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Bel 0229 - 27 17 77Interesse?

Bedrijfspand verkopen of verhuren?

Purmerend • Hoorn • Edam-Volendam • West-Friesland

hoorn@vanoverbeek.nl  |  0229 - 27 17 77  |  Lepelaar 3  |  1628 CZ Hoorn

Uitgebreid netwerk van ondernemers, 

gemeenten en projectontwikkelaars 

Kruispunt tussen vraag en aanbod 

Thuis op ieder terrein: van detailhandel tot kantoor, 

van belegging tot non profit

Nog enkele units beschikbaar!

Nieuwbouwproject Zevenhuis te Zwaag
Nieuwbouwunits vanaf circa 344 m² bvo op Zevenhuis te Zwaag

Vraagprijs vanaf € 355.000,- v.o.n. excl. btw

Zuiderkoggeweg, Hem 
Kavelprijs € 500.651,- k.k excl. btw.

Perceeloppervlakte circa 3.730 m²

Kantoorruimte vanaf 115 m² 
op zichtlocatie

Voor kortere periode 
beschikbaar!

De Factorij 33, Zwaag
Huurprijs: 

vanaf € 80,- per m² per jaar

Verlengde Lageweg 19, Hoorn
Huurprijs: 

€ 75,- per m² per jaar

Laatste kans! Nog slechts 1 
woon-werkkavel beschikbaar!
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SociCom Enkhuizen  
is een sociaal én echt bedrijf  
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Versterken van identiteit
Dat gebeurt bij ons door passend advies te geven over 

print- en drukwerk, om een goed ontwerp het best tot zijn 

recht te laten komen. Al geruime tijd staan wij klaar voor 

Brouwerij De Werf om hun vraag naar verpakkingen in 

goede banen te leiden. Het eindresultaat moet top zijn, 

binnen de afgesproken, korte levertijd. Door onze snelle 

aanpak kunnen zij zich focussen op het brouwen van  

lekker bier. Sprintprint ondersteunt, adviseert en helpt!

De Factorij 34C      Zwaag      0229 23 64 24      info@sprintprint.nl      www.sprintprint.nl
nieuw

print
offset

studio
packaging
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Dat is een 
felicitatie waard!
In de afgelopen weken 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.



VoorwoordWWW.SCHERMERBV.NL

Met TOSHIBA klimaatbeheersing

DUURZAME KOELING DUURZAME KOELING 
EN VERWARMING.EN VERWARMING.

De TOSHIBA modulerende airconditioningsystemen leveren zomer en win-

ter 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 

biedt een oplossing voor zowel kleine als grotere toepassingen. Gecombineerd 

met gebruiksvriendelijke bediening, energiemonitoring en slimme regeltech-

niek beschikt u met TOSHIBA over een compleet pakket duurzame en be-

trouwbare klimaatbeheersing.

Erkend installateur en TOSHIBA-specialist Schermer Installatie-

techniek adviseert u graag over de mogelijkheden.

WWW.TOSHIBA-AIRCO.COM
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Henk 

In de herdenkingsadvertenties, toespraken tijdens de afscheidsplechtig-

heid en de gesprekken na de plechtigheid kwamen de omschrijvingen 

icoon en markant waarschijnlijk het meest voor. Het is bijna ongelofelijk 

met hoeveel mensen hij close was, voor hoeveel mensen, clubs en 

bedrijven hij wat betekend heeft en belangrijk was. Dat is een 

bijzondere kwaliteit. 

Maar nooit op de voorgrond, meer als smeerolie. Hij regelde, maakte 

mogelijk, hielp. Stond met raad en daad bij. Heel veel draaide met, 

dankzij en via Henk, maar nooit om Henk. 

Eén van zijn typerende eigenschappen is dat als hij vroeg: ‘Hoe is het?’ 

hij ook een antwoord verwachtte. Het was geen beleefdheidsvraag, het 

was interesse. Met alleen ‘goed’ kwam je niet zomaar weg, dan had hij 

een blik waardoor duidelijk werd 

dat er toch echt wat 

inhoudelijks verteld  

moest worden. Dat 

gebeurde ook als het 

antwoord ‘kan beter’ 

of ‘niet zo goed’ was. 

Ook dan, of misschien juist dan, wilde hij het weten. Na een paar 

duidelijke vragen en een heldere analyse kwam er vervolgens een goeie 

tip, iets waar je ook aan kon denken of minimaal een hart onder de riem. 

Dezelfde vraag werd Henk ook eens gesteld toen hij gapend door het 

bedrijf liep. Reden van het veelvuldige gapen was de papierhoeveelheid 

in de printerstraat en een klus die echt af moest.

’s Avonds had hij gezien dat één lading papier er twee uur over deed 

om uit de printstraat te rollen. Als je dus om 02.00, 04.00 en 06.00 uur 

naar het bedrijf heen en weer rijdt en de printer bijvult, is het om acht 

uur ’s morgens klaar. Simpel.

Na de plechtigheid vertelde een andere grote ondernemer dat Henk 

een paar maanden geleden het terrein bij ‘m op kwam rijden. Henk 

ging het pand van de andere grote ondernemer binnen en riep vragend 

beneden aan de trap: ‘Ben je boven?’ Hij was boven. Henk hees zich 

omhoog, zij die Henk kennen weten hoe, om uiteindelijk hijgend op de 

tweede etage te arriveren. Hij kwam vertellen dat door de gestegen 

papierprijs, de prijs van de advertentie op de voorpagina van de 

Zondag eigenlijk drie tientjes moest stijgen. ‘Henk, vanzelfsprekend is 

dat okay. Maar waarom kom je boven? Ik had toch gewoon naar 

beneden gekomen en bellen of mailen had ook goed geweest.’

‘Wij doen al meer dan dertig jaar heel fijn zaken met elkaar en dit wil ik 

persoonlijk met je bespreken en dan kom ik naar jou toe.’

Nou, zo’n man.

Mark Janzen

Henk van Amstel is overleden op maandag 27 juni. Henk was onder andere uitgever van 

 magazine Westfriese Zaken. Velen zullen hem kennen als oprichter en directeur-eigenaar  

van Indrukmakers of van Weekblad Zondag, dat dit jaar veertig jaar bestaat.

Voorwoord51635
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Hoe zorg je ervoor dat je meer beweegt op je 

werkplek? Verander je werkplek in een zit-sta 

werkplek. Het is gezonder voor je lichaam om 

je werkhouding af te wisselen. Door gedurende 

de dag te switchen tussen zitten en staan zul 

je al snel merken dat je minder lichamelijke 

klachten krijgt.

Flexicomfort is expert op het gebied van zit-

sta werken. Wij kunnen je dan ook goed en 

uitgebreid advies geven over het inrichten van 

je werkplek.

 

We komen graag bij u langs op locatie om een 

passend advies te geven voor de indeling van 

uw kantoor. Of kom inspiratie op doen in onze 

showroom. 

Wil je eerst meer informatie kijk dan op onze 

website.

De Oude Veiling 68A, Zwaag  •  www.flexicomfort.nl  •  info@flexicomfort.nl

Openingstijden
Maandag t/m woensdag 8.30 - 12.30 uur  •  Donderdag en vrijdag 8.30 - 17.00 uur

Buiten openingstijden langskomen? Bel ons op 0229 -287755                          
 

MINDER ZITTEN, 
WEL ZO GEZOND

S P E C I A L I S T E N  I N  Z I T / S TA  W E R K E N
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Westfriese Zaken
Het zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders 
en managers in West-Friesland. Een uitgave van 
Indrukmakers BV i.s.m. de Hoornse Ondernemers 
Compagnie, de Westfriese Bedrijvengroep, de 
Hoornse Ondernemersfederatie en Ondernemers 
Club Westfriesland. www.westfriesezaken.nl
  
Redactie, vormgeving & realisatie 
Indrukmakers BV
Geldelozeweg 33, 1625 NW  Hoorn
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media@indrukmakers.nl

Westfriese Zaken niet ontvangen?
Westfriese Zaken wordt verspreid door middel van 
controlled circulation naar beslissers en bestuurders 
in West-Friesland in een oplage van 11.000 
exemplaren. Wilt u het magazine ook ontvangen, 
meld u dan gemakkelijk en gratis aan via de 
website: www.aanmelden.westfriesezaken.nl

Copyrights
Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen 
artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. 
Bedrijfspro fielen vallen buiten de verantwoordelijk-
heid van de redactiecommissie. 51637
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De blije gezichten van de werknemers stralen je in de productiehal tegemoet. Hier werkt 

 iedereen met plezier. Op zijn of haar eigen niveau. “De mensen, daar doen we het voor!”, 

 vertelt directeur-eigenaar Peter Schouten van Soci-Com Enkhuizen: “We zijn een sociaal 

 bedrijf. Tegelijk ook een écht bedrijf. En dat betekent in West-Friesland kwaliteit leveren en  

dat je nakomt wat je belooft. We zijn ondernemers met een sociale missie. Dat gaan we nog 

meer uitdragen. Omdat het in ons aller belang is dat iedereen mee kan doen.”

Bij Soci-Com, het bedrijf bestaat ruim tien jaar, werken ook mensen 

die - zoals Schouten dat omschrijft - “een zetje in de rug nodig 

hebben. Met dat zetje proberen we ze te begeleiden naar betaald 

werk. Denk aan langdurig werklozen, mensen uit de bijstand, 

langdurig zieken, re-integratie trajecten, ouderen, mensen met een 

psychische stoornis of met een arbeidshandicap. Met onze productie-

capaciteit zijn we een volwaardig verlengstuk van veel bedrijven en 

onderdeel van de flexibele personeelsschil. Als er extra capaciteit 

nodig is, springen we bij. Maar we hebben ook veel vaste opdrachten 

voor assembleren, inpakken en ander handwerk: van het solderen 

van led-verlichting, het in elkaar vouwen van doosjes tot het 

monteren van waterkoppelingen. Voor een bedrijf als Pipelife zijn we 

een volledig en volwaardig onderdeel van het bedrijfsproces. Daarmee 

behouden we werkgelegenheid in de regio. Onze deuren staan open 

voor meer samenwerking met het bedrijfsleven in West-Friesland.” 

Social return 

Al geruime tijd eist de overheid dat bedrijven met ‘social return’ meer 

werkgelegenheid creëren voor mensen met een grotere afstand tot 

de arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken 

van opdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om 

kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering 

van de opdracht. Peter: “Veel ondernemers zijn van goede wil. Maar je 

kunt niet voor één werknemer die aandacht nodig heeft de juiste 

begeleiding en aanpassingen regelen. Op onze schaal kunnen we dat 

wel. Ons vak is dat we achter de voordeur  voor een veilige omgeving 

zorgen dat voldoet aan alle eisen en regels. Iedereen is welkom om 

dat met eigen ogen te komen te zien. We willen de samenwerking 

graag met nog meer West-Friese bedrijven aan om elkaar te 

versterken. Door ons maatwerk voldoen onze klanten volledig aan  

de wettelijke verplichtingen van social return.’’ 

      Coverstory Soci-Com          

Soci-Com Enkhuizen  Soci-Com Enkhuizen  
is een sociaal én  is een sociaal én  
echt bedrijf echt bedrijf 

51638

Werkgelegenheid behouden voor de regio



      Coverstory Soci-Com          

“Menselijke winst” 

Als jobcoach zorgt Rob Kooiman ervoor dat de werknemers met 

plezier hun werk kunnen doen: ,,De stress weghouden op de 

werkvloer is ons vak. We denken en handelen in wat kan en 

mogelijk is. Bedrijven kunnen hun handjeswerk aan ons 

uitbesteden. De voordelen zijn in economisch en maatschappelijk 

opzicht gigantisch: te veel om op te noemen. Maar de menselijke 

winst is het grootst. Hier doen mensen op hun eigen niveau 

volwaardig mee, in plaats van dat ze achter de geraniums of  

het beeldscherm zitten te verpieteren.’’ 

Dat bij een dochter van Peter zelf ooit een autistische stoornis  

is vastgesteld, verklaart zijn gedrevenheid: “Ik heb meegemaakt 

hoe ze opbloeide toen ze eindelijk de kans kreeg om op haar 

niveau mee te doen. Het geluk wat die kans haar bracht. En dat 

zien we in ons bedrijf ook. Als je de werkplek en begeleiding 

aanpast aan wat mensen kunnen, kan iedereen mee doen en  

dat brengt mensen die eerst verpieterden tot bloei. En deze 

manier maakt het ook totaal onnodig om het eenvoudiger 

handjeswerk naar lagelonenlanden te brengen. Dat werk kunnen 

we in West-Friesland allemaal heel goed zelf doen met onze  

eigen mensen. Een win-win-situatie.” 

soci-com.nl

Wilt u (een deel van) uw productie ook uit handen geven?  

Soci-Com gaat graag met u in gesprek over uw wensen  

en de mogelijkheden! Neem contact op via: 0228 - 326 100  

of info@soci-com.nl. 

51639Tekst: Robert Vinkenborg Fotografie: Guillaume Groen

Werkgelegenheid behouden voor de regio



De samenwerking van De samenwerking van 
en vóór de toekomsten vóór de toekomst

      Thema publiek-private samenwerking          

Bij publiek-private samenwerking (PPS) werken bedrijven en overheden 

en/of maatschappelijke organisaties samen aan projecten. Financieel, 

maar ook inhoudelijk. Zo werken alle betrokken partijen aan een 

gezamenlijk maatschappelijk en vaak ook commercieel doel. Er is een 

heldere taak- en risicoverdeling, waarbij iedere partij zijn eigen identiteit 

en verantwoordelijkheid houdt. Het belangrijkste bij PPS? Je inleven in 

elkaars situatie. Wanneer je weet wat de andere partij nodig heeft, kun je 

daar rekening mee houden en hem daarin tegemoet komen.  

In Westfriesland zijn al volop succesverhalen waar het gaat om PPS. Dat 

moet ook wel, want dit is echt de samenwerking van en vóór de toekomst.

Energieneutrale bedrijventerreinen in 2040

Het Duurzaam Ondernemersloket is een samenwerking van de 

provincie Noord-Holland, de Westfriese Bedrijvengroep, de zeven 

Westfriese gemeenten, stichting Parkmanagement Hoorn en Ontwikke-

lingsbedrijf NHN. Het loket ondersteunt ondernemers bij het verduurza-

men en uiteindelijk energieneutraal maken van hun pand. Zo werken 

de partijen collectief samen aan energieneutrale bedrijventerreinen in 

2040. Directeur Bashar al Badri: ‘Het Duurzaam Ondernemersloket is 

een onafhankelijke organisatie die ondernemers adviseert, ondersteunt 

en begeleidt bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen.  

We willen hen zoveel mogelijk ontzorgen. Daarom hebben we de 

slimme Energiesprong geïntroduceerd. Dit traject omvat een energies-

can en verbruiksmonitoring, waarna we een onafhankelijk advies 

uitbrengen over de te nemen stappen. Vervolgens kunnen we zorgen 

voor (collectieve) inkoop en coördineren we de installatie van 

maatregelen. Ook het traject van subsidies en financiering nemen we 

de ondernemers uit handen. De Energiesprong zelf wordt grotendeels 

Als er íets is wat we hebben geleerd de afgelopen decennia, is het dat je samen verder komt. 

Samenwerking is key. Dat geldt voor bedrijven en organisaties onderling, maar óók op grotere 

schaal door overheid, bedrijfsleven en organisaties samen te laten werken. Deze publiek-private 

samenwerkingen gaan we logischerwijs alleen maar meer zien. 

516310

Overheid en bedrijven vinden elkaar in publiek-private samenwerking 
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      Thema publiek-private samenwerking          
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De samenwerking van De samenwerking van 
en vóór de toekomsten vóór de toekomst

gesubsidieerd. Zo bieden we een laagdrempelige, zorgeloze manier om 

snel te besparen op energiekosten.’ 

‘Westfriesland gaat voor energieneutraal’

De PPS rondom duurzaamheid houdt hier niet op. Het Duurzaam 

Ondernemersloket sluit Green Deals met de drie grote banken en 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. In de Green Deal met de 

Rabobank, ING en ABN AMRO spreken de partijen de intentie uit om 

nauw samen te werken om bedrijven te helpen bij het verduurzamen 

van hun bedrijf. De banken kunnen ondernemers actief informeren 

over de kansen en mogelijkheden die er zijn en meedenken bij 

financieringsvraagstukken. De Green Deal met de Omgevingsdienst 

ontslaat deelnemers aan de Energiesprong van de periodieke controles 

op handhaving van de energiebesparingsplicht en controles op 

energieverbruik. 

Talent regionaal opleiden én vasthouden

Als je talent in de regio hebt, wil je het hier houden. Een groot deel van 

de (jonge) beroepsbevolking in Westfriesland werkt in de Randstad. 

Daarom gaan er steeds meer stemmen op om dat talent hier verder te 

ontwikkelen én te houden. In 2020 startte de TalentAcademy Zorg met 

een Post-HBO opleiding Innoveren in zorg en welzijn met technologie. 

Een samenwerking van Omring, WilgaerdenLeekerweideGroep en 

Inholland, gesteund door de WBG en de zeven Westfriese Gemeenten. 

Het aanbod van de TalentAcademy Zorg is inmiddels uitgebreid met 

HBO-verpleegkunde flex en het Medical Delta Living Lab. 

IT Academy

In 2021 was daar de start van de IT Academy, een initiatief van de 

gemeente Hoorn, de WBG, Inholland, Horizon College en Westfriese IT 

bedrijven. De IT Academy moet lokale IT-bedrijven en IT-talent bij elkaar 

brengen. Het afgelopen jaar hebben dertien Westfriese IT-bedrijven zich 

actief verbonden aan de ontwikkeling van de Academy. De studenten 

konden bij hen aan de slag met casussen in fieldlabvorm.  

Tenslotte leer je in de praktijk het meest. Bovendien ontdekken  

ze wat Westfriesland te bieden heeft aan carrièrekansen. Komend 

schooljaar starten studenten van Business IT en Management (BIM)  

en mogelijk van Mathematical Engineering van Inholland in de  

fieldlabs. Van het Horizon College zijn dat studenten van IT Systems 

 & Devices en Software Ontwikkeling. Frisse IT-ers in de dop die  

zich vastbijten in Westfriese casussen en hier hopelijk nooit meer 

weggaan.

TalentAcademy Energietransitie

Een nieuwe loot aan de TalentAcademy stam is de Energietransitie.  

Om de energietransitie in onze regio te versnellen en het doel van 

energieneutrale bedrijventerreinen in 2040 te kunnen halen, zijn grote 

stappen nodig. Technisch personeel is echter schaars en vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt sluiten vaak niet aan. Als kersverse 

kwartiermaker gaat Daisy Karssen de vraagkant, bestaande uit 

bedrijven die zich bezighouden met energietransitie, verbinden met  

de aanbodkant, die bestaat uit het Horizon College en inHolland.  

Waar liggen de behoeften als het gaat om personeel en hoe kun je 

daar vanaf de onderwijskant op inspelen? 

Dit is pas het begin

De lopende initiatieven zijn veelbelovend en laten zien wat de kracht  

is van PPS. Vanuit het Pact van Westfriesland rollen nog volop kansen 

onze kant op. Denk aan de huisvesting van buitenlandse werknemers, 

de woningmarkt an sich, regiobranding, voorzieningen voor onderne-

mers; allemaal thema’s waarin je je als collectief vast kunt bijten.  

Die kansrijker zijn wanneer overheid en bedrijfsleven elkaar écht weten 

te vinden. Niet meer achter elkaar aanlopen, omdat bestemmingsplan-

nen niet aansluiten of subsidies niet rond zijn; sámen met hetzélfde 

doel voor ogen de juiste koers uitstippelen. Zo kom je uiteindelijk 

allemaal verder. 

Meer informatie over de besproken PPS’en vind je op  

www.duurzaamondernemersloket.nl en  

westfriesebedrijvengroep.nl/thema/talent-en-onderwijs

Tekst & fotografie: Aangeleverd



Een auto geeft onbeperkte vrijheid. Zelf bepalen wanneer je 

vertrekt en waarheen. Ontdek deze vakantie de allermooiste 

plekken. Eet. Drink. Lach. Geniet. Begin je reis bij Kareltrans. 

Daar staat jouw volgende auto met karakter. Rij direct de  

showroom uit voor een zomer vol avontuur!

Bekijk het actuele aanbod op kareltrans.nl

ZOMERZOMERZOMER
Avontuurlijke

plekken. Eet. Drink. Lach. Geniet. Begin je reis bij Kareltrans. 



Binnen de CIRCO Tracks gaan de deelnemers concreet aan de slag met 

circulair ondernemen. ‘Zo produceren wij als Dijklander Ziekenhuis 

jaarlijks bijna achthonderd ton aan niet te recyclen afval,’ vertelt 

Coördinator Duurzaamheid Ilyes Machkor. ‘Dat is iets waar we samen echt 

iets aan moeten doen. De kracht van de CIRCO Tracks is dat we alle 

schakels binnen de keten doorlopen. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken 

worden gemaakt met leveranciers over het niet of anders verpakken van 

producten. Of over de mogelijkheid te komen tot één verpakkingsmateri-

aal dat effectief te scheiden en recyclen is. We zoeken met elkaar naar 

een circulair businessmodel dat goed is voor de aarde en uiteindelijk 

resulteert in goedkopere zorg.’

Bij Omring zetten programmamanager MVO Ailin Haijer en facilitair 

manager Maarten van Dijk zich in voor circulariteit. ‘De grootste 

afvalstroom bij onze eenendertig locaties is het incontinentiemateriaal,’ 

zegt Van Dijk. ‘In een volgende track gaan we hier apart op inzoomen.  

Ook is er sprake van voedselverspilling: per locatie loopt die jaarlijks op 

tot een bedrag van veertigduizend euro. Dat moet anders. Dit geldt ook 

voor het voorraadbeheer: hoe voorkomen we dat ongebruikte producten 

uiteindelijk bij het afval terechtkomen? Verder kijken we naar het 

verduurzamen van vastgoed en vervoersstromen.’

Snel verduurzamen

‘Rabobank heeft zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord, de Road to 

Paris en de Green Deal Duurzame Zorg,’ stelt Relatiemanager Corporate 

Clients Michel Vegelien. ‘Binnen deze deal heeft een groot aantal partijen 

afspraken gemaakt om de verduurzaming van de zorgsector te versnellen. 

Als coöperatieve bank willen we klanten adviseren, stimuleren en ondersteu-

nen bij verduurzaming en circulariteit. Dat doen we door betrokken te zijn  

bij initiatieven als de CIRCO Tracks, maar ook door ons netwerk, garantie-

regelingen en bijvoorbeeld de Rabo Groenlening aan te bieden.  

We helpen ondernemers graag hun innovatieve plannen waar te maken.’ 

Kijk voor de tracks voor andere branches op www.circonl.nl/agenda

      Rabobank        
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Samen zorgen voorSamen zorgen voor
een circulaire zorgeen circulaire zorg    

 
Op de foto: v.l.n.r. Michel Vegelien, 
Ilyes Machkor en Maarten van Dijk.

Samen zoeken naar circulaire oplossingen met als doel: de afvalberg vanuit de zorg verminderen. 

Dat is de opzet van de CIRCO Track Met Zorg Verpakt. Binnen deze track werken zorginstellingen, 

afvalverwerkers, leveranciers en producenten nauw samen. Rabobank is partner van organisator 

CIRCO Hub Noord-Holland, het Dijklander Ziekenhuis en zorgorganisatie Omring zijn deelnemers. 

Een duurzaam drieluik.

Noord-Hollandse zorginstellingen en Rabobank over CIRCO Track 
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HET AFTELLEN IS BEGONNEN…

VAN ZATERDAG 6 TOT EN MET 
MAANDAG 15 AUGUSTUS IS 
HET KERMIS HOORN 2022!
Na twee aangepaste edities in verband met corona, kunnen we Kermis 
Hoorn waarschijnlijk weer als vanouds in de historische binnenstad vieren. 
We gaan er een mooi feest van maken, en het Kermisteam heeft alles uit 
de kast gehaald om jong en oud te laten genieten van maar liefst 67 te 
gekke attracties! Onder andere de tachtig meter hoge vrijevaltoren van 
de Gebrüder Boos, de Toxic, de Super Mouse Achtbaan, het Lamberink 
Reuzenrad en de Airborne komen dit jaar naar Hoorn!!!

Ook vanwege het spetterende en oergezellige Totaalprogramma wordt 
Kermis Hoorn 2022 een feest voor iedereen. Zo zijn het Openingsspektakel, 
de Kermismis en de Ouderendag terug van weggeweest. Net zoals de 
Prikkelarme Kermis en de Familiedag. Op maandag 15 augustus is het 
met de traditionele Lappendag eindelijk weer tijd voor de dag der dagen! 
Vanwege de werkzaamheden aan de Westerdijk kan het Vuurwerkspektakel 
helaas niet doorgaan.

Jij komt toch ook?! Check de website www.kermis-hoorn.nl voor de com-
plete lijst met toffe attracties, het programma en alle andere informatie. 
Houd onze Social Media kanalen goed in de gaten voor het laatste nieuws. 

GRAAG TOT ZIENS IN AUGUSTUS!

Maandag:  13.00 - 17.00 uur
Dinsdag:  09.30 - 17.00 uur
Woensdag:  09.30 - 17.00 uur
Donderdag:  09.30 - 17.00 uur
Vrijdag:  09.30 - 17.00 uur
Zaterdag: 09.30 - 17.00 uur

Koopzondag:
Zondag 27 februari
12:00 - 17:00 uur

Dr C.J.K. van Aalstweg 8b, 1625 NV Hoorn. | Tel: 0229 266 639 | info@bot.nl | www.bot.nl 

Bekijk onze website voor alle 
opruimingsmodellen of 
scan de QR-code met uw camera.

SUPER SALE TOT 70%

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR | GEEN LEVERTIJD
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Woensdag:  09.30 - 17.00 uur
Donderdag:  09.30 - 17.00 uur
Vrijdag:  09.30 - 17.00 uur
Zaterdag: 09.30 - 17.00 uur

Koopzondag:
Zondag 26 juni

12:00 - 17:00 uur
Dr C.J.K. van Aalstweg 8b, 1625 NV Hoorn. | Tel: 0229 266 639 | info@bot.nl | www.bot.nl 

Bekijk onze website voor alle 
opruimingsmodellen of 
scan de QR-code met uw camera.
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Dr C.J.K. van Aalstweg 8b, 1625 NV Hoorn. | Tel: 0229 266 639 | info@bot.nl | www.bot.nl 

Bekijk onze website voor alle 
opruimingsmodellen of 
scan de QR-code met uw camera.

SUPER SALE TOT 70%

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR | GEEN LEVERTIJD

Maandag:  13.00 - 17.00 uur
Dinsdag:  09.30 - 17.00 uur
Woensdag:  09.30 - 17.00 uur
Donderdag:  09.30 - 17.00 uur
Vrijdag:  09.30 - 17.00 uur
Zaterdag: 09.30 - 17.00 uur

Koopzondag:
Zondag 26 juni

12:00 - 17:00 uur
Dr C.J.K. van Aalstweg 8b, 1625 NV Hoorn. | Tel: 0229 266 639 | info@bot.nl | www.bot.nl 

Bekijk onze website voor alle 
opruimingsmodellen of 
scan de QR-code met uw camera.

SUPER SALE TOT 70%

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR | GEEN LEVERTIJD

Autobedrijf Welman b.v.

www.Honda-Welman.nl

Parelweg 3, 1812 RS  ALKMAAR Tel: 072 - 57 16 9 40
De Factorij 57a, 1689 AK  ZWAAG Tel: 0229 - 28 26 10

RIJD ELEKTRISCH DE TOEKOMST TEGEMOET

30 MINUTEN
222KM
8.3 SECONDEN

SUPERSNEL OPLADEN

MAXIMAAL BEREIK

VAN 0 TOT 100 KM/H



Terrastijd

CASA 22  
Geniet in het laatste avondzonnetje van een heerlijke paella voor twee 
personen, de beste pizza van de stad of een heerlijke pasta. Daarbij 
misschien een lekkere kan Sangría (geheim recept). De gastvrije bediening 
zorgt verder voor een heerlijke onbezorgde avond.
Roode Steen 7, Hoorn | www.casa22.nl 

PASSION
Nieuwkomer in Hoorn! En een verrijking van de Roode Steen!

Neem eens een kijkje op het terras van Passion.

En neem daarna eens een kijkje op de verrassende menukaart.

Roode Steen 13B, Hoorn | www.restaurantpassion.nl

GRAND CAFÉ RESTAURANT ’T HOP  
Heerlijk zakelijk lunchen, dineren of koffiedrinken op een prachtige unieke 

locatie aan het Markermeer? Het kan bij Grand Café Restaurant ’t Hop!  

De gelegenheid is tevens uitermate geschikt voor uw besloten partij.

Westerdijk 4, Hoorn | 0229-216066 | www.hethop.nl 

Neem eens onverwacht, zonder aanleiding, 

een collega, klant of medewerker mee. 

Wedden dat er een totaal ander gesprek 

ontstaat?! Dus hup, verwen uzelf, weg  

tussen die vier grijze muren, op naar buiten. 

Vergeet ter plekke natuurlijk niet om men-

sen te kijken, voorbijgangers te bespreken! 

Maar weet dat u zelf straks bij vertrek ook 

een voorbijganger bent…

DE KADE Eten en drinken
Mogen wij binnenkort ook voor u iets inschenken?

Lunchen, borrelen, dineren en genieten in de mooie haven in Hoorn. 

Bij ons kan het, De Kade eten en drinken! We zien je snel!

Korenmarkt 1, Hoorn | 0229-279826 | dekadehoorn.nl

RESTAURANT D’OUDE WAEGH   
Het is een begrip in Hoorn, en daarnaast zijn ze al eens winnaar van de beste 

terrassen van Hoorn geworden, en terecht. Het terras van de Waegh wordt 

veelal als een van de eerste genoemd als men het heeft over de Roode Steen.

Roode Steen 8, Hoorn | 0229 21 51 95 | www.oudewaegh.nl

516315



Van magazijnhulp tot directeur 

In 2019 nam Rick het bedrijf Van der Werf Mechanisatie over van de 

oprichter. Het was een lang gekoesterde wens van hem waar hij 

jarenlang naartoe heeft gewerkt. 

“In 1991 startte ik als magazijnmedewerker en in de loop der jaren 

groeide ik steeds verder door. De oprichter en vorige eigenaar zag me 

als zijn rechterhand en in 2001 werd ik vestigingsleider van een 

tweede, nieuwe vestiging in Middenmeer. Ik deed het werk met veel 

plezier, maar door het gebrek aan doorgroeimogelijkheden ben ik in 

2006 overgestapt naar een ander bedrijf. In 2012 kreeg ik de kans om 

partner bij Van der Werf Mechanisatie te worden en het bedrijf op 

termijn over te nemen. Die heb ik met beide handen aangegrepen. 

Een aantal jaar heb ik samen met de oprichter het bedrijf gerund en 

sinds drie jaar heb ik het helemaal overgenomen. Dat bevalt me prima. 

Toch merk ik dat ik soms behoefte heb aan iemand die met me 

meedenkt over de toekomst van het bedrijf. Het afgelopen jaar liep ik 

tegen wat dingen aan waar ik graag eens over van gedachten wilde 

Vijf maanden geleden besloot directeur Rick Terpstra in zee te gaan met Renge Veltman,  

adviseur Organisatieontwikkeling bij Prisma Advies Groep. Die samenwerking bevalt zo goed  

dat het contract inmiddels met een half jaar verlengd is. Rick: “Het is fijn om met Renge over 

strategische zaken te sparren en een gesprek op niveau te kunnen voeren. Ik vind zijn advies en 

feedback altijd nuttig. Verder is het gewoon een fijne vent. Kundig, enthousiast en prettig in de 

omgang”. 

     Van der Werf Mechanisatie          

516316

Samenwerking met Van der Werf  Samenwerking met Van der Werf  
Mechanisatie wegens suc ces verlengd  Mechanisatie wegens suc ces verlengd  

Rick Terpstra en  
Renge Veltman



wisselen met een expert. De Prismagroep heeft destijds ook het 

overnametraject begeleid, en zo kwam ik bij Renge terecht. 

Strategisch advies 

Van der Werf Mechanisatie heeft twee vestigingen en er is enig 

cultuurverschil tussen beide. Ik wil de teams zo goed mogelijk op een 

lijn krijgen en daar heeft Renge een grote rol in. Hij kan goed observe-

ren, doorziet snel waar de schoen wringt en draagt verbeterpunten aan. 

Een ander punt is dat ik de bedrijfspanden op dit moment nog huur 

van de vorige eigenaar. Ik vraag me af wat op de lange termijn 

verstandig is. Ook hier heeft Renge goede ideeën over. Bovendien zit er 

in het team van de Prisma Advies Groep ook een financieel expert waar 

we een beroep op kunnen doen. Heel praktisch! 

Een derde concrete vraag gaat over een wijziging in ons merkenpakket. 

Wij hebben geen invloed op beslissingen van fabrikanten, maar we 

willen onze klanten natuurlijk wel graag exclusieve merken blijven 

bieden. Hoe kunnen we daar het beste mee omgaan? 

Praktisch en concreet 

De samenwerking met Renge loopt prima. Hij komt elke week langs 

om de lopende zaken te bespreken en we hebben hem ook bij het 

teamoverleg betrokken. Inmiddels kent hij alle medewerkers en hij kan 

met iedereen opschieten. Hij heeft goed zicht op de onderlinge 

verhoudingen en adviseert me hoe ik meer uit het team kan halen. 

Ook begeleidt hij een van de medewerkers die net een nieuwe functie 

heeft gekregen. Een ander voorbeeld is de boekhouding. Die hadden 

we eerder uitbesteed, maar dat liep niet goed zodat we het weer naar 

ons hebben toegetrokken. Dat betekende dat het administratieve team 

moest worden uitgebreid. Renge heeft een grote rol gespeeld in de 

sollicitatieprocedure en we zijn heel blij met onze nieuwe medewerk-

ster.

In de verlenging 

Tot nu toe heeft de samenwerking me zeker gebracht wat ik ervan 

verwacht had. We hebben al veel bereikt en daar ben ik heel blij mee. 

Toch is er is nog volop werk aan de winkel. Daarom heb ik het traject 

met Renge met een half jaar verlengd. 

De komende tijd gaan we gesprekken voeren met de oude eigenaar 

om te kijken wat de mogelijkheden zijn om het vastgoed over te 

nemen. Verder blijven we werken aan de cultuurverschillen, het 

stroomlijnen van de processen en het verbeteren van de onderlinge 

samenwerking. 

Tenslotte heeft Renge me er ook bewust van gemaakt dat ik nog te 

veel in de uitvoering zit. Dat heeft hij goed gezien! Hij helpt me nu om 

meer taken te delegeren, zodat ik vooral kan doen waar ik goed in ben: 

me op de klanten concentreren! Al met al ben ik heel blij dat Renge 

nog een half jaar bij ons blijft. Samen gaan we zeker nog een paar 

mooie stappen vooruit zetten!”

Wil je weten wat de Prisma Advies Groep ook voor jou kan betekenen, 

neem dan contact op met Renge Veltman via 06-17234 993 of  

R.Veltman@prisma-advies.nl. En als je interesse hebt in de producten 

van Van der Werf kun je contact opnemen met 0228-564140 of  

kijk op www.vanderwerfbv.nl.

     Van der Werf Mechanisatie          

516317

Samenwerking met Van der Werf  Samenwerking met Van der Werf  
Mechanisatie wegens suc ces verlengd  Mechanisatie wegens suc ces verlengd  

Tekst: Bettina Gelderland Fotografie: Guillaume Groen



      Gemeente Hoorn          

18 Tekst & fotografie: Aangeleverd 

Akkoord over uitbreiding  Akkoord over uitbreiding  
bedrijventerreinenbedrijventerreinen
Er komt meer ruimte voor bedrijventerreinen in Westfriesland. Voor groeiende Westfriese 

bedrijven en nieuwe bedrijven die een link hebben met Westfriese bedrijfssectoren. Dat staat 

in het convenant met regionale afspraken over werklocaties, dat op 6 juli 2022 is ondertekend 

door de colleges van de Westfriese gemeenten en de provincie Noord Holland. 

Sinds 2018 is tussen zeven Westfriese gemeenten en de provincie 

Noord Holland het Regionaal Convenant werklocaties Westfriesland 

gesloten. Hierin staan afspraken over het ontwikkelen van bedrijfsgron-

den in Westfriesland. Het was nodig om de afspraken uit dit convenant 

aan te passen om iets aan de krapte op de bedrijventerreinen te 

kunnen doen. Zo is er afgesproken dat er gefaseerd bedrijventerrein 

ontwikkeld gaat worden op de Veken in Opmeer en op Zevenhuis in 

Hoorn. De gemeente Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en Drechter-

land gaan nog onderzoek doen naar een toekomstige locatie voor een 

nieuw bedrijventerrein. Dit zou over 5 tot 10 jaar gerealiseerd moeten 

worden. Als er in Koggenland lokale marktbehoefte is aangetoond,  

mag ook daar tot 8 hectare worden toegevoegd.

Regionaal Convenant werklocaties Westfriesland

Dit is een belangrijke stap voor het vestigingsklimaat van onze 

bedrijven”, aldus wethouder Harry Nederpelt (Medemblik).  

“Omdat de vraag naar bouwkavels op bedrijventerreinen de afgelopen 

jaren flink is opgelopen, dreigt er een tekort te ontstaan. Daarom was 

het hard nodig om de afspraken te actualiseren. Met het akkoord 

zorgen we voor voldoende en geschikte bedrijventerreinen in de regio.”

Wethouder Helling (Hoorn): “We willen flexibel inspelen op de toekomstige 

vraag door adaptief te programmeren. Hierdoor kunnen we sneller op- of 

afschalen als de markt verandert. Daarnaast is er veel aandacht voor 

goede kwaliteit en optimaal gebruik van bestaande bedrijventerreinen. 

Energietransitie en oplossingen voor netcongestie horen hier ook bij.

Focus op Westfriese bedrijven

De nieuwe bedrijventerreinen zijn vooral bedoeld voor groeiende 

Westfriese bedrijven en nieuwe bedrijven die een link hebben met 

Westfriese bedrijfssectoren. Nieuwkomers uit bijvoorbeeld de regio 

Amsterdam zijn ook welkom, maar niet alle ruimtevragen kunnen 

worden toegekend. Er is bijvoorbeeld geen plaats voor datacenters. 

Andere zeer grootschalige bedrijven kunnen zich alleen vestigen 

wanneer zij meerwaarde hebben voor de Westfriese economie en 

-arbeidsmarkt.

V.l.n.r. achter: Nico Slagter  
wethouder Stede Broec,  
Win Bijman wethouder  
Enkhuizen, Herman ter Veen  
wethouder Opmeer,  
Hans-Peter Baars  
voorzitter WBG

V.l.n.r. voor:  
Rosalien van Dolder  
wethouder Koggenland, 
Harry Nederpelt  
wethouder Medemblik,  
Thérèse Klaver adviseur  
EZ Hoorn



Accountmanager  

kantoren en bedrijven

Thérèse Klaver 

telefoonnummer 06-5541 3338 

of e-mail t.klaver@hoorn.nl

Accountmanager  

detailhandel en horeca

Geert Koolen

telefoonnummer 06-5051 8107 

of e-mail g.koolen@hoorn.nl

Accountmanager  

leisure (toerisme en recreatie)

Jos van Putten 

telefoonnummer 06-4642 4016 

of e-mail j.van.putten@hoorn.nl

De gemeente Hoorn heeft drie accountmanagers. Mocht u als (beginnend) ondernemer  

vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van de accountmanagers.  

Zij helpen u graag op weg als het gaat om starten, vestigen of uitbreiden van uw bedrijf.

516319

      Gemeente Hoorn          

Tekst & fotografie: Aangeleverd 



Aanmelden 
kan hier!

Broekhuis 
90 jaar event  

 feest
Broekhuis 
Noord-Holland 
viert

 27 augustusZaterdag

Win te
 

prijzen! 
gekke

Zaterdag 27 augustus 
12:00 uur - 16:00 uur

Broekhuis Alkmaar

Broekhuis viert 90e verjaardag groter 
dan groots in Alkmaar!
Het is dit jaar 90 jaar geleden dat Hendrikus Broekhuis zijn eerste vestiging opende. Nu,90 jaar later, is 
Broekhuis een top 3 dealer in Nederland. Broekhuis Noord-Holland wilt samen met u onze verjaardag 
groots vieren! U bent uitgenodigd op onze vestiging in Alkmaar op zaterdag 27 augustus! Het wordt de 
afsluiter van de zomervakantie met als knaller een prijzenpot ter waarde van ¤ 30.000 euro! 

Wat is er deze dag allemaal te doen? 
  Er worden verschillende fietstochten 

     georganiseerd voor wielrenners, MTB’ers en  
     recreatieve fietsers!  

  Puzzel mee door onze showrooms en maak kans  
    op fantastische prijzen!

  Over het hele terrein staan fantastische spellen  
     zoals de F1 Simrace, een kartbaan, ongeval            
     simulator en nog veel meer! 

  Neem een kijkje bij de campers van de Gelderse  
     Camper Centrale of Leaf Campervans en bekijk    
     de nieuwste e-bikes van Kroone Liefting. 

  Geniet van al het lekkers uit de foodtrucks!
  En voor de kleinste Broekhuis klanten staat er  

     een zweefmolen, piratenboot stormbaan, 
     rodeostier en is er een ballonnenartiest. 

Maak kans op geweldige prijzen met een 
totale waarde van ¤ 30.000 euro! 

  1x een jaar gratis rijdenjaar gratis rijden in een Volkswagen PoloVolkswagen Polo  
     van Broekhuis Lease (maximaal 15.000 km)

  1x een maand rijdenmaand rijden in een cabriocabrio
  2x een elektrische fietselektrische fiets van Kroone Liefting ter  ter  
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Circulair Westfriesland en GO!-NH vinden elkaar in hun ambitie om 

circulair ondernemen in respectievelijk regio Westfriesland en Provincie 

Noord-Holland te stimuleren. Als iets daarbij belangrijk is, is het dat 

ondernemers samenwerken om gebruikte materialen opnieuw in  

te zetten en de milieu-impact te verminderen. Daarom werd het 

bedrijfsleven ’s ochtends op de koffie uitgenodigd bij Omgevingsdienst 

Noord-Holland Noord in Hoorn. Met als centrale vraag: welke  

matches kunnen we met elkaar maken?

Duurzame huidverzorging

De invulling van de bijeenkomst was prettig informeel. Barbara Harskamp  

van Circulair Westfriesland en Caroline Beelen en André Knol van  

GO!-NH vertelden kort iets over hun organisaties en wat zij ondernemers 

kunnen bieden. Daarna konden de deelnemers 

zichzelf introduceren. Het leverde een mooie 

staalkaart van duurzame initiatieven op. Van 

Koffie van Hoorn dat haar koffie aan zakelijke 

klanten levert in herbruikbare koffiebussen  

(geen verpakkingsafval) tot Food for Skin dat 

huidverzorgingsproducten maakt uit olie van 

onder meer groenteafval.

Hulp bij opschalen

Bijzonder was het verhaal van Dave Huisman die een applicatie  

(‘Show Your Skills’) ontwikkelde met meer dan 900 oefeningen om 

kinderen in beweging te krijgen. Hij doorliep het versnellingsprogramma 

van GO!-NH om nieuwe duurzame, schone en gezonde initiatieven tot 

wasdom te brengen. Inmiddels is zijn app via de KNVB bij alle voetbal-

clubs in Nederland geïntroduceerd. “Ik ga in september meedoen aan  

de Scale-variant van GO!-NH om mijn groei goed te kunnen managen.”

Roestende radiatoren

Tijd om met elkaar in gesprek te gaan en gezamenlijke kansen af  

te tasten. NGM ontwikkelt bouwplaats aggregaten op basis van een 

brandstofcel. Zou Rabobank geïnteresseerd zijn in financiering van  

de verhuurtak? GP Groot wil een circulaire hub doorontwikkelen  

waar reststromen samenkomen en nagedacht wordt over nieuwe 

toepassingen. Bert de Vilder: “Ik heb ooit een partij radiatoren van  

Circulair  Circulair  
op de koffie komen  op de koffie komen  

      Gemeente Medemblik          

Soms zijn de ideeën die het snelst bedacht worden de beste ideeën.  

Circulair Westfriesland en GO!-NH hielden bijna spontaan open huis voor 

 ondernemers met circulaire ambities. Het leverde een aangename  

kennismaking en succesvolle kruisbestuiving op. 
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Aanmelden GO!-NH Scale

In september gaat het GO!-NH Scale traject weer van start.  

Speciaal gericht op het begeleiden van startups, scale-ups  

en MKB’ers die goed ontwikkeld zijn in hun huidige markt  

en klaar zijn om hun innovatie op te schalen naar nieuwe  

markten of gebieden.  

Meer informatie via https://go-nh.nl/meer-informatie/

de schroothoop gered in de veronderstelling dat ze herbruikbaar zouden 

zijn. Maar ze waren van binnen zo verroest dat je er niks meer mee kon. 

Nu ben ik op zoek naar een duurzaam spoelmiddel om in het vervolg 

roestvorming te voorkomen. Zo leer je elke keer van je ervaringen.”

Deze eerste ‘Op de koffie’ was een experiment. Is het voor herhaling 

vatbaar? Kevin Loomans van European Building Supply vertolkte het 

algemene gevoel. “Het is inspirerend om ondernemers uit zoveel 

verschillende sectoren te ontmoeten. Ik zou het nog groter willen maken.” 

Inmiddels is er een nieuwe datum gepland: Op 2 november vloeien  

de koffie en de uitwisseling van kennis en ideeën weer rijkelijk.  

Zin om aan te schuiven? Aanmelden kan via de website van GO!-NH  

(zie de link in het kader).
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"Het is inspirerend om 
 ondernemers uit zoveel 

 verschillende sectoren te 
 ontmoeten" 



De zeven samenwerkende Westfriese gemeenten (Drechterland, 

Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec) 

kijken enorm trots terug op een geslaagd jaarcongres.  

De regio heeft zich op unieke wijze kunnen presenteren. Onder andere 

in samenwerking met elkaar, maatschappelijke partners, bedrijven en 

horecaondernemers. 

Deelcongressen in regio

De afgelopen twee dagen hebben de bezoekers op meerdere manieren 

de regio beleefd. In het middagprogramma gingen de 2500 bezoekers 

verspreid over zo’n 45 deelcongressen te regio in. Deze deelcongressen 

hadden maatschappelijke thema’s en draaiden vooral om kennisdelen. 

Ook kregen organisaties en bedrijven de gelegenheid om zichzelf te 

presenteren. Zo organiseerden zorgorganisatie Omring en zaadverede-

lingsorganisatie Seed Valley een deelcongres. De locaties waar de 

sessies plaatsvonden, waren de parels van onze regio, zoals theaterkerk 

Hemels in Twisk en veel bedrijven zoals Avontuur in Wijdenes. 

Op 28 en 29 juni 2022 vond het VNG Jaarcongres in regio Westfriesland plaats. Prachtig weer, 

unieke locaties en verdiepende kennissessies zorgden voor een geslaagd VNG Jaarcongres. 

Maar liefst 2500 congresbezoekers leerden Westfriesland op veelzijdige manieren kennen. 

     VNG Jaarcongres          
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Met trots kennis Met trots kennis 
laten maken met regio laten maken met regio 
Westfriesland tijdens Westfriesland tijdens 
VNG JaarcongresVNG Jaarcongres

Ruben Maes en Jan Nieuwenburg  
op het podium van IJsbaan  

de Westfries.

Jan Nieuwenburg, burgemeester Hoorn: 
“In regio Westfriesland hebben we  

laten zien hoe gastvrij we zijn.  
2500 bezoekers hebben wij het mooiste 

van Westfriesland laten beleven.  
Ik ben trots op hoe we dit samen, met  

ondernemers, maatschappelijke partners 
en met elkaar hebben gedaan.”

Westfriese burgemeesters en 
Jan van Zanen



Westfriese beleving 

Het avondprogramma zorgde tevens voor een echte Westfriese 

beleving. Voor het diner, dat werd verzorgd door Famous Flavours en 

NH Events, zijn producten afgenomen van telers en ondernemers uit 

Westfriesland. Het was een echt Westfries diner. Bijvoorbeeld met 

boerenbrood van Bakkerij Raat uit Medemblik, Komkommer van 

Tuingoed Bonater uit Venhuizen en biologisch ‘Skoftig lekker ijs’ van 

Schapenstreek uit Lutjebroek. Leerlingen van Tabor College d’Ampte en 

SG Newton en jongeren van Jongerenwerk Opmeer hielpen in de 

keuken en bediening. In Schouwburg het Park werden bezoekers 

voorzien van regionale happen en dranken, zoals sappen van een 

fruitkwekerij en kaas van een kaasboer van Westfriese bodem. Ook het 

entertainment is verzorgd door enkel Westfriese talenten. 

Impuls regionale economie

Al met al is het congres is een impuls voor de regionale economie. 

Denk bijvoorbeeld aan de volle hotels in de regio. Het is een unieke 

kans geweest om Westfriesland op de kaart te zetten bij een grote 

doelgroep in één keer. We zijn ervan overtuigd dat we de 2500 

congresbezoekers hebben laten kennismaken met al het moois dat de 

regio te bieden heeft. Hiermee zeggen we met trots: kom vooral 

nogmaals naar de regio!

Over VNG Jaarcongres

Het VNG Jaarcongres is het jaarlijkse, meerdaagse congres van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het programma bestond 

uit vier onderdelen: een centraal congres in IJsbaan De Westfries,  

een middagprogramma op zo’n 45 locaties in de regio, een avond-

programma in en rondom Schouwburg het Park en de Algemene 

Ledenvergadering van de VNG.

     VNG Jaarcongres          
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Ronald Wortelboer, burgemeester  
Stede Broec: “Ik ben trots dat we 2500 

bezoekers in onze regio hebben ontvangen. 
En dat we hen kennis hebben laten maken 

met onder meer de wereldbedrijven  
hier in onze regio. Mooi dat we dit samen 

als zeven Westfriese gemeenten  
hebben kunnen doen.” 

Middagsessie in 
 theaterkerk Hemels

Westfries diner met 
1600 gasten en  

Westfriese producten

Eduard van Zuijlen, burgemeester 
 Enk huizen: “Ik vond het prachtig dat 
het baanberekende werk van Simon 

Groot, winnaar van de World Food Prize 
2019, prominent aanwezig was in het 

 programma. De aandacht voor Seed Valley, 
onze regio Westfriesland  

en Enkhuizen kon niet beter.”



Ga de vrijheid

     en het avontuur

   tegemoet

Almersdorperweg 39 • 1674 NW Opperdoes (NH)
Tel. 0227 541757 • info@larsvanson.nl

www.larsvanson.nl

Nieuw & Gebruikt  •  Verkoop & Verhuur  •  Onderhoud & Reparatie

Altijd meerAltijd meer

dan 75 campers op  
dan 75 campers op  

voorraadvoorraad

In onze showroom vindt u vele uitvoeringen van de  
VW California en VW Multivan, voorzien van (automatische) 
 hefdak, (mini) keuken én vier slaapplaatsen.

Buscampers hebben wij in vele merken en maten, voorzien van  
luxe zithoek, douche- en toiletruimte, slaapmogelijkheden, 
ruime bergruimten en fietsendrager.
(Actueel aanbod ziet u op onze website).
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Westfries Museum  
verwerft belangrijk 
meesterwerk    

 
Gezicht op Hoorn werd op 24 juni 
officieel onthuld door de Hoornse 
burgemeester Jan Nieuwenburg (r) en 
museumdirecteur Ad Geerdink (l). 

Caspar van Wittel is een van de beroemdste schilders van stadsgezichten in Italië en zijn olieverf-

schilderijen brengen wereldwijd miljoenen op. Het Westfries Museum in Hoorn is er dan ook trots 

op dat het een uniek ‘Gezicht op Hoorn’ heeft kunnen verwerven, met hulp van onder andere  

Vereniging Rembrandt. “Het werk is qua afmetingen niet groot, maar des te groter is de  

cultuurhistorische waarde,” aldus directeur Ad Geerdink. “Met deze aanwinst zijn we in het bezit 

gekomen van een heel persoonlijk werk van een van de invloedrijkste kunstenaars in zijn tijd.  

De kleuren in Van Wittels ‘Gezicht op Hoorn’ tonen zijn gevoel voor detail en de zuidelijke zon-

overgoten sfeer, waardoor hij in Italië uitgroeide tot de meester van de veduta.” 

Caspar van Wittels Gezicht op Hoorn nu te zien in Nederland 
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technofashion.nl | 0229 248 780

... deze zomer, Techno-Fashion is 

namelijk gewoon geopend. Ruil 

na je vakantie je zwembroek in 

voor een nieuwe werkbroek. Je 

zonnebril voor een veiligheidsbril.  

En je teenslippers voor een nieuw 

stel werksneakers. Zo ga je goed 

voorbereid de nazomer in.

Fijne vakantie!

We laten 
je niet 
hangen



In één adem met andere groten

In Italië werd de Nederlandse Caspar van Wittel een van de grootste 

meester-schilders van de vroege 18de eeuw. In zijn nieuwe vaderland Italië 

koos hij voor de naam Gaspare Vanvitelli. Hij wordt in het buitenland dan 

ook in één adem genoemd met andere grote Italiaanse veduteschilders 

zoals Canaletto en Carlevarijs en met Nederlandse meesters als Gerrit 

Berckheijde en Jan van der Heijden. Opvallend, omdat in Nederland zijn 

naam en werk nauwelijks bekend zijn. Tot voor kort waren er maar een 

paar werken in Nederlandse museale collecties te vinden, waaronder de 

gouache ‘Gezicht op Amersfoort’, samen met het ‘Gezicht op Hoorn’ de 

enige werken met een Nederlands stadsgezicht. 

Doorbraak in Rome

Van Wittel wordt geboren in Amersfoort, in 1652/53. Hij gaat in de leer bij 

onder meer de schilder Mathias Withoos, die in het rampjaar 1672 met zijn 

leerling Van Wittel naar Hoorn vlucht om zijn vier dochters te beschermen 

tegen Franse soldaten. Daar werkt hij samen met zijn leermeester, maar er 

zijn geen kunstwerken van hem uit deze periode bekend. Zoals vele 

kunstenaars vertrekt Van Wittel in 1674 naar Rome en voegt zich bij de 

‘Bentvueghels’, een vereniging van kunstenaars uit de Noordelijke en 

Zuidelijke Nederlanden. Van Wittel vestigt zich in Rome en vanaf 1680 

raken steeds meer invloedrijke families zoals Colonna en Sacchetti 

geïnteresseerd in zijn werk. Dat betekent zijn definitieve doorbraak. 

 

Grondlegger van het stadsgezicht

In 1686 wordt Vanvitelli (zoals hij zich toen noemde en waarmee hij 

beroemd is geworden) lid van het zeer exclusieve Congregazione dei 

Virtuosi al Pantheon. Van Wittel introduceert een nieuwe stijl in Italië. Hij is 

de grondlegger van het ‘vedutisme’ (een veduta is een stadsgezicht). Hij is 

daarmee een belangrijk vernieuwer en groot inspirator van de bekende 

Venetiaanse schilder Canaletto. In 1684 -1685 bezoekt Van Wittel 

Nederland en maakt dan waarschijnlijk de schets voor de gouache van 

Hoorn, die hij in 1712 in Rome zou schilderen. 

Slechts een enkel werk in Nederland

Rond die tijd wordt het genre ‘vedute ideate’ (gefantaseerde stadsgezich-

ten) populair. Dat is ook te zien in de gouaches van Hoorn en Amersfoort. 

In Hoorn zijn veel gebouwen groter afgebeeld dan ze in werkelijkheid 

waren. Ook zijn er objecten omgewisseld of toegevoegd. Zo schilderde hij 

wèl de oude Oosterpoort, maar niet de nieuwe Oosterpoort, terwijl die al 

in 1578 was gebouwd. In Nederlandse musea zijn slechts enkele werken 

van deze wereldberoemde meester-schilder te zien. 

In de collectie van Museum Flehite in Amersfoort zat al een gouache, 

‘Gezicht op Amersfoort’; recentelijk hebben zij als eerste twee olieverfschil-

derijen van Van Wittel, twee ‘vedute’, weten te verwerven. De Vereniging 

Rembrandt heeft deze aankopen en de aankoop van Gezicht in Hoorn 

mede mogelijk gemaakt en daarmee de Collectie Nederland een 

belangrijke impuls gegeven.

 

De aanwinst werd mogelijk gemaakt door Vereniging Rembrandt,  

Le Cocq D’Armandville-Plancken Fonds, Stichting Vrienden van het 

Westfries Museum en Kerkmeijer-De Regt Stichting. 

Tekst & fotografie: Aangeleverd 29
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VERZEKERD VAN AANDACHT

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

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.

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

De juiste 
keuze

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.

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

De juiste 

Afmeting blad: 
140 x 80cm. €409,-  |  160 x 80cm. €419,-  |  180 x 80cm. €429,- *excl. btw

*Kijk voor meer info en leveringsvoorwaarden op: 
www.bravoburo.nl 

ZIT-STA-BURO
VOOR THUIS EN OP KANTOOR

Elektrisch zit-sta-buro (van 65 tot 130cm hoog). 
Afmeting blad: 120 x 80cm. 

€399,- 
excl. btw

Met gratis:
• memory display
• kabelclips
• levering en montage*



Voorzitter, Hans-Peter Baars
Tel: 06 - 537 791 62
E: voorzitter@westfriesebedrijvengroep.nl

Penningmeester, Jan Hoff
Tel: 0229 - 28 00 90
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Dagelijks bestuur

WBG WERKGROEPEN  
EN THEMA’S

Talent en Onderwijs

Digitalisering

Bereikbaarheid

Duurzaamheid

Toerisme

Woningbouw

Blijf op de hoogte

Volg nieuws en activiteiten van de 

Westfriese Bedrijvengroep ook via: 

•  westfriesebedrijvengroep.nl

•  facebook.com/westfriesebedrijvengroep

•  linkedin.com/company/ 

westfriesebedrijvengroep 

•  WBG Nieuwsbrief

  

WBG Updates
‘Volop kansen om samen nóg meer te bereiken’

Met z’n 100 leden is Ondernemersvereniging Wognum Nibbixwoud een middelgrote 

vereniging. Officieel is er een onderscheid tussen de Bedrijvengroep Wognum Nibbixwoud en 

de Koopcentra Nibbixwoud en Wognum. Maar onderaan de streep zijn we natuurlijk allemaal 

ondernemer. De leden zien elkaar jaarlijks bij de grote zomerbarbecue, bij bedrijfsbezoeken 

én bij de jaarlijkse ledenvergadering. Bestuurslid Erik Luken: ‘Ik vind het belangrijk om lid te 

zijn van een lokale ondernemersvereniging, omdat je samen sterker staat. Het is leuk om bij 

een groep te horen en bovendien is je eigen regio waar het gebeurt. Hier halen we onze 

handel vandaan en daarom is een lokaal netwerk waardevol. Ik geniet van de gezelligheid en 

de activiteiten die we samen doen. 

Om mijn bestuursfunctie kon ik niet heen: mijn vader stopte en ik ben een van de weinige 

‘jongere’ winkeliers in Nibbixwoud. Het is goed om erbij te zijn wanneer belangrijke zaken 

worden besproken. Zo kun je nog invloed uitoefenen op de besluitvorming. Op dat gebied 

liggen bij onze club nog best wat kansen. We zijn een grote groep, maar veel van de leden 

zien we alleen bij de bijeenkomsten. En dat terwijl je samen zulke leuke dingen kunt 

ondernemen. Dan heb je echter wel inspiratie en steun nodig vanuit de club. Maar verbin-

ding houden met de leden is volgens mij iets wat in deze tijd een uitdaging is voor iedere 

vereniging. Gelukkig is er één ding waar we binnen de OVWN altijd op kunnen vertrouwen: 

áls we elkaar dan weer tegenkomen, is het altijd gezellig als vanouds. 

Ben je ondernemer in Wognum of Nibbixwoud en wil je aansluiten? 

Ga naar www.ovwn.nl! 

WBG Agenda
Bekijk via westfriesebedrijvengroep.nl/agenda de actuele zakelijke agenda.

26 augustus Behind the scenes: Outdoor Stereo & Hoorn Zingt Hollands!

2 september  HOC Golftoernooi

29 september  Regiosafari Westfriesland

8 november  Save the date: Koppie doen!
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Samen werken aan welvaart en welzijn in de regio; dat was de insteek van het Pact van  

Westfriesland. In 2013 tekenden de 7 Westfriese gemeenten en stakeholders zoals zorg, WBG en 

onderwijs de eerste versie van dit verdrag. De afgelopen jaren is veel gepraat en zijn volop lijntjes 

uitgegooid, maar nú is het tijd voor actie. De WBG is duidelijk over de doelen voor versie 7.2.

516332

Hoog tijd voor actie Hoog tijd voor actie 
met versie 7.2met versie 7.2   

Pact van Westfriesland: verdrag van en voor de regio 

      WBG Pact 7.2       

Het Pact van Westfriesland staat voor de intentie om binnen de regio 

samen te werken aan 6 belangrijke thema’s: wonen, leefbaarheid en 

bereikbaarheid, energietransitie en klimaatadaptatie, ondernemen en 

economie, arbeidsmarkt en onderwijs, vrije tijd en het sociaal domein. Er is 

de afgelopen jaren veel gesproken. Er werden structuurgroepen gevormd, 

maar concreet werd het allemaal niet. Hans-Peter Baars, voorzitter van de 

WBG is stellig: ‘De burgemeesters maakten goede sier met de plannen, 

maar nu is het tijd om het Pact achter de bureaus vandaan te halen. 

Minder een feestje van de burgemeesters en méér concrete acties voor en 

door burgers, onderwijs, zorginstellingen en bedrijven.’

Kapstok voor de regio

‘Vanuit de WBG hebben we gekeken naar wat wij belangrijk vinden voor 

de komende jaren. Welke concrete acties moeten worden opgepakt en 

uitgevoerd? En wie hebben we daarbij nodig? Het resultaat is een lijst 

met wensen die we hebben gepresenteerd aan de burgemeesters en 

de stakeholders. We zien het Pact als een kapstok waar we onze 

wensen aan kunnen ophangen, samen met anderen, want alleen 

samen kunnen we onze regio verder versterken.’ Kort samengevat heeft 

de WBG de intentie de volgende acties in gang te zetten: 



      WBG Pact 7.2       
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Tekst: Aangeleverd Fotografie: Alex Gitzels

Voorzitter Hans-Peter Baars strijdt op het VNG 
congres voor de speerpunten van de WBG

Wonen & welzijn

Binnen het thema wonen en welzijn gaat de aandacht naar buiten-

landse werknemers en woningen voor jongeren. De WBG wil vóór 2025 

3000 fatsoenlijke wooneenheden realiseren voor werknemers uit het 

buitenland. Locatieonderzoek om dit te bereiken is al gestart. Om meer 

woningen voor jongeren te realiseren, wil de WBG het Rabo plan 

SmartBuilds van harte ondersteunen. Dat geldt ook voor de circulaire 

tiny houses van Clean 2 Anywhere. In beide gevallen tijdelijke, 

duurzame woningen om te voorzien in de dringende woningbehoefte. 

Dit concept is wenselijk voor de regio, maar alles valt of staat met de 

samenwerking met de gemeente. ‘Zorg voor een locatie en wij zorgen 

voor het geld en de woningen.’

Werken & ondernemen

‘Op het gebied van werken en ondernemen gaat de aandacht naar de 

lokale arbeidsmarkt en de ondernemers. Om vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt meer op elkaar te laten aansluiten, willen we tot 2024  

de Talent Academies verder uitbreiden. We willen graag collectief 

regievoeren op de inrichting van nieuwe en bestaande bedrijventerrei-

nen in de regio. We willen liever geen garageboxen voor particulieren en 

datacentra, maar we willen wel onze sterke clusters verder versterken. 

Daarnaast willen we meer aandacht besteden aan het verduurzamen 

en uiteindelijk energieneutraal maken van de terreinen via het 

Duurzaam Ondernemersloket. Om de kwaliteit van de bedrijven terreinen 

te waarborgen, zou Parkmanagement door één organisatie standaard 

moeten zijn op alle terreinen. En om de regeldruk te verminderen en 

ondernemers beter van dienst te kunnen zijn, pleiten we voor een 

algemeen ondernemersloket voor Westfriesland. Aangestuurd door één 

betrouwbare en vlotte overheid. 1 loket, 1 telefoonnummer en antwoord 

op alle ondernemersvragen. Een laatste grote wens is een onderne-

mersfonds in alle gemeenten. Met een fonds van en voor ondernemers, 

kunnen collectief mooie doelen worden bereikt.’ 

Beleven

‘De regiobranding van Westfriesland is een ongoing project.  

De werkgroep Toerisme is hier druk mee bezig, maar het blijft altijd een 

aandachtspunt.’ 

‘Samenwerken is het belangrijkste woord als je het hebt over het Pact. 

Alleen door actief en met een open mind samen te werken komen we 

vooruit. Niet alleen acties vanuit de ondernemers, maar een overheid 

die steunt en meewerkt om die acties succesvol te maken.  

Door samen te werken wordt het Pact van heel Westfriesland. Dan 

kunnen we trots zijn op een welvarende regio waarin het goed wonen 

en werken is. Het Pact 7.2 wordt dan niet meer een feestje van  

7 burgemeesters, maar van 200.000 burgermeesters.’
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Samen voor  Samen voor  
energie neutrale  energie neutrale  
bedrijventerreinenbedrijventerreinen   

Banken, WBG en Duurzaam Ondernemersloket  
tekenen Green Deal

      Thema Duurzaamheid       
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Rabobank, ING, ABN AMRO, WBG en het Duurzaam Ondernemersloket zetten samen de schou-

ders onder energieneutrale bedrijventerreinen. Op 30 juni tekenden ze de Green Deal Duurzame 

bedrijventerreinen. Hiermee geven ze commitment om de 3.000 ondernemers op de Westfriese 

terreinen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijf. 

      Thema Duurzaamheid       
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In 2040 moeten alle 22 bedrijventerreinen in Westfriesland energieneu-

traal zijn. Dat is de ambitie van het Duurzaam Ondernemersloket 

West-Friesland. Het loket is een samenwerking van de provincie, WBG, 

Westfriese gemeenten, Parkmanagement Hoorn en Ontwikkelingsbedrijf 

NHN. Deze samenwerking is nu waardevol uitgebreid met de banken 

en is cruciaal om alle 3.000 ondernemers op de bedrijventerreinen te 

bereiken én te begeleiden in het verduurzamen van hun bedrijf. En dat 

is nog los van de huidige situatie in de wereld, waarbij het van 

levensbelang is zo min mogelijk gas te gebruiken.

Grote besparingen

‘Ongeveer een kwart van het totale energieverbruik in Nederland komt 

voor rekening van bedrijventerreinen’, vertelt Bashar al Badri, Directeur 

van het Duurzaam Ondernemersloket. ‘Hier kunnen we door verduurza-

ming dus grote besparingen behalen, ook in West-Friesland. Dat is niet 

alleen goed voor de regio, maar uiteindelijk ook voor de bedrijfsconti-

nuïteit en vooral de portemonnee van de ondernemer. Met energie 

besparen bespaar je gewoon geld. Geld dat je als ondernemer prima 

kunt gebruiken voor andere zaken.’

Samen stappen zetten

‘We willen ondernemers helpen inzicht te krijgen in de mogelijkheden 

om zelf een stap te zetten in de energietransitie. De drie banken doen 

dat door hun kennis en ervaringen met andere klanten te delen met de 

ondernemers. Bovendien helpen ze ons als loket meer ondernemers te 

bereiken via hun netwerk. Zo kunnen we tijdens bijeenkomsten van het 

Duurzaam Ondernemersloket meer ondernemers informeren over de 

kansen die voor het grijpen liggen. Tot slot ondersteunen de drie 

banken het Duurzaam Ondernemersloket financieel en staan ze klaar 

om ondernemers op financieel vlak te adviseren en verder te helpen.’

Symbolische aftrap

Op donderdag 30 juni trapten de partijen hun samenwerking 

symbolisch af door samen een boom te planten op bedrijventerrein 

Industrieweg in Westwoud. Ook werd deze middag de Green Deal 

officieel getekend door de stakeholders. Bashar: ‘De energietransitie is 

een enorme uitdaging. Die kan niemand alleen aan. Het is dan ook 

heel mooi dat Rabobank, ING en ABN AMRO met elkaar aan de slag 

gaan en daarbij samenwerken met de WBG, gemeente, Omgevings-

dienst, de provincie, milieufederatie, Parkmanagement Hoorn en 

Liander. Eigenlijk met alle betrokken partijen. Zo leveren we samen een 

bijdrage aan toekomstbestendige, groene, gezonde en klimaatbesten-

dige bedrijven en bedrijventerreinen.’

Aan de slag

Ondernemers die een stap willen zetten in het verduurzamen van hun 

bedrijf, kunnen met al hun vragen terecht bij het Duurzaam Onderne-

mersloket. Met de Slimme Energiesprong biedt het loket een laagdrem-

pelig adviestraject. Dat traject loopt in meerdere fases: met een 

energiescan en verbruiksmonitor wordt in kaart gebracht wat het 

huidige verbruik is en waar winst te behalen valt. Vooral het laaghan-

gend fruit is hier belangrijk: de quick wins. Waarmee zet je op korte 

termijn de grootste stappen? Deze punten komen terug in het 

onafhankelijke advies dat het Loket uitbrengt. Wil je hiermee aan de 

slag? Dan regelt het Loket de subsidies en vraagt ze offertes voor je op. 

De banken hebben specialisten die ondernemers verder kunnen 

helpen met het financiële gedeelte van de Energiesprong. Inkoop wordt 

vervolgens zo veel mogelijk collectief gedaan bij bedrijven in de regio. 

Als ondernemer word je zoveel mogelijk ontzorgd, maar ondertussen 

zet je serieuze stappen in het energieneutraal maken van de bedrijven-

terreinen in Westfriesland. 

Tekst & fotografie: Aangeleverd
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      Thema Digitalisering       

Ze zijn jong, gemotiveerd en weten alles over digitalisering anno nu. Studenten van Hogeschool 

Inholland en het Horizon College werken aan concrete oplossingen voor jou. Onder begeleiding 

van experts en docenten natuurlijk. De Werkplaats Digitaal Ondernemen brengt onderwijs en 

praktijk samen en dat werkt heel erg goed.   

Tekst & fotografie: Aangeleverd

Kansen grijpen met  Kansen grijpen met  
professionals in de dopprofessionals in de dop

Werkplaats Digitaal Ondernemen brengt onderwijs en praktijk samen

Als MKB’er kom je volop uitdagingen tegen. Ook op het gebied van 

digitalisering. Of het nu gaat om het automatiseren van processen, 

vindbaar zijn op Google, een gebruiksvriendelijke website bouwen of 

één van de vele andere kansen die digitalisering ons biedt.  

De professionals in opleiding van de Werkplaats Digitaal Ondernemen 

(WDO) storten zich vol enthousiasme op jouw vraagstuk. De WDO is een 

publiek-private samenwerking van onder andere Hogeschool Inholland, 

het Horizon College, WBG, de 7 Westfriese gemeenten en de provincie. 

Muscle Import

Sonny Heemskerk heeft samen met zijn compagnon Chris autohandel 

Muscle Imports. Een team van studenten van het Horizon College 

maakte hun website. ‘We wilden dat mensen konden zien wie wij zijn, 

wat wij doen en het moest betrouwbaarheid uitstralen en betaalbaar 

voor de gemiddelde Nederlander. We hadden een appgroep waar ze 

goed gebruik van maakten als er iets dringends was en ze mochten 

altijd bellen. Ze waren goed gemotiveerd en hadden leuke ideeën om 

het nog interessanter en aantrekkelijker te maken voor de klant. Ik heb 

geleerd dat het soms beter is om er als opdrachtgever niet te veel 

bovenop te gaan zitten en hun eigen ideeën een kans te geven.  

Het was een leerzaam en fijn traject en we zijn super tevreden met 

onze website.’

Kick-Off laatste projectronde

Door het jaar heen werkt de WDO met verschillende projectronden. 

Afgelopen mei startte de laatste van dit schooljaar met een Kick-off.  

In samenwerking met de IT Academy verzorgden IT-ondernemers uit de 

regio masterclasses Scrum voor studenten, docenten en deelnemende 

ondernemers. Scrum is een projectmanagementmethode die veel 

wordt gebruikt bij het ontwikkelen van o.a. software. Door niet alleen de 

studenten, maar ook ondernemers deel te laten nemen aan de 

Masterclasses leren ondernemers met de studenten mee.  

Bovendien kan het geleerde meteen in de praktijk worden gebracht bij 

het volgende project!  

Meer weten over de kansen en mogelijkheden voor jouw onderneming? 

Kijk op www.werkplaatsdigitaalondernemen.nl. 



Werkplaats Digitaal Ondernemen brengt onderwijs en praktijk samen

De HOF is de koepelorganisatie waarbij de ondernemings-

verenigingen van Hoorn zich kunnen aansluiten. De HOF  

vertegenwoordigt het georganiseerde bedrijfsleven in  

Hoorn. Bij de HOF zijn aangesloten: de HOC, de OSH, WC  

de Korenbloem, WC de Huesmolen, WC de Kersenboogerd, 

Horeca Hoorn, ondernemingsvereniging Zwaag en het HOF  

van Hoorn. Doelstelling van de HOF in algemene zin is  

te komen tot versterking van het economisch - en het  

vestigingsklimaat binnen de Gemeente Hoorn. De HOF  

realiseert dit door middel van belangenbehartiging van  

de bij de HOF aangesloten ondernemingsverenigingen.  

De HOF behartigt ook de belangen van deze ondernemings-

verenigingen in de contacten met de Gemeente. De HOF  

heeft daartoe periodiek overleg met het College van  

B&W van de Gemeente Hoorn.

Leden Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur

Wiljan Loomans voorzitter 
Email: w.loomans@loomanssadvocaten.nl 

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

Steef Stumpel Penningmeester
Email: sstumpel@stumpel.nl  

Rien van Drongelen Lid
Email: marinusvandrongelen@gmail.com

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

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

Overige leden Algemeen Bestuur

Waarnemer 
Email: hoorn@khn.nl

Guus Bouchier 
Email: guus@bouchiersc.nl

Edo van Houten
Email: edovh@hotmail.com

Ivo ten Cate
Email: i.ten.cate@quicknet.nl

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

Jeroen Swerissen
Email: j.swerissen@leilinde.nl

advertentie



Tijden veranderen. Consumenten bestellen steeds vaker online. Zeker in coronatijd, toen winkeliers 

noodgedwongen hun deuren sloten, heeft online winkelen een spurt genomen. Daarbij mocht er  

ook twee jaar lang niets georganiseerd worden. En door de val van Stichting Hoorn Marketing  

(Ik hou van Hoorn) heeft ook de stadspromotie stilgelegen. Dit alles tot ongenoegen van lokale 

ondernemers en culturele instellingen. Tijd voor actie!
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      Hoorn echt mooi          

Horinezen promoten Horinezen promoten 
eigen binnenstad eigen binnenstad 

De charme van de binnenstad

Hoorn heeft zoveel meer te bieden dan enkel producten die je online 

kunt kopen. De karakteristieke monumentale binnenstad aan het water 

heeft de sfeer van toen, met het unieke aanbod aan winkels, horeca, 

cultuur en de beleving van nu. Onze oude havenstad is net als het

aanbod authentiek en mooi om te zien. Het initiatief van Hoornse 

ondernemers, culturele instellingen en organisaties zorgen ervoor dat 

Hoorn zichzelf laat zien. Heb jij een dagje Hoorn gepland of ben je 

nieuwsgierig wat Hoorn te bieden heeft? Op hoornechtmooi.nl vind je 

op één plek alle speciaalzaken, de leukste uitjes en de nieuwste 

tentoonstellingen. Reserveer direct je tafel, boek een ticket en geniet 

van het diverse winkelaanbod.

Het samenwerkingscollectief Hoorn

In november 2021 is er een werkgroep gestart onder de naam ‘Het 

Samenwerkingscollectief Hoorn’. Een unieke samenwerking waarbij 

verschillende lokale winkeliers, horeca en culturele instellingen zich 

vrijwillig inzetten om de stad vanuit hun eigen kennis en kunde te 

promoten. Zo zet Rianne van der Riet (Bruggemann mode) zich in voor 

een kwalitatieve uitstraling van het winkelaanbod, zorgt Kaya van 

Straten (Haai2Go) voor een bruisend Horeca aanbod, zet Lesley

Loos (RentTourBuy) zich in voor de ondernemers in de actieve sector 

en zorgt Ron Dol voor het culturele aanbod en een goede weergave 

van de monumenten. Samen zorgen zij voor een hoogwaardig en 

compleet aanbod dat samenkomt op de website hoornechtmooi.nl. 

Het team wordt gesteund door de lokale marketing professionals, die 

als geen ander weten hoe je Hoorn kunt promoten. Financieel wordt 

het initiatief gesteund door de vereniging ondernemers stad

Hoorn in de binnenstad, OSH Hoorn. Het doel is binnen 1 jaar 

minimaal 1 miljoen mensen te bereiken en te laten zien hoe mooi 

Hoorn echt is.  

Wil je weten wie er meewerkt? Bezoek dan de website  

hoornechtmooi.nl. De website is overigens pas net online en nog volop 

in ontwikkeling. Mist er iets? Meld dan ook jouw bijdrage aan.

Stad aan het water

De Hoornse haven was voor ontdekkingsreizigers in de 16e en 17e 

eeuw het startpunt om de wereld in kaart te brengen. Na De Slag op 
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      Hoorn echt mooi          

de Zuiderzee werd Hoorn een mondiale ontmoetingsplaats.  

In Hoorn loop en vaar je letterlijk door de eeuwen heen. Watersporters 

en recreanten vinden hier de perfecte thuishaven. Kom kitesurfen in 

het nabijgelegen Schellinkhout of zeilen op het Hoornse Hop.  

Maar gewoon relaxed genieten van het uitzicht op het Markermeer kan 

natuurlijk ook. Vanaf een zonnig terras, park, supboard of het toekom-

stige grootste stadsstrand van Nederland. De gezellige havenstad heeft 

meer dan je misschien zult verwachten.

Compleet dagje Hoorn

Hoorn ademt kunst- en cultuur. Van de Museumstoomtram tot Pop-up 

Museum Expoost. En van film in Cinema Oostereiland tot theater in 

Schouwburg Het Park. Het ene moment maak je een reis door de 

Gouden Eeuw in het Westfries Museum en vervolgens beland je in een

jamsessie. Onze muziekscene brengt eigengereide talenten voort als 

Tim Knol en S10. In de sfeervolle straatjes met monumentale panden 

ontdek je ook de allerleukste winkeltjes, speciaalzaken en gezellige 

horecagelegenheden die van een dagje Hoorn een echte beleving

maken. Sluit je dag af met een culinair diner bij onze horecatoppers. 

Langer blijven? Boek dan een overnachting in een van de mooie hotels 

in de stad. Er valt morgen nog zoveel te ontdekken.

hoornechtmooi.nl
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Samen met onze leden, veel  

betrokken partners en sponsors, 

werken we dagelijks aan  

verbeteringen voor de stad Hoorn.

Waar staan we voor?

Ondernemers ondersteunen, faciliteren en  

verbinden, waardoor collectieve initiatieven  

en voordelen ontstaan.

Waar gaan we voor!

Door het bedrijfsleven nog meer te verbinden  

met de samenleving en duurzame oplossingen te 

realiseren, werken we samen aan een beter Hoorn.

Doe je mee? Heel graag!

Meld je aan op info@hochoorn.nl, dan nemen  

we snel contact met je op.

De HOC werkt aan 
een beter Hoorn
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De HOC is trots op haar partners

Samen werken aan Hoorn!



Goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers zijn de draaiende motor van je bedrijf. Met een 

sterk team kun je samen ambities waarmaken en doelen bereiken. Alleen hoe vind je die mede-

werkers, zorg je ervoor dat ze enthousiast blijven en het beste uit zichzelf halen? En is je team 

voldoende flexibel en constant om adequaat te kunnen inspelen op innovaties en veranderingen?

Deze actuele vragen zijn onderdeel van de drie bijeenkomsten die de 

HOC in samenwerking met de gemeente Hoorn organiseert met als 

centraal thema: strategisch personeelsmanagement. Bij elke bijeen-

komst wordt een ander onderwerp besproken en komt een professio-

nal aan het woord die inspiratie geeft en kennis deelt. Iedere kennis-

sessie bevat naast het luisteren naar een presentatie een actief 

onderdeel waarin je ervaringen uitwisselt met de andere deelnemers.

Begin bij de kernwaarden 

Op donderdag 23 juni vond in Grand Café Turf in Hoorn de eerste 

kennissessie plaats. Tijdens de kick-off vertelde HR-specialist Anke 

Nieboer hoe belangrijk het is om je team te betrekken bij de kernwaar-

den van je organisatie. Wat maakt jouw bedrijf uniek en hoe zorg je 

ervoor dat medewerkers zich met die waarden identificeren en 

ambassadeur worden? Als HR-wizard werkt zij met ondernemers en 
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      HOC kennissessie          

Anke Nieboer

Route naar betrokken en Route naar betrokken en 
loyale medewerkersloyale medewerkers

Succesvolle kick-off kennissessies boeien, binden en  
behouden van personeel
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      HOC kennissessie          

Tekst: Louise Snel Fotografie: Guillaume Groen 45

HR-professionals om HR krachtig neer te zetten in groeiende bedrijven. 

‘Ik werk met scale-ups en MKB-bedrijven die met hun organisatie naar 

de volgende (groei)fase willen. Ik help ondernemers om hun team goed 

neer te zetten, zodat die zich kunnen richten op strategie en groei.’ 

Operationele motor

Daarbij is het haar missie om het sterkste wapen binnen een bedrijf - 

namelijk het personeel - samen met de ondernemer goed neer te 

zetten. Door mee te kijken naar het team, de bedrijfsstructuur en het 

eigen leiderschap, leert Anke werkgevers hoe hun team de operatio-

nele motor van het bedrijf kan worden. Anke: ‘De basis moet op orde 

zijn voordat je aan het boeien en behouden van je medewerkers 

toekomt. In (te)veel bedrijven is de basis nog niet op orde, waardoor het 

risico dat mensen switchen toeneemt en de ontwikkeling van bedrijven 

wordt geremd. Het is belangrijk groeiremmers zoals ad hoc werken, 

stress, ziekte en disfunctioneren aan te pakken. Ook het groei-proof 

maken van het bedrijf door de juiste mensen aan te nemen, te 

focussen op een productieve manier van werken en de ontwikkeling 

van het team is cruciaal. Door een actieplan te maken om het team 

zelfstandig, gezond en happy te krijgen, wordt ondernemen weer leuk 

en haalt de ondernemer het maximale uit zijn team. Dat is terug te 

zien in omzet, winstgevendheid én ondernemersplezier.’

Direct te implementeren ideeën

Duo-voorzitter van HOC Jan Rosier kijkt terug op een succesvolle 

kick-off: ‘We hebben een goede sessie gehad waarmee we de 

deelnemers hebben kunnen inspireren en verrijken met nieuwe kennis. 

We hopen dat we hen van daaruit ook kunnen activeren om die kennis 

in de praktijk toe te passen. De reacties die we van de deelnemers 

mochten ontvangen, bevestigen dat.’ De mening van de deelnemers 

over de handvatten die zij in de eerste kennissessie tijdens de 

presentatie en de  interactieve workshop kregen, luidt unaniem dat zij 

volop nieuwe en direct te implementeren ideeën hebben opgedaan. 

‘Dat mensen geïnspireerd zijn geraakt en met die inspiratie aan de slag 

kunnen gaan, is zeer positief en precies datgene wat we met de 

kennissessies willen bereiken.’  

Tweede kennissessie over innoveren en veranderen

Op 22 september aanstaande vindt de tweede kennissessie plaats die 

in het teken staat van innoveren en veranderen. Wat voor effect heeft 

dat op de mensen in je bedrijf? Hoe ga je daarmee om en hoe zorg je 

ervoor dat je medewerkers meeneemt in die veranderingen? Schrijf je 

in voor de volgende sessie via: info@hochoorn.nl. 

Voor meer informatie: hochoorn.nl/kennissessie

‘Een uitermate  
professionele training  

van hoog niveau!’

‘Met tevreden medewerkers 
worden de gezamenlijke 

doelen behaald en  
groei je niet alleen als  

bedrijf, maar ook als team 
en als individu’



info@haringverhuurmakelaar.nl
www.haringverhuurmakelaar.nl

VOLG ONS: https://www.instagram.com/haring_verhuur_makelaar/https://www.linkedin.com/company/expat-housing-services/https://www.facebook.com/HaringExpatHousingServices

0621901575

99% BINNEN ÉÉN MAAND VERHUURD.

BETROUWBARE en GESCREENDE 
HUURDERS.

VERZEKERD van GOED HUURDERSCHAP. 

GESPECIALISEERD in VERHUUR aan
MULTINATIONALS en EXPATS.

GECERTIFICEERDE en BETROUWBARE 
 

VERHUURMAKELAAR

viaZORGELOOS
VERHUREN 

100+ WONINGEN GEZOCHT 

voor GROOT INTERNATIONAAL PROJECT

Univé
Noord-Holland
is uw regionale 
brandverzekeraar

Of u nu een (web)winkel, een horecaonderneming of een
fabriekshal heeft. Een bedrijfsgebouw en/of de goederen die
u aanbiedt zijn vaak cruciaal voor uw bedrijfsvoering. Het is
daarom verstandig om goede (brand)verzekeringen af te sluiten.
Lees meer over onze gunstige verzekeringen in onze blog.

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op via 072-502 45 10 of meld u aan voor 
een gratis en vrijblijvend adviesgesprek via unive-noordholland.nl/zakelijke-afspraak. 
Onze adviseurs helpen u graag, en belangrijker nog: zij denken met u mee.

BETROUWBAARVAKKUNDIGSNEL

MET ONZE UNIEKE 
DUBBELDIENST LEVEREN 
WIJ 2X PER DAG GRATIS 

IN NOORD-HOLLAND

VIND ALLES VOOR JE 
KLUS OP GROENHART.NL

LEVEREN 

KLUS OP 

ALTIJD 
IN DE BUURT!
PURMEREND  ALKMAAR

GROOTEBROEK  HEEMSKERK  
HEERHUGOWAARD  SCHAGEN  

VOLENDAM  WESTZAAN  
WORMERVEER  ZWAAG

GROOTEBROEK
HEERHUGOWAARD  
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VRIJDAG 2 SEPTEMBER

FIJNE

VAKANTIEZomer

Save 
the  
date

Gala
HOC

4 NOVEMBER 
18.30-24.00 U

THEMA:

Maffia
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      HOC zomerborrel          

Heerlijke HOC Heerlijke HOC 
zomerborrelzomerborrel

8 juli, 16.30 uur:  
De buffettafel staat klaar,  

de bar is geopend, alle 
 naamkaartjes liggen op 

 alfabetische  volgorde  gereed. 



Tekst: Aangeleverd Fotografie: Hélène de Bruijn 49
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      HOC zomerborrel          

16.45 uur: De eerste gasten  komen  aangelopen.  
De HOC Zomerborrel is gestart.

En wat was het een heerlijk weertje. Iedereen was vrolijk gekleed in  

zomerse kledij en in sandalen gestoken. Een vrolijk muziekje op de 

achtergrond en het zonnetje in de rug.

De voorzitter heette al onze leden van harte welkom en onze gastheer, 

Winfred Wester van Hydro West, heeft de samenwerking tussen   

ondernemers en onderwijs nogmaals onder de aandacht gebracht.

Toen de bus van Deinum’s Catering voorreed zagen we alle schalen  

met heerlijke hapjes binnenkomen. Het leven kan zo mooi zijn!

Even gewoon niets moeten, maar lekker teuten en een glaasje met  

elkaar drinken. Zo’n soort vakantiegevoel, want tenslotte eindigden we  

met elkaar een fijne zomervakantie te wensen.

En natuurlijk werd het weer veel later dan op het programma stond,  

maar wie heeft daar nou last van?
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Tekst: Jannelies Blommaert Fotografie: Guillaume Groen 51

In 1971 startte Jan de Lange – broer van – zijn installatiebedrijf.  

Na zijn veel te jonge overlijden in 2001 nam Sjon met enkele collega’s 

Polytechniek over: “Installateur van A t/m Z” waarbij die laatste letter 

óók meetelt. Van advies tot en met zekerheid, zo kun je het zeggen, 

inclusief service en onderhoud. En over advies gesproken: dat krijg je er 

als vanzelfsprekend bij, geen kosten voor een externe adviseur. 

Bovendien heeft het bedrijf alle installatietechnieken onder één dak. 

Klanten vinden dat prettig, één winkel.”

Alles komt samen

Sjon doet, in zijn laatste dagen als eigenaar van Polytechniek, een 

rondje langs de klanten die hem aan het hart zijn: “Even netjes 

afscheid nemen voordat ik met pensioen ga.” Hoewel: pensioen?  

Niet helemaal. Polytechniek wordt overgedragen aan Schadenberg.  

Een mooi moment en een sterke partner. “Het is in goede handen.  

We draaien goed, het bedrijf is financieel gezond en voor de zestig man 

personeel wordt ook gezorgd. Alles komt samen. Dat geeft een voldaan 

gevoel. Ik kan het roer met een gerust hart loslaten.

Professionele ondernemersclub

Zijn lidmaatschap bij HOC voelt als een heel logische: “Ik wilde me bij 

een professionele ondernemersclub aansluiten. En met de driehonderd 

leden die we hebben, doe je ook echt wat. Er zijn goede contacten met 

de politiek en we kijken naar de toekomst. De vergrijzing is gaande, dus 

het is belangrijk om aanwas te blijven werven en mensen op te leiden 

voor bijvoorbeeld de techniek. We onderhouden daarom contacten met 

scholen en bedrijven, om zo onze bijdrage te kunnen leveren. Ik ben 

heel tevreden met hoe het nu loopt.”

Grotere geheel

Sjon heeft met zijn meer dan  twintig jaar ondernemerschap een schat 

aan ervaring, die nu hij nog aanblijft als bestuurslid zeker kan inzetten. 

“Je gaat niet in eerste instantie voor je eigen gewin, maar voor het 

grotere geheel. Met je eigen inbreng doe je indirect ook aan branding. 

Als ondernemer ben ik gewend om er niet omheen te draaien. We zijn 

het gewend om dingen op te lossen en af te handelen. Dat is heel 

waardevol, voor jezelf, met elkaar én voor andere ondernemers.”

Sjon de Lange:  Sjon de Lange:  
‘Met 300 leden dóe je echt wat’‘Met 300 leden dóe je echt wat’

HOC: aandacht blijven geven aan scholing en talent

Zijn bedrijf Polytechniek droeg hij onlangs over, maar het HOC bestuurslid-stokje houdt hij 

nog even vast. Sjon de Lange is al twaalf jaar lid, waarvan vijf jaar in het bestuur en twee jaar 

als sponsor: “Ik ben indertijd ingestapt om vanuit het ondernemerschap adviezen te kunnen 

geven. Ook blijven we aandacht geven aan scholing, talent en contact met bedrijven.”

Sjon de Lange  
laat het roer los



      OCW          

51635252

Onder dankzegging voor de geweldige gastvrijheid van Beerepoot 

Automatisering werden onze leden van harte welkom geheten met een 

kopje en een koekje. Tijdens de ledenvergadering namen we afscheid 

van onze voorzitter Tini Worp en penningmeester Marjo Blokker. 

Welkom in het bestuur werden geheten Petra Haisma en Miranda 

Hoogland. Evert Lassche werd weer voor een periode van 2 jaar 

herkozen en Piet Sleurink en Evelien Loomans bleven nog lekker zitten.

In de vergadering werd teruggeblikt over het vorig jaar en vooruit 

gekeken over dit jaar en volgend jaar. Vermeldenswaard is een grote 

activiteit waar wij als OCW volgend jaar op 16 juni 2023 aan gaan 

meedoen. Meer informatie hierover volgt later, maar nu al de tip deze 

datum in je agenda te zetten.

Aansluitend in het seminar begon Pieter Plas van Beerepoot  

Automatisering over de digitale weerbaarheid van ondernemers.  

Steeds vaker hoor je dat een bedrijf gehackt is. Zit je zelf wel veilig? 

Hoe kan je het voorkomen? Ik heb toch al een firewall, maar is dat dan 

niet genoeg? Pieter wist de deelnemers er van te overtuigen dat een 

simpele check voldoende is om de gaten in je systeem te ontdekken. 

Via Parkmanagement wordt deze dienst na de zomer aangeboden. 

Houd de info in de gaten, het kan je zo veel geld en ellende besparen.

Daarna wist Karin Voogt ons er van te overtuigen dat bewegen van 

groot belang is. Als je een zittend beroep hebt, kan je dat gemakkelijk 

invullen door af en toe wat bewegingen te doen. Als voorbeeld werden 

enkele oefeningen gedaan wat hilarische taferelen opleverde. Na afloop 

kreeg iedere deelnemer een boekje toegestuurd met tips en trics over 

de noodzaak van bewegen.

Op 23 juni hield de OCW haar Algemene Ledenvergadering in combinatie met een seminar.

Beweeglijke OCW  
algemene ledenvergadering
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      OCW          

Marjo Blokker van Embee wist ons te vertellen hoe zij zich heeft 

gespecialiseerd in HR en enkele tips gegeven, waarna Cihan Sesver, 

advocate bij Clic Advocaten, aan bod kwam en ons wees op de gevaren 

en de mogelijkheden bij het inhuren van ZZP-ers als je zelf een ZZP-er 

bent. Bijzonder leerzaam en men was dan ook erg enthousiast.

Tot slot werd er nog lekker nageborreld en veel later dan volgens het 

programma werd de laatste bezoeker de tent uit geveegd.

Marjo Blokker

Cihan Sesver

v.l.n.r. Marjo Blokker, Karin Voogt,  

Pieter Plas en Cihan Sesver

Wij wensen u
een hele fijne

vakantie!
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TAXATIES

‘DE BESTE BASIS VOOR

BEDRIJFSHUISVESTING’

GELDELOZEWEG 33 • 1625 NW HOORN 
0229 20 64 66 • WWW.INDRUKMAKERS.NL
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OVWN BBQ

Datum: donderdag 25 augustus
Locatie: Luken Wonen in Nibbixwoud
Aanvang: 17:30

De kolen worden opgestookt bij Luken Wonen in Nibbixwoud. De 
barbecue is gratis voor leden. 

Informatie en aanmelden via: ovwn.nl/event/zomerbarbecue/

Behind the scenes: Outdoor Stereo &  

Hoorn Zingt Hollands!

Datum: vrijdag 26 augustus
Locatie: Oranje Buiten, Schelphoek 4 in Hoorn
Aanvang: 17:00

Het laatste weekend van augustus staat volledig in het teken van 
Festivalweekend Hoorn! Op vrijdag 26 augustus nodigt Rob van der 
Molen ons uit voor een uniek kijkje achter de schermen bij beide 
festivals: Outdoor Stereo en Hoorn Zingt Hollands. De perfecte 
voorbereiding voor een gezellig weekend. Rob neemt ons mee in de 
voorbereidingen op een groot festivalweekend en vertelt onderwijl ook 
zijn ondernemersverhaal. Een inspirerende middag dus!

Informatie via: hochoorn.nl

HOC Golftoernooi

Datum: vrijdag 2 september
Locatie: volgt
Aanvang: 12:00 

Informatie via: hochoorn.nl

HOC bedrijfsbezoek Broekhuis

Datum: vrijdag 23 september
Locatie: Broekhuis Zwaag
Aanvang: 17:00

Informatie via: hochoorn.nl

BDO Finance Circle Noord-West 2022

Datum: dinsdag 27 september
Locatie: volgt
Aanvang: 17:00

Nieuwe fiscale perspectieven op het belastingplan 2023

Informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/agenda

Regiosafari Westfriesland

Datum: donderdag 29 september
Locatie: volgt
Tijd: 9:00 – 17:00

Regiosafari is dé dag voor toeristische ondernemers, cultuurmakers, 
overheden, onderwijs en destinatiemarketingorganisaties uit de regio die 
actief zijn in de gastvrijheidssector. De dag staat dan ook volop in het 
teken van elkaar ontmoeten, inspireren en bovenal: samenwerken en 
van elkaar leren. Het thema dit jaar is ‘Toekomstbestendig personeels-
beleid en vergroten van jouw naamsbekendheid’! Tijdens  het gezamen-
lijke ochtendprogramma komen inspirerende sprekers aan bod en  
’s middags gaan we met de bus op safaritour door de regio om een 
kijkje te nemen bij inspirerende collega-ondernemers. Altijd al eens een 
kijkje achter de schermen willen nemen van die onderneming waar je al 
zo vaak langs bent gereden? Dit is je kans! Tussendoor is er uiteraard 
voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en nieuwe 
contacten te ontmoeten en de dag sluiten we gezamenlijk af met een 
hapje en een drankje.

Informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/agenda

Greenport NHN jaarcongres

Datum: donderdag 6 oktober 
Locatie: Museum Broeker Veiling, Museumweg 2, Broek op Langedijk
Aanvang: 14:00

De geopolitieke situatie is ingrijpend veranderd en dit raakt ook de 
agrisector. Een groot conflict op ons continent veroorzaakt tekorten 
aan allerlei soorten grondstoffen. Tegelijk heeft de sector binnen de 
landsgrenzen te maken met uiteenlopende problemen, zoals 
toenemende regelgeving, klimaatverandering en druk op het  
grondgebruik.

Al die ontwikkelingen roepen vragen op met betrekking tot de 
toekomst van de agrarische bedrijfstak. Vragen die daarbij aan de orde 
komen, zijn onder andere: Is er nog ruimte om te ondernemen?  
Hoe ver moeten we gaan met verduurzaming? Welke impact heeft de 
oorlog in Oekraïne op de agrisectcor. En welk belang kennen we toe 
aan voedselzekerheid voor ons land?

Met onze gasten kijken we met een frisse blik vooruit. Investeer in een 
futureproof agribusiness, zodat de nieuwe generatie agrarisch 
ondernemers een toekomst heeft.

Informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/agenda
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De Westfriese Beursvloer 2022

Datum: donderdag 13 oktober
Locatie: Van der Valk Hotel Hoorn
Aanvang: 16:00

De Westfriese Beursvloer is hét moment van het jaar waarop bedrijven 
en maatschappelijke organisaties met elkaar gaan handelen, met 
gesloten beurzen! 

Informatie via: vrijwilligerspunt.com/beursvloer

Het Grootste Werkfestival X NHNEXT

Datum: donderdag 13 oktober

Locatie: volgt

Aanvang: 13:00

Innovatie is onmisbaar voor economie, arbeidsmarkt en onderwijs. 

Welke kansen biedt innovatie voor onze regio? Ontdek het bij Het 

Grootste Werkfestival X NHNEXT!

De succesvolle samenwerking binnen NHNEXT van RPAnhn en ONHN 

krijgt een vervolg in hét event over kansen voor de (regionale) 

arbeidsmarkt, economie en scholing in Noord-Holland Noord: Het 

Grootste Werkfestival ontmoet NHNEXT!

Informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/agenda

OMW feestavond in STRAAT museum te Amsterdam

Datum: donderdag 27 oktober

Locatie: Straat museum in Amsterdam

Aanvang: volgt

Informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/agenda

OVWN – Wijn en Spijs

Datum: donderdag 27 oktober

Locatie: volgt

Aanvang: 19:15

Op donderdag 27 oktober klinken de glazen met bijpassende hapjes. 

Zet de wekker om 19:15 en komt allen fietsend om 19:30 aan. Dit 

natuurlijk wel na het officiële gedeelte van de jaarvergadering.

Informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/agenda

HOC Gala

Datum: vrijdag 4 november

Locatie: volgt

Aanvang: 18:30

Ook dit jaar is er weer een HOC gala. Als de komende net geweldig 

wordt als alle vorige edities, kunt u de datum maar beter vast in de 

agenda noteren en de site van HOC in de gaten houden voor het 

programma en aanmelden. 

Informatie via: hochoorn.nl/agenda/

Save the date - Koppie doen!

Datum: dinsdag 8 november

Locatie: volgt, maar is in Enkhuizen 

Aanvang: 19:30

Deze editie wordt samen georganiseerd met Enkhuizen Onderneemt / 

Ondernemers Federatie Enkhuizen. 

Informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/agenda

Save the date - Pubquiz Jong HOC

Datum: vrijdag 25 november

Locatie: volgt 

Aanvang: 17:00

Informatie via: hochoorn.nl/agenda/

Save the date - OMW eindejaarsbijeenkomst

Datum: dinsdag 13 december

Locatie: Hooghe Heeren, Hoogwoud

Aanvang: volgt

Informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/agenda
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Meer weten? Ga voor het overzicht van alle evenementen  
naar www.westfriesezaken.nl/evenementen
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06∙08∙2022 - 27∙11∙2022
Westfries Museum Hoorn

HOGE HOGE 
LUCHTENLUCHTEN

schattenuithetrijks.nl
wfm.nl/hoge-luchten
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Versterken van identiteit
Dat gebeurt bij ons door passend advies te geven over 

print- en drukwerk, om een goed ontwerp het best tot zijn 

recht te laten komen. Al geruime tijd staan wij klaar voor 

Brouwerij De Werf om hun vraag naar verpakkingen in 

goede banen te leiden. Het eindresultaat moet top zijn, 

binnen de afgesproken, korte levertijd. Door onze snelle 

aanpak kunnen zij zich focussen op het brouwen van  

lekker bier. Sprintprint ondersteunt, adviseert en helpt!

De Factorij 34C      Zwaag      0229 23 64 24      info@sprintprint.nl      www.sprintprint.nl
nieuw

print
offset

studio
packaging
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Bel 0229 - 27 17 77Interesse?

Bedrijfspand verkopen of verhuren?

Purmerend • Hoorn • Edam-Volendam • West-Friesland

hoorn@vanoverbeek.nl  |  0229 - 27 17 77  |  Lepelaar 3  |  1628 CZ Hoorn

Uitgebreid netwerk van ondernemers, 

gemeenten en projectontwikkelaars 

Kruispunt tussen vraag en aanbod 

Thuis op ieder terrein: van detailhandel tot kantoor, 

van belegging tot non profit

Nog enkele units beschikbaar!

Nieuwbouwproject Zevenhuis te Zwaag
Nieuwbouwunits vanaf circa 344 m² bvo op Zevenhuis te Zwaag

Vraagprijs vanaf € 355.000,- v.o.n. excl. btw

Zuiderkoggeweg, Hem 
Kavelprijs € 500.651,- k.k excl. btw.

Perceeloppervlakte circa 3.730 m²

Kantoorruimte vanaf 115 m² 
op zichtlocatie

Voor kortere periode 
beschikbaar!

De Factorij 33, Zwaag
Huurprijs: 

vanaf € 80,- per m² per jaar

Verlengde Lageweg 19, Hoorn
Huurprijs: 

€ 75,- per m² per jaar

Laatste kans! Nog slechts 1 
woon-werkkavel beschikbaar!
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Ondernemers Club
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publiek  

 private samen

werking

SociCom Enkhuizen  
is een sociaal én echt bedrijf  




