steunen.

Nog nooit eerder bevonden we ons in een situatie waarbij

Het is natuurlijk eenvoudig om kleding, speelgoed en voedings

we zo afhankelijk zijn van online diensten. Niet iedere lokale

middelen via grote ketens te bestellen. Maar juist nu kan de

Voorzien van grote overheaddeur
van 5 bij 5 meter alsook een aparte
toegangsdeur, vloerdruk 1000 kg
per m2.

ondernemer was hier op voorbereid. Met creatief kunst en vliegwerk

lokale ondernemer iedere euro goed gebruiken. Het overzicht

wordt een poging gedaan om online te verkopen. Het initiatief

op ‘Hoorn Bezorgt’ groeit in rap tempo en daarmee ook de

‘Hoorn Bezorgt’ van José Linders is hier op ingesprongen door

behoefte vooreen centraal systeem om te bestellen en

een overzicht te maken. Er werd door inwoners massaal gehoor

te bezorgen.

stroomversnelling. De organisatie verwacht de komende dagen duizenden bezoekers.

Verlichting, heater en krachtstroom
aanwezig, voorzien van toilet en
kantoorruimte van ca 35 m2 op
verdiepingsvloer.
POSTBUS 2225 1620 EE - HOORN - TEL. +31 (0)229 214 183 - INFO@BERTOOMSVASTGOED.NL
WARENHUISHOORN.NL IS TOT STAND GEKOMEN DOOR EEN SAMENWERKING TUSSEN DE
HOC, OSH, LOF EN STADSCOMMUNITY VOOR EEN MOOIE STAD, MET MEDEWERKING VAN DE GEMEENTE HOORN.
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Hoornse ondernemers voor een mooie binnenstad

HOF

Binnen no-time heel
Hoorn online!

Klaar
voor de
toekomst
Duurzaam kantoor op modern bedrijventerrein

Een zelfbewuste opdrachtgever
met een heldere visie
Op het nieuwe bedrijventerrein Baanstee-Noord
in Purmerend is, volgens het ontwerp van
TBE-ZA, het nieuwe bedrijfspand voor
Mecuur bouw gerealiseerd. De gevel drukt de
ambitie van de opdrachtgever uit. Een krachtig
en modern gebouw met oog voor detail.

Samen met de stad

om via het warenhuis online producten te verkopen. Ondernemers

De gemeente Hoorn, Ondernemers Stad Hoorn, HOC, HOF en Voor

die ervaring hebben met online verkoop of hiermee willen starten,

een mooie stad hebben de handen ineen geslagen en bouwen

kunnen hun top 10 producten toevoegen aan hun etalage.

nu samen met ZZP’ers uit de stad een groot online warenhuis.

Vanuit de organisatie wordt hulp aangeboden bij het aanmelden

Uitgangspunt is dat dit platform van de stad is en blijft door met

en/of invoeren van producten. Voor ondernemers die niet zelf kunnen

elkaar af te spreken dat er nooit een commercieel verdienmodel

bezorgen wordt ook een gedeelde bezorgdienst opgezet. Er

geïntroduceerd zal worden. Doordat de krachten gebundeld worden

zijn al diverse fietskoeriers en zelfs taxibedrijven die hier zelfs een

kunnen ondernemers gratis aansluiten. Hoe mooi is dat!

vrijwillige bijdrage aan willen leveren. Uiteraard zal het aanbod in
de toekomst verder groeien tot een volwaardig online warenhuis

Snel en makkelijk aansluiten

met al het moois dat Hoorn te bieden heeft. Door nu deze unieke

Snelheid is nu heel belangrijk. De eerste groep ondernemers hebben

kans te grijpen en ervoor te zorgen dat het platform stevig voet

vanuit het initiatief ‘Hoorn Bezorgt’ hun online etalage al geopend.

aan de grond krijgt, komen we als stad straks nog sterker uit deze

Ondernemers die willen aansluiten kunnen zich aanmelden

crisis. Winkeliers versterken hun posities door fysiek winkelen te

via warenhuishoorn.nl. Naast de etalage is het zelfs al mogelijk

combineren met een online (gevulde) etalage. Warenhuishoorn.nl

Julianaweg 141, Volendam
info@tbe-za.nl
0299-363468
OOK EEN ONLINE ETALAGE OPENEN? WARENHUISHOORN.NL
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Lopende zaken
www.hochoorn.nl
Bestuur HOC
Jan Rosier, voorzitter
j.rosier@hochoorn.nl

Pieter Plas, voorzitter
Jong HOC
p.plas@hochoorn.nl

Sjon de Lange
s.delange@hochoorn.nl

Paul Moerkamp,
terreinvertegenwoordiger HN80
p.moerkamp@hochoorn.nl

Sander Mentjox,
penningmeester
s.mentjox@hochoorn.nl

Stay save.

Subsidies liggen klaar
voor collectieve inkoop
zonnepanelen. Doe mee en
bespaar geld en energie!
Kevin Loomans van EBS
enthousiasmeert collega’s
voor circulair ondernemen
Parkmanagement Hoorn
houdt de terreinen veilig
tijdens de Corona crisis
Verslag HOC Internationaal

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

HOC Energiepositief

het energieverbruik op beide bedrijventerreinen. “Het stroomverbruik

Hans Huibers van de Westfriese Bedrijven Groep: “Je ziet dat er veel

per jaar is net zoveel als van 16.000 huishoudens. We zijn daar als

verbinding ontstaat rond maatschappelijk verantwoord ondernemen

georganiseerd bedrijfsleven echt van geschrokken en nemen onze

en verduurzaam. Ondernemers nemen steeds meer verantwoorde-

verantwoordelijkheid. Fossiele brandstokken raken een keer op.

lijkheid voor de wereld. Het gaat allang niet meer alleen over de

Daarom zetten we alles op om de ondernemers te helpen te

portemonnee alleen. Maar het rendement is natuurlijk zeer aantrek-

verduurzamen. Ledverlichting en zonnepanelen zijn rendabele

kelijk.”

middelen om snel de CO2-uitstoot en het energieverbruik te

Voor meer informatie over deze actie kunt u terecht op www.ecwf.nl

HOC

HOC Energiepositief

verminderen. En het scheelt ook nog eens in de kosten.” Een
boodschap die door de aanwezige wethouders Helling en Bashara
uit Hoorn van harte wordt onderstreept.

Doe mee en bespaar geld en energie!
U kunt onder kantooruren bellen met 0229 – 714310 of direct

Vlnr Arthur Helling, Jan Rosier, Gerard Fit,
Samir Bashara en Hans Huibers

Hoornse bedrijventerreinen sneller verduurzaamd

Subsidies liggen
klaar voor collectieve
inkoop zonnepanelen

De Hartelijke Huiskamer is als uniek ontmoetingscentrum en

met projectmanager Frits Meester: 06-364 27 931.

vergaderruimte voor deze aftrap gekozen omdat het pand volledig

Dankzij bijdragen van de gemeente Hoorn (Puur Hoorn) en de

CO2-neutraal is. “Daar verdienen we gewoon geld mee”, zegt

provincie Noord-Holland worden de energiescans gesubsidieerd

eigenaresse Aline Broersen. “Via Puur Hoorn ondersteunen wij dit

aangeboden. Dus dit is de uitgelezen kans om tegen lagere

initiatief”, aldus wethouder Bashara: “Duurzaamheid en economie

investeringskosten geld en energie te gaan besparen. Gemid-

gaan hand in hand. Zijn collega Arthur Helling: “De besparingen op

deld verdienen de deelnemers hun investering in zonnepanelen

de energierekening maken dat wel duidelijk. Deze actie is daarbij ook

in 6,5 jaar terug (bandbreedte 5 – 7,5 jaar)!

nog eens goed voor de werkgelegenheid in de regio.”

Voor bedrijven met platte daken op Hoorn80, Westfrisia en De Oude Veiling (en andere
terreinen!) is dit het moment om over te stappen op zonnepanelen. Dankzij een collectieve
inkoopactie besparen ondernemers, naast structurele energiekosten, fors op de investering.
“Dit is het moment”, stelt wethouder Samir Bashara bij de start van deze actie, waarover
alles te vinden is op www.ecwf.nl.
“Ik adviseer ondernemers om nu een energie- of zonnescan te laten

Westfrisia en De Oude Veiling. Ook bedrijven op andere terreinen, die

uitvoeren. Er ligt veel subsidie op de plank om geld te besparen”, zegt

op het punt staan te verduurzamen, kunnen als ze snel zijn zich

Gerard Fit namens de ECWF die opereert namens de ondernemers-

aansluiten bij de komende inkoopronde.”

verenigingen. “We leveren zelf duurzame energie en organiseren dit

48

soort collectieve inkoopacties. Het is belangrijk dat de ondernemer

“Geschrokken van stroomverbruik”

kan blijven ondernemen. Daarom neemt de ECWF alles uit handen

In de (CO2-neutrale) Hartelijke Huiskamer aan De Oude Veiling werd

als het gaat om verduurzamen en geld besparen. We breiden nu onze

eind februari het startschot gegeven om de bedrijventerreinen

Energiepositief-campagne uit van Hoorn80 naar meer terreinen. Hoe

Westfrisia en De Oude Veling aan te sluiten bij de Energiepositief-

meer deelnemers hoe korter de terugverdientijd. De focus ligt nu op

actie van Hoorn80. Gerard Fit presenteerde een TNO-onderzoek naar

Tekst: Robert Vinkenborg Fotografie: Benno Ellerbroek
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HOC Internationaal

HOC

Het is prettig ondernemen als
u weet waar u aan toe bent

U KUNT OP ONS REKENEN!
NEEM NU CONTACT OP VOOR
EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK!

Accountancy • Administraties • Fiscale zaken • Bedrijfsadviezen
De Oude Veiling 12 • 1689 AA Zwaag • Tel.: 0229-280090

www.accountantskantoorhoff.nl

Bouwhuis is verhuisd vanwege internationale uitbreiding

GERECHTSDEURWAARDER BOUWHUIS IS VERHUISD!
Per 1 januari 2020 is er een intensievere samenwerking aangegaan tussen
BOUWHUIS INCASSO-DEURWAARDERS en NIB GROUP.
Hiermee wordt een uitbreiding van het netwerk naar meer dan 150 landen
gerealiseerd. Kennis en ervaring worden gebundeld om zo op een maatschappelijk verantwoorde manier zo efficiënt mogelijk en fair te incasseren!
Nieuwe adresgegevens:
Vestigingsplaats :			
Adres			
:			
Telefoon		
:			
Website		
:			
E-mail		
:			

HOC Internationaal
Nog net voor de sluiting vanwege de coronavirus was de bijeenkomst van HOC Internationaal.
Met ruim 20 aanwezige ondernemers sprak Dirk de Bie van NL in

aangifte en het loon van je personeel dat aan banden wordt gelegd.

Bussiness (iets later dan gepland) over de regelingen bij internationale

Maar ook formulieren voor de export vragen veel tijd en uitleg.

bedrijfsvoering. Ook Jaap vlam van Polytechniek, waar wij te gast waren,

De aanwezigen hebben de hand-oud van de presentatie ontvangen en

vertelde over zijn ervaringen over de grenzen.

de gegevens waar zij terecht kunnen met hun vragen.

Tijdens deze bijeenkomst bleek dat er veel haken en ogen zitten aan

Wil je de volgende bijeenkomst ook bijwonen, meld dit dan bij

het internationaal zakendoen. Veel dingen zijn er anders, zoals de BTW

info@hochoorn.nl

Hoorn
Dhr. C.J.K. van Aalstweg 13-D
088-2111200
www.bouwhuis-incasso.nl
info@bouwhuis-incasso.nl

Tekst: Aangeleverd Fotografie: Hélène de Bruijn
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EP:Beerepoot:

Kom langs in onze prachtige Dyson-shop voor de mooiste steel- en sledestofzuigers,
(verwarmde) luchtreinigings ventilatoren, luchtbevochtigers en haarstylingsproducten,
zoals de unieke Supersonic föhn, Airwrap styler en nieuwe Corrale stijltang.
Alle modellen staan demonstratieklaar, dus test in alle rust de mogelijkheden
of vraag om een demonstratie.

INCLUSIEF

“Van grondstof tot eindproduct: waar kun je verbeteren?”

Circulair bouwen:
intern stappenplan,
externe samenwerking

HOC

DÉ DYSON-SPECIALIST
VAN NOORD-HOLLAND

HOC EBS/Circulair bouwen

De bouwwereld is goed wakker geschud. Het CO2- en stikstofprobleem legt projecten stil, en

VRIJSTAAND
LAADSTATION
EN 2E ACCU

dát in tijden van grote woningnood. De oplossing: circulair bouwen. European Building Supply
(Enkhuizen) geeft het goede voorbeeld en inspireert fabrikanten, leveranciers en eindgebruikers.
PARTNER VAN :

GROOTHANDEL

AFVAL....

IS VERLEDEN TIJD

DE NIEUWSTE DYSON STEELSTOFZUIGER, NU AL LEVERBAAR
De Dyson V11 Absolute Extra Pro heeft de hoogste zuigkracht van alle snoerloze
stofzuigers. Hij levert tot 60 minuten constante zuigkracht op één accu. Een
2e accu wordt meegeleverd, dus extra power voor een grondige reinigingsbeurt.
Het HEPA-filter vangt allergenen, schimmels en bacteriën
en blaast schone lucht weer uit. Hij wordt zeer compleet
geleverd inclusief o.a. 2 vloerzuigmonden en
gemotoriseerde mini-borstel.

CORRALE - STIJLTANG:

DYSON Steelstofzuiger
(V11 ABSOLUTE EXTRA PRO)
• Tot 60 minuten constante zuigkracht
• LCD scherm met batterijstatus en modus
• Direct aangedreven vloerzuigmond
• AUTO modus; Past automatisch de
zuigkracht aan, aan het type ondergrond
Inclusief 2e accu en vrijstaand laadstation

AIRWRAP - ALL-IN-ONE STYLER:

DAG OVERMATIGE WARMTE. KRULLEND. GOLVEND.
HALLO FLEXIBELE PLATEN.
GLAD MAKEN.
De enige stijltang met flexibele
platen. Hierdoor wordt het haar
beter verzamelt. Dezelfde stijl
maar gladder, met minder
hitte, minder haarbreuk
en minder pluizig haar.
Met of zonder snoer
te gebruiken.

Start bij het begin. Eenvoudiger én duidelijker kan Kevin Loomans,

onderzoek naar de duurzaamheid van hun product en hoe milieuvrien-

mede-eigenaar EBS het niet verwoorden. Het bedrijf is als distributeur

delijk ze werken. Onze ervaring is dat nagenoeg iedereen hier graag aan

van dakmaterialen de spil tussen fabrikant en groothandel. “We

meewerkt. Zo creëer je met elkaar een vliegwieleffect.” EBS zorgt er

realiseerden ons dat er nog een grote slag gemaakt kan worden in

bijvoorbeeld voor dat het mogelijk is dat op elke bouwlocatie en

de bouw. De sector staat bekend als ‘star’, maar eigenlijk staat 80%

groothandel recyclebare kunststof kratten staan, waarin verpakkingen

open voor verbetering, de overige 20% is wat terughoudend. Het is ook

en afval kunnen worden gegooid. “Wij zorgen ervoor dat dit bij de

lastig om uit die comfort zone te komen.” Want hoe pak je dat nu aan

afvalverwerker komt, die het scheidt in herbruikbaar en recyclebaar.

om te komen tot een circulair systeem in samenwerking met de

Het laatste deel wordt verwerkt tot granulaat, de grondstof voor nieuwe

partijen met wie je te maken hebt. “Door eerst intern te kijken wat je

materialen. Niet alleen voor ons maar ook voor andere fabrikanten.”

kunt verbeteren. Wij hebben twee jaar geleden overal op onze locatie

Stijl uw haar in elk gewenst
model, zonder extreme hitte.
Lucht draait de krul vanzelf om
de Airwrap heen. Inclusief
6 opzetstukken, pre-styling
föhn en opbergdoos.

LED-verlichting geplaatst en protocollen uitgeschreven over het gebruik

Toegevoegde waarde

van verwarming en dergelijke. Ook de fruitmand op tafel had effect.

EBS heeft de eigen ervaringen inmiddels gebruikt om een circulaire

Wij hebben een ziekteverzuim van maar 1,2%! Je leert dus snel wat

verpakkingslijn te lanceren. “Per juni komen wij bovendien met een

werkt en kunt hierna grotere stappen zetten.”

ruim assortiment aan circulaire dakmaterialen voor hellende systemen,
uniek in Nederland, en RVS-draad uit gerecyclede grondstoffen. Wij

Vliegwieleffect creëren

geloven in die toegevoegde waarde en ook dat andere ondernemers

De volgende zet is om over de eigen ondernemersgrenzen heen kijken.

dit kunnen oppakken. We kunnen het hele proces met elkaar samen

Hoe verloopt het proces van grondstoffabrikant tot eindgebruiker? “Dus

optimaliseren. We werken hiermee aan onze toekomst en die van

ook voordat het bij jou begint. Al deze gegevens kun je analyseren en

ons nageslacht.”

verwerken in een stappenplan. Voor jezelf én richting de andere partijen.

info@epbeerepoot.nl

www.epbeerepoot.nl

U vindt ons ook op:

Tel. algemeen: 0229 - 502 420

U krijgt de service
van EP:Beerepoot

Om ondernemers en leveranciers te helpen, doen wij bijvoorbeeld
TOPWINKEL
VAN HET JAAR

Tekst: Jannelies Blommaert Fotografie: Aangeleverd

Inspiratie nodig? Kijk op www.afvalisverledentijd.nl.
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HOC Parkmanagement

HE-RHO HEEFT
HET ALLEMAAL
VOOR U IN HUIS
Bouw, klus en
schoonmaak

Parkmanagement
Hoorn houdt de
terreinen veilig tijdens
de Corona crisis
Nu bij veel ondernemers een groot aantal medewerkers vanuit huis werkt en daardoor
slechts een kleine bezetting in het pand hebben, is het denkbaar dat het inbrekersgilde
actiever gaat worden.
Parkmanagement Hoorn is zich hier terdege van bewust en heeft

De opbrengsten van de reclamebelasting komen ten goede aan het

gelijk geregeld dat de surveillancedienst frequenter op de terreinen

Lokaal Ondernemers Fonds. Hieruit zijn op alle bedrijventerreinen in

aanwezig is. Ook de camerabewaking op de bedrijventerreinen in

Hoorn camera’s gefinancierd waarmee men digitaal kan surveilleren,

Hoorn wordt vaker ingezet voor de surveillance.

maar ook beelden kan terugkijken. Bij onregelmatigheden wordt
direct de politie ingeschakeld.

Sinds 2009, bij de invoering van de reclamebelasting, wordt de
collectieve surveillance uit deze opbrengsten voldaan. Die surveil-

Ondernemers met een bedrijfspand op de bedrijventerreinen in

lance houdt in dat minstens twee wagens van Securitas hun ronde

Hoorn hebben ook recht op een gratis AL1 meldkamerabonnement

rijden over de bedrijventerreinen en bij diverse panden uitstappen en

van de NVD. Ook dit wordt uit de opbrengst van de reclamebelasting

een ronde om het pand lopen om te kijken of zij geen onregelmatig-

betaald. Hierdoor wordt het de ondernemer steeds makkelijker

heden tegenkomen. In de zomer zijn dit vooral nog openstaande

gemaakt om een veilig terrein te creëren. Het is dan ook met

ramen of lichten die nog branden. De surveillanten reageren

trots dat we kunnen vaststellen dat de bedrijventerreinen in

adequaat op verdachte bewegingen. Als wordt geconstateerd dat

de gemeente Hoorn tot de 10 veiligste werkterreinen in

onbevoegden zich ’s avonds ophouden bij bedrijfsgebouwen worden

Nederland behoren.

deze personen aangesproken. Tijdens kantooruren schouwen onze

06-11 77 02 35 • info@He-Rho.nl • www.He-Rho.nl

Parkmanagers de bedrijventerreinen en attenderen, indien nodig,

Voor meer informatie mag u altijd bellen:

de ondernemers op onveilige situaties.

0229-210706

Tekst: Aangeleverd

OCW

OCW

OCW

Door de ogen van je klant
We werden uitgedaagd om naar ons eigen product en/of dienst te
kijken, vanuit de ogen van onze klanten. Welk probleem los je eigenlijk
op? Het gaat er niet om wat je doet of hoe je het doet maar waarom
je het doet. En ja, dan mag Simon Sinek natuurlijk niet ontbreken.
Nog nooit van hem gehoord? Kijk eens op YouTube, je kunt hem
niet missen.

Voor onszelf is het vaak heel duidelijk wat we doen, wat onze business
inhoudt. Maar blijkt dat ook uit hoe wij ons presenteren op bijvoorbeeld
online platformen? Of moet je eerst aan tafel zien te komen voordat
jouw potentiële klant goed begrijpt wat jij precies voor hem/haar
kan betekenen?

Dan zijn er waarschijnlijk heel wat aan je deur voorbij gelopen.
Gemiste kans!

En nu zelf aan de slag
Werk aan de winkel dus om te zorgen dat deze potentiële klanten veel
eerder begrijpen welke toegevoegde waarde jij in huis hebt. Laura

Succesvolle Masterclass
“Meer klanten
binnenhalen” bij OCW

Laura Linschoten

Linschoten zorgde voor veel stof tot nadenken. Nieuwe dingen maar
ook de inkoppertjes die ons niet helemaal onbekend voorkomen. Maar
voeren we ze uiteindelijk ook zo uit? Goed om daar wat langer bij stil te

door te schuiven naar het najaar. Hou onze website

staan en te kijken wat het je als ondernemer oplevert.

www.ocwestfriesland.nl in de gaten voor meer informatie.
We hopen je daar te ontmoeten!

Gezellig netwerken
We sloten de middag af met een hapje en een drankje in de bar. Iets

Word ook lid van OCW

opsteken van een interessante masterclass is leuk, maar elkaar daarna

Ondernemersclub Westfriesland is ambitieus en wil graag nog

ook nog even spreken en/of kennis met elkaar maken is zeker zo

meer ondernemers met elkaar in contact brengen. Het nieuwe

belangrijk. De bar bleef nog lang goed gevuld met onze OCW-gasten.

bestuur is enthousiast en organiseert samen met betrokken leden

“Meer klanten binnenhalen” verzorgd door Laura Linschoten van de Ondernemersbende uit

Aan gespreksstof geen gebrek dus. En bij het afscheid natuurlijk weer

interessante themabijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Wil jij

Amsterdam. Het Wapen van Medemblik, eveneens een OCW-lid, zorgde voor de perfecte locatie

een voetje, elleboog of zwaai.

ook je ondernemersnetwerk vergroten, inspiratie opdoen en

Een 40-tal enthousiaste deelnemers bezochten 12 maart jl. de inspirerende masterclass

en een warme ontvangst. Wel even onwennig om elkaar geen hand te geven. Een voetje hier,
een elleboog daar of gewoon een aardige zwaai met de hand. Het bracht wel direct een
ontspannen gesprek op gang.

samenwerkingen aangaan? Word lid van OCW!

Koppie Doen! in het najaar
Door de gevolgen van het coronavirus is door Ondernemers Club

Eerst meer weten? Neem dan contact op met

Westfriesland, WBG en de Rabobank besloten om Koppie Doen!

secretariaat@ocwestfriesland.nl.

Tekst & fotografie: Aangeleverd
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Instijl Financiele Diensten

/ BIJ ZAKEN ZOEK
JE ZEKERHEID …

Is ook uw partner in bijzondere tijden.
Wij helpen u graag bij het verkrijgen van uw bedrijfsfinanciering.
Ook kunnen we voor u onderzoeken of wij uw huidige
financiering kunnen verbeteren.

InStijl heeft
ook voor u
gegarandeerd
de laagste 1,16%
7%
hypotheekrente
st
10 jaar va

Welk soort hypotheek past het beste bij uw situatie?
Met welke hypotheek houdt u meer financiële ruimte over?

Om deze vragen te beantwoorden kunt u direct een afspraak
maken voor een vrijblijvend eerste gesprek met één van de
financiële adviseurs van InStijl.

Wilt u informatie of een
afspraak? Bel 0229-760050
of kijk op www.instijlgroep.nl

INSTIJL GROEP BV

INSTIJL GROEP BV

INSTIJLGROEP.NL

INSTIJLGROEP.NL

HYPOTHEKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGEN

VERZEKERINGEN

JURIDISCH

JURIDISCH

Dit doen wij graag, hier zijn wij goed in!
… WIJ GEVEN U DE PERSOONLIJKE
AANDACHT DIE U VERDIENT
Maelsonstraat 26, 1624 NP Hoorn
0229 - 58 40 40 / www.alsemavanduin.nl

Ondernemen is:
een zakelijke makelaar bellen
Kantoorruimte

!

op zichtlocatie!

drijfscomplex
Hoogwaardig be

De Dolfijn 42, Enkhuizen
Huurprijs v.a. € 55,- per m² per jaar excl. btw.

Nijverheidsweg 8A, Wervershoof
Vraagprijs € 2.950.000,- K.K.

2
!
Scherpe m prijs

Zichtlocatie!

Holeweg 4, Hoorn
Huurprijs € 8.500,- per maand excl. btw.

Onze bedrijfsmakelaars:

rein!
Ruim opslagter

De Veken 10, Opmeer
Vraagprijs € 775.000,- K.K.

Schoffel 65, De Goorn
Huurprijs € 2.950,- per maand excl. btw.
Vraagprijs € 425.000,- k.k. excl. btw.

Capellehof 4, Spanbroek
Vraagprijs: € 289.500 k.k.

De KLiK! tussen vraag en aanbod

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

Wij kopen en verkopen
ook woningen!
Vraag de
bedrijfsmakelaar
naar uw kansen.

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

Wij kopen
en verkopen ook
woningen

imte

Winkel-/kantoorru

PURMEREND EDAM-VOLENDAM HOORN WEST-FRIESLAND

