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Westfriesland
Ondernemers Club

Helden van Staal

 

Thema:

gasloos

Voor kortere periode 
beschikbaar!

Verlengde Lageweg 19, Hoorn
Huurprijs: 

€ 75,- per m² per jaar

Kantoorruimte vanaf 115 m² 
op zichtlocatie

De Factorij 33, Zwaag
Huurprijs: 

vanaf € 80,- per m² per jaar

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

Vrijstaand bedrijfscomplex 
op zichtlocatie

Vrijstaand bedrijfscomplex 
met koel-/vriesruimte

Nijverheidsweg 1, Grootebroek
Huurprijs: 

€ 4.750,- per maand exc. btw

Groothandelsmarkt 6, Zwaagdijk-Oost
Vraagprijs: 

€ 1.200.000,- k.k. excl. btw

Collegiaal met Raveel Bedrijfsmakelaars

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

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

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

www.boekweitolie.nl 

Het totaal aanbod voor Noord-Holland
De G7 BedrijfsMakelaarsGroep bestaat uit acht vooraanstaande bedrijfsmakelaars-

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

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

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

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

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

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

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

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

brede keuze!

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

ASSENDELFT

HOORN, Grote Noord 111

•  Circa 103 m2 winkelruimte op de begane grond 
• 96 m2 kantoor/magazijn op de eerste en  
 tweede verdieping
• Casco verhuur 

Huurprijs e 4.168,- per maand (excl. BTW)
 

 

HOORN, Pakhuisstraat 5

• Kantoorruimte van circa 59 m2 op de  
  3e verdieping 
• Magazijnruimte van circa 15 m2 
• Rijksmonument

Huurprijs e 825,- per maand (excl. BTW)

HOORN, Nieuwe Steen 20

• Fraai vormgegeven kantoorpand met tuin
• Begane grond: 145 m2 en verdieping 130 m2

• 8 parkeerplaatsen op eigen terrein
 

 

Huurprijs e 2.950,- per maand (excl. BTW)

• Winkelunit van circa 330 m2, splitsen is mogelijk 
• Frontbreedte van maar liefst 30 meter
• Gesitueerd in wijkwinkelcentrum “De Kersenboogerd”

Huurprijs e 5.450,- per maand (excl. BTW)

HOORN, Aagje Dekenplein 17

HOORN, Gouw 5

• Winkelruimte van circa 160 m2 op de bg en  
 circa 190 m2 magazijn op de verd
• Goede winkelstand, tegenover de Hema
• Fraaie winkelpui met dubbele openslaande deuren

 
Huurprijs e 2.950,- per maand (excl. BTW)

• Winkelpand van circa 115 m2, nabij C&A en Jamin 
• Attractieve winkelpui
• Frontbreedte van circa 6 meter 

Huurprijs op aanvraag

HOORN, Grote Noord 23

HOORN, Gedempte Turfhaven 3

• Op geliefde locatie in de binnenstad
• Winkelruimte van circa 60 m2 
• Frontbreedte van circa 5 meter        

Huurprijs e 1.000,- per maand (excl. BTW)

•  128 m2 winkelruimte
• In attractieve modebewuste straat met  
 actieve stratenclub
• Frontbreedte circa 5 meter

Huurprijs e 1.650,- per maand (excl. BTW)

HOORN, Kleine Noord 37 BOVENKARSPEL, De Middend 72 en 72A

•  Frontbreedte circa 17 meter
• Winkelunit van circa 500 m2, splitsen in units  
 is mogelijk 
• Onderdeel uitmakend van groot winkelcentrum

Huurprijs e 7.250,- per maand (excl. BTW).

HOORN, Nieuwsteeg 15

•  Casco pand op goede stand 
• 70 m2 winkel op de begane grond en 65 m2   
  woonruimte op eerste verd.
• Winkelpui voorzien van rolluik

 
 

Vraagprijs e 340.000,- k.k. 

HOORN, Westerdijk 52

•  Stijlvolle kantoor-/praktijkruimte van ca. 108 m2

• Uitzicht over het Hoornse Hop
• Smaakvol gerestaureerd

Huurprijs e 1.500,- per maand (excl. BTW) 

• Solitair pand, bedrijfsruimte van circa 563 m2 en  
 kantoorruimte circa 334 m2

• 15 parkeerplaatsen
• Energiezuinig met WKO installatie 

 Huurprijs e 5.850,- per maand (excl. BTW)

HOORN, Geldelozeweg 35
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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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De afgelopen maanden hebben weer 
leuke onderwerpen opgeleverd 

Eigen bedrijf. Zij heeft een eigen bedrijf. Als je iets hebt is het al van je 

eigen. Ja, ik ben Amsterdammer van oorsprong. Eigen is dubbel. Zij 

heeft een bedrijf is voldoende. Of ze is eigenaar van een bedrijf, ook 

goed, maar niet dubbel. Het wordt alleen nog gebruikt in de toevoeging 

aan bedrijf. Je hoort nooit zij heeft een eigen fiets, auto of laptop. 

Vroeger wel, ja toen had je een eigen huis. Klopte toen al niet.

Stief. Waar is het woord stief? Het perfect de lading dekkende woord 

stief. Stiefzoon, -vader, -moeder, -zus. Al jaren wordt voornamelijk bonus 

gebruikt. Bonuszoon, -vader of -moeder. Zeggen dezelfde mensen dat 

die hun kinderen kids noemen? En of ze allemaal positief als een 

bonus voelen is de vraag. Meestal als er hard geroepen wordt dat het 

‘echt leuk is hoor’, moet je het wantrouwen.

Opengooien, dichtgooien. De horeca werd opengegooid en de theaters 

ook. De priklocaties werden dichtgegooid. Dat is wat we voorheen nog 

openen en sluiten noemden.

Mogen. Het blijft rondgaan op 

LinkedIn, iedereen is zo blij 

iets te mogen. Als het je 

eenmaal opvalt is het 

bloedirritant.  

Bijzonder was een ondernemer die trots was dat hij iemand een vast 

dienstverband mocht aanbieden. Hoe bedoel je? Je bepaalt het zelf. 

Mocht het van jezelf? Het is een geveinsde nederigheid of bescheiden-

heid. Blij dat we een opdracht mogen uitvoeren. Het is ook anders uit 

te leggen als je het in de zin van gunnen opvat. Maar je wilt iets niet 

doen omdat een ander het je gunt. Je wilt het doen omdat je de beste 

kwaliteit levert, snel bent, noem wat op. Bovendien heb je hard gewerkt 

om de opdracht binnen te halen, iets goeds bedacht of slim gerekend.

Variatie op mocht. Gelezen op LinkedIn in een bericht van een bank: 

‘Mocht jij of je partner komen te overlijden…’ Wat betekent: komen te? Dat 

hoort er niet bij. Mocht jij of je partner overlijden… dat is ‘m. Trouwens, 

mocht klinkt alsof het wel of niet zou kunnen gebeuren. Echter is tot nu 

toe twijfel zinloos, dus mocht kan er af. Dan houdt je over: ‘Zodra jij of je 

partner overlijdt.’ Maar dat zal te confronterend klinken, alsof het straks al 

kan gebeuren. En da’s geen gezellig bericht van je bank. 

Er zijn steeds meer verhalen bekend over foute leidinggevenden. En 

foute eigenaren van bedrijven. Het waren minimaal despoten. Nu we 

hier toch zo gezellig intiem met ondernemers onder elkaar zijn… laten 

we het eens over werknemers hebben. De meesten deugen gelukkig, 

net als de leidinggevenden en eigenaren. Maar waar je niets over leest 

in de krant of waar bazen het op tv over hebben: wat kunnen er hufters 

tussen je personeel zitten. Zij die de moreel ondermijnen, collega’s 

pesten, niet echt ziek zijn, de kantjes er vanaf lopen, niet doen wat ze 

moeten doen of het bloed onder je nagels vandaan halen. 

Ja, wat u zegt: toxisch!

Mark Janzen

Toxisch. Het woord kwam in juni en ging begin september alweer. Razendsnel, want meestal zijn 

modewoorden langer houdbaar. Begin juli was in de krant en in de praatshows plots van alles 

toxisch. Of het nu je relatie was, de verhoudingen op het werk, de samenwerking met weet ik 

veel wie. Alles toxisch. Maar als dingen niet meer toxisch zijn, wat zijn ze dan nu? Ik begreep niet 

precies wat het inhield, vast iets ergers dan gewoon slecht.

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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Inhoud

Colofon
Westfriese Zaken
Het zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders 
en managers in West-Friesland. Een uitgave van 
Indrukmakers BV i.s.m. de Hoornse Ondernemers 
Compagnie, de Westfriese Bedrijvengroep, de 
Hoornse Ondernemersfederatie en Ondernemers 
Club Westfriesland. www.westfriesezaken.nl
  
Redactie, vormgeving & realisatie 
Indrukmakers BV
Geldelozeweg 33, 1625 NW  Hoorn
Tel: 0229 - 20 64 66
media@indrukmakers.nl
www.indrukmakers.nl

Fotografie
Hélène de Bruijn | Alex Gitzels | Guillaume Groen | 
Rens Harzing    
     
Redactie
Jannelies Blommaert | René Kistemaker |  
Patricia Lourens | Desiree Machtel | Louise Snel  
    
Druk 
Veldhuis Media BV 

Verkoop
Tel: 0229 - 20 64 66, sales@indrukmakers.nl

Bladmanagement
Mark Janzen, tel: 0229 - 20 64 66
media@indrukmakers.nl

Westfriese Zaken niet ontvangen?
Westfriese Zaken wordt verspreid door middel van 
controlled circulation naar beslissers en bestuurders 
in West-Friesland in een oplage van 11.000 
exemplaren. Wilt u het magazine ook ontvangen, 
meld u dan gemakkelijk en gratis aan via 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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Helden van Staal Helden van Staal 
 Magazijninrichting  Magazijninrichting 
lanceert  lanceert  
GS-3 XL stellingenGS-3 XL stellingen
Langs het pand op Hoorn 80 waar ooit de naam Snaas aan de gevel prijkte, hangen tegen-

woordig kleurrijke banners met de naam Helden van Staal. Het voormalig familiebedrijf dat 

al meer dan vijftig jaar een begrip is op het gebied van metaalbewerking, poedercoating en 

magazijnstellingen en dat ook afvalsystemen produceert, treedt nu ruim een jaar naar buiten 

met deze krachtige handelsnaam. Ook vaart de specialist een nieuwe koers. Zo wordt in de 

komende drie jaar het complete machinepark vernieuwd naar Industrie 4.0 en richt het team 

van vakmensen zich op de ontwikkeling van nieuwe producten, zoals de GS-3 XL stellingen 

geschikt voor middelzware opslag. 

Ontwikkeling van innovatieve  
producten in volle gang bij begrip in de metaalwereld
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‘De ondernemers die wij zien als onze voorouders hebben iets 

voornaams neergezet. Uiteindelijk is deze mooie erfenis doorontwik-

keld en uitgegroeid tot een begrip in de regio én ver daarbuiten. In de 

loop der jaren is het bedrijf meegegaan met de trends op de Neder-

landse markt en werden nieuwe productcategorieën aan het aanbod 

toegevoegd. In 2019 is Snaas Metaalwaren verkocht aan investeerders 

en gestart met het opnieuw in de markt positioneren van onze 

organisatie. Sindsdien richten we ons dominant op toelevering, 

afvalsystemen en magazijninrichting. We hebben alle expertise in huis 

om optimaal met onze klanten mee te denken en kunnen een grote 

verscheidenheid aan producten van metaal vervaardigen, van een klein 

plaatje tot een complete 5 m3 afvalcontainer. In onze omvangrijke 

productieruimte van 7.000 m2 beschikken we ook over een eigen 

poedercoatstraat waarmee we producten voorzien van een duurzame 

beschermlaag en een strak uiterlijk’, vertellen magazijninrichters Sven 

Waersegers en Gertjan Mazee van Helden van Staal Magazijninrichting. 

Het DNA en de moderne middelen

‘Ons DNA is bovenal dat van logistiek adviseur’, aldus Gertjan. ‘Daar zit 

onze meerwaarde. Wij begeleiden de klant van het begin tot na de 

plaatsing. Zo kijken wij naar de totale ruimte, de plaats in het 

bedrijfsproces, de veiligheid en het type producten dat moet worden 

opgeslagen. We leggen deze factoren vervolgens vast in een digitale 

3D-tekening die de werkelijkheid al aangeeft vóór de daadwerkelijke 

plaatsing. Zo krijgen onze klanten alle kritische aspecten vooraf 

ingevuld. Het genoemde tekenprogramma is gekoppeld aan ons 

ERP-systeem, wat inhoudt dat de onderdelen die worden getekend 

direct in ons materiaalbestand worden opgeslagen. Dat levert veel 

snelheid op en verhoogt de efficiency. Voorts hebben wij duurzaam 

produceren, de zorg voor het milieu en het verminderen van de 

CO2-uitstoot bij Helden van Staal hoog in het vaandel. Onze productin-

novatie wordt met name daardoor gedreven, wat ook een kostenvoor-

deel oplevert voor de klant.’

‘De aanschaf van state-of-the-art machines die zuiniger zijn in 

energieverbruik en de efficiëntere werkwijze komen ook ten bate aan 

het milieubewust denken en handelen. Net als de groene investeringen 

die voor het wagenpark worden gedaan. Onze producten worden 

bijvoorbeeld vervoerd met Euro 6 vrachtwagens en de buitendienst rijdt 

meer en meer elektrisch.’  

Veelzijdige magazijnstellingen

Bij Helden van Staal wordt bedrijfsbreed sterk gefocust op de ontwikke-

ling van nieuwe producten. Zo ook bij Magazijninrichting, waar alles 

draait om het creëren van zoveel mogelijk opslag op zo min mogelijk 

vierkante meters. ‘Met magazijnstellingen en entresolvloeren maken wij 

systemen die perfect aansluiten op de situatie en de goederen van onze 

klanten. Omdat wij de volledige productie in eigen beheer hebben, 

kunnen we snel schakelen en zijn wij flexibel met de mogelijkheden. Wij 

leveren GS-3 legbordstellingen voor de lichte opslag, grootvakstellingen 

voor de middelzware opslag en palletstellingen voor de zware opslag. 

We richten ons echter steeds meer op de GS-3 legbordstellingen omdat 

we die in de fabriek in Hoorn zelf produceren en dit zeer veelzijdige 

producten zijn’, licht Gertjan toe. De stellingen scheppen ruimte en 

netheid voor artikelen tot 200 kilo per opslagniveau. ‘Eigenlijk kun je er 

alles op kwijt en dat geldt met name voor producten die je dichtbij wilt 

hebben om ze gemakkelijk te kunnen pakken. Van pakketjes, automate-

rialen en bouwmaterialen tot schildersbenodigdheden, kantoorartikelen 

en kleding. Onze doelgroep is zeer divers.’  

 

Nieuwe GS-3 XL stellingen met meer klantvoordeel

In de toekomst zal Helden van Staal Magazijninrichting zich meer 

richten op specifiekere marktsegmenten, zoals de automotive-industrie 

en de e-commerce, bestaande uit kleine tot middelgrote internetbedrij-

ven die eigen voorraad houden. ‘Deze branches hebben een groeiende 

vraag naar zwaardere stellingen. 
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De GS-3 XL stellingen die we onlangs hebben geïntroduceerd en die 

we groots in de markt gaan positioneren, spelen daarop in. Op een 

grootvakstelling voor middelzware opslag kan wel 1.000 kilo per niveau, 

maar die opslag wordt vaak helemaal niet benut. Veelal staan daarop 

grote producten opgeslagen die niet zoveel wegen. Wij bemerken dan 

ook dat er een grote markt is voor volumineuze producten met een 

relatief laag gewicht. Derhalve hebben we een segment ontwikkeld dat 

tussen de lichte en de middelzware opslag in zit, en dat volledig 

modulair is op te bouwen in combinatie met de bestaande GS-3 

legbordstelling voor lichte opslag.’

De GS-3 legbordstellingen hebben een legbordbreedte variërend van 

zo’n 50 cm tot 120 cm en door de nieuwe GS-3-XL stellingen wordt 

deze breedte uitgebreid tot 220 cm per stelling. Een unieke range. ‘Het 

zijn dus “legbordstellingen-plus” die voordeliger zijn in de aanschaf dan 

grootvakstellingen: het is feitelijk een prijsconcurrerend aangemeten 

maatpak.’  

Webshop met productconfigurator

Om de GS-3 XL stellingen aan de man te brengen voor de doelgroep 

die geen logistiek advies nodig heeft, maakt een professionele 

webshop die goed vindbaar is het verhaal compleet. Sven: ‘Naast onze 

dealers zoals magazijn- en kantoorinrichters, bereiken we op een 

efficiënte wijze ook de kleinere gebruiker. Duidelijke productfoto’s die 

een goed beeld geven van de GS-3 XL stellingen en een productconfi-

gurator bieden een grote meerwaarde. Klanten kunnen de ruimte die 

zij tot hun beschikking hebben hiermee nauwkeurig indelen. Welke 

stellingen passen er precies binnen de ruimte, hoe komen die eruit te 

zien en wat wordt de vakhoogte? Met behulp van de configurator zijn 

de stellingen op maat samen te stellen.’ Zoals het een vooraanstaande 

en betrouwbare leverancier als Helden van Staal betaamt, kunnen de 

klanten hun bestellingen al na twee werkdagen verwachten. ‘Op 

verzoek kunnen de stellingen op locatie worden gemonteerd, maar de 

GS-3 XL stellingen zijn dankzij het “klik, klem, klaar systeem” en de 

duidelijke handleiding gemakkelijk zelf op te bouwen. Binnenkort 

nodigen we onze topdealers die het product willen gaan verkopen uit 

voor de productlancering, en aan het einde van het jaar kunnen 

particulieren en bedrijven dit innovatieve product bestellen in onze 

eigen webshop.’  

heldenvanstaal.nl

Een van de klanten die zijn artikelen naar   

grote tevredenheid opslaat op de GS-3 XL 

stellingen, is een vooraanstaande partij in  

de automotive-branche met meer dan 70 

 vestigingen door heel Noord-Oost Nederland.

‘Om onze klanten te bedienen met totaaloplossingen op het gebied 

van mobiliteit, slaan we grote aantallen kleine en grote onderdelen 

op. De grotere onderdelen - zoals bumpers, matten en remschijven 

- worden opgeslagen in stellingen met brede vakken. Helden van 

Staal Magazijninrichting adviseerde ons om hiervoor de GS-3 XL 

stellingen te gebruiken, mede omdat die perfect aansluiten op onze 

bestaande GS-3 legbordstellingen. Wij zijn zeer tevreden over de 

service van Helden van Staal, die niet stopte bij het leveren van de 

functionele producten. Ook de montage van de stellingen werd ons 

uit handen genomen. Dit proces waarbij het bestaande magazijn 

eerst  moest worden gedemonteerd, is vlot en op een nette wijze 

verlopen. Tijdens de demontage en de opbouw kon ons magazijn 

zelfs gewoon openblijven!’

Tekst: Louise Snel Fotografie: Rens Harzing
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Vol gas naar gasloosVol gas naar gasloos

      Thema gasloos          

Het klinkt allemaal zo makkelijk: even van het gas af. Maar iedereen met 

een bestaand pand, of dat nu een woning is of een bedrijfspand, weet dat 

het geen kwestie is van de gaskraan afsluiten en doorgaan. Het vraagt 

inspanning en vooral investering. Maar daar krijg je dan wel heel veel voor 

terug. Een lagere energierekening, bijvoorbeeld!

Energiebesparingsplicht

De overheid heeft besloten dat in 2050 alle woningen en bedrijfspanden 

van het aardgas af moeten zijn. Dat betekent dat je in de komende jaren 

moet verduurzamen of overstappen naar een ander soort gas. Daar 

bovenop geldt de besparingsplicht. Ondernemers zijn verplicht alle 

Het is september, de dagen worden korter en langzaam kouder en dat betekent dat de verwarming 

weer aan moet. Vroeg of laat. En dat is niet meer zo ‘gewoon’ als het ooit was, met de huidige 

gasprijzen. Ons gasbewustzijn is meer dan ooit aangewakkerd. Maar wat kun je doen? Hoe kun je 

gas besparen of, nog beter: hoe kom je ervan af? 

516312

Van quick wins tot van het gas af
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Vol gas naar gasloosVol gas naar gasloos energiebesparende maatregelen te nemen die je binnen 5 jaar kunt 

terugverdienen. Heb je een kantoorpand? Dan moet je vanaf 2023 

minimaal energielabel C hebben. Dat betekent dat je een primair fossiel 

energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar mag hebben. 

Voldoe je daar niet aan? Dan mag je het pand per 1 januari niet meer als 

kantoor gebruiken en riskeer je een boete. Heb je vragen over je 

energielabel of wat je in jouw specifieke situatie het best kunt doen, dan 

kun je contact opnemen met een gespecialiseerd bedrijf.

‘Gasloos is de toekomst’

Het kantoor van Installatiebedrijf Visser uit Twisk werd in 2015 al gebouwd 

zonder gasaansluiting. Dick Visser: ‘Dat was een bewuste keuze. Gasloos is 

de toekomst. Dat hadden ze 20 jaar geleden al moeten aanmoedigen. Als 

je er vanaf het begin rekening mee houdt, is het goed te doen. We hebben 

goede isolatie, een WTW (warmteterugwinning) systeem en 13 zonnepane-

len. Het WTW-systeem kan verwarmen én koelen. In de kantine en opslag 

hebben we onlangs de oude CV-ketel eruit gesloopt, vloerverwarming 

aangelegd en een warmtepomp aangesloten. Het is een investering, maar 

je verdient de kosten heel snel terug en dan bespaar je iedere dag weer. 

En met onze eigen ervaring kunnen we onze klanten nóg beter adviseren.’ 

Laagdrempelig gas besparen

Nieuwbouw is tegenwoordig standaard gasloos, maar voor een bestaand 

pand zijn er gelukkig volop kansen. Barend Schermer van Schermer 

Installatietechniek erkent dit. “We hebben er één van de speerpunten van 

gemaakt binnen ons bedrijf. Je kunt er ook niet omheen, met de nieuwe 

norm van energielabel C per 1 januari aanstaande. En met de huidige 

gasprijzen wil je ook wel een andere oplossing. Wat we vaak doen is een 

lucht-water warmtepomp toevoegen aan de bestaande installatie. Dit is 

een soort tussenoplossing. De traditionele ketel warmt het water in de 

radiatoren op tot 80oC. Daar is de isolatie van veel bestaande panden ook 

op gebaseerd. Een warmtepomp warmt echter maar op tot 40oC. Door ze 

te koppelen haal je 80% van de behoefte uit de warmtepomp. Zakt de 

buitentemperatuur onder de 5/6 graden, dan kan de combiketel dit 

opvangen. Zo verbruik je op jaarbasis veel minder gas.” 

Kortere terugverdientijd

Wil je nog een stap verder, dan kun je het pand helemaal isoleren. “Dan 

isoleer je het van de vloer tot en met het dak. Dan kun je volstaan met 

alleen een warmtepomp en ben je helemaal van het gas af. Voor een 

warmtepomp moet wel een laagtemperatuur afgiftesysteem, zoals 

vloerverwarming worden aangelegd. Een belangrijke aanvulling op deze 

maatregel is het plaatsen van zonnepanelen. De warmtepomp verbruikt 



RI&E/Ontruimingsplan/ 
Ontruimingsplattegrond
Vanaf € 550,- incl. btw.

BHV-cursus  
(3,5 uur) 

€ 85,- p.p. incl. btw.

www.bhv-4-you.nl

Voor al je medische trainingen

Handige compacte verbandkoffer 
€ 37,50 incl. btw.

(Oranje Kruis richtlijnen)

MET ONZE UNIEKE DUBBELDIENST 
LEVEREN WIJ 2X PER DAG GRATIS 

IN HEEL NOORD-HOLLAND

VIND ALLES 
VOOR JE KLUS OP 
GROENHART.NL

BETROUWBAARVAKKUNDIGSNEL

TIP! Maak nu uw menu compleet met onze salad combi-deal

LUXURY MENU
2 PERSONEN

44 STUKS / 44,50

Salmon Flamed Aspergo, Carpaccio Surf & Turf,
Soft Shell ebi fry, crispy crab,

tartare de salmon, maki avocado, nigiri Florida,
sashimi zalm

SALAD
COMBI-DEAL

€52,50 €48,50
KOMKOMMERSALADE + EDAMAME
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Tekst: Desiree Machtel Fotografie: Indrukmakers

veel stroom en op deze manier compenseer je dat. Bovendien verdien je 

de investering in zonnepanelen tegenwoordig heel snel terug. Wij zagen 

dat bij de GGZ in Schagen.  

Hier hebben we een warmtepomp geïnstalleerd in combinatie met 

zonnepanelen. Deze investering hebben ze binnen vijf jaar terugverdiend. 

En vervolgens profiteren ze nog jaren van lage energiekosten.” 

Wat kun jij doen?

Een installateur, zoals Schermer, kan je meer vertellen over de kansen 

voor jouw pand. Zij kunnen doorberekenen wat je zou besparen, hoe snel 

je je investering terugverdient en of je recht hebt op subsidies. Zo kun je 

met een goed gevoel van het gas af. Vol gas of steeds een beetje minder! 

Quick wins

Direct energie besparen? Dat kan al vrij eenvoudig met een paar 

relatief kleine ingrepen.

• Plaats tijdschakelaars

 Wanneer je tijdschakelaars plaatst op verlichting, maar vooral ook 

ventilatie- en stookinstallaties, verwarm je niet onnodig je pand 

buiten werktijden. Er zijn zelfs systemen die automatisch 

verbruikers uitschakelen zodra de laatste persoon het pand 

verlaat. Als er niemand binnen is, heb je tenslotte geen verwar-

ming, verkoeling of licht nodig! 

• Voorkom tocht

 Maak gebruik van tochtstrips bij ramen en deuren, plaats een 

deurdranger wanneer veel mensen in- en uitlopen of doe je deuren 

standaard dicht, met een sticker op de deur dat je wel open bent, 

maar rekening houdt het milieu. Scoor je meteen weer green points! 

• Verwarm bewust

 Gaat de verwarming weer aan? Ontlucht dan eerst alle radiatoren. Zet 

de verwarming 1 graad lager dan je normaal zou doen en neem een 

trui of vest mee. Stel je klokthermostaat (of je eigen timer) zo in dat 

je een uur voordat je het pand verlaat, de verwarming vast laag zet. 



De Kom Binnen Bij Bedrijven De Kom Binnen Bij Bedrijven 
Dagen komen er weer aan!Dagen komen er weer aan!
Begin 2023 kunnen bedrijven in Noord-Holland Noord weer hun deuren openen voor bezoekers 

onder de vlag van de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen! Van 20 t/m 25 maart ontmoeten inwoners, 

bedrijven en onderwijs elkaar tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen.  

Want de succesvolle editie van voorjaar 2022, waarbij 144 bedrijven 

in heel Noord-Holland Noord hun deuren openden voor zo’n 

3.500 bezoekers, smaakt naar meer. Nieuwsgierig naar 

de ervaringen van vorig jaar? Scholtens Groep, 

 Webenable en Verpakgigant.nl vertellen over 

hun ervaringen. 

Laura Oosterbaan, Scholtens Groep in Wognum 

“Wij hebben dit jaar voor het eerst meegedaan aan de Kom Binnen Bij 

Bedrijven Dagen en dat is ons zeer goed bevallen. We kozen voor twee 

aparte programma’s, zodat we iedereen een goed beeld konden geven 

van wat wij als Scholtens allemaal doen en te bieden hebben. Het 

programma was samengesteld voor studenten en werkzoekenden en 

daarnaast een programma voor familie, vrienden en geïnteresseerden. 

We zijn met een tourbus naar onze bouwplaats De Meester in Haarlem 

gereden. Zo konden potentiële collega’s en studenten informeel alvast 

kennismaken met collega’s. We kregen een rondleiding op het project, 

waarbij geïnteresseerden uit de buurt ook konden aansluiten. Daarnaast 

hadden we op kantoor een inloop waarbij de mensen op diverse 

afdelingen konden meekijken en een rondleiding kregen op ons kantoor. 

We hebben enorm leuke reacties gekregen. Bezoekers gaven aan dat dit 

een goed beeld gaf van wat Scholtens allemaal doet. Ze voelden echt 

hoe de sfeer en energie is binnen onze organisatie en dat vonden ze 
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De Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen (KBBBD) zijn eerder georganiseerd 

in West-Friesland en uitgegroeid tot een groot succes. De Kom Binnen 

Bij Bedrijven Dagen is een open bedrijvenweek om inwoners kennis te 

laten maken met ondernemingen in Noord-Holland Noord. Via de 

website www.kbbbd.nl kunnen bedrijven zich met hun eigen profiel en 

programma registreren. Tijdens de KBBBD kunnen inwoners kennisma-

ken met bedrijven bij hen in de buurt. Werkzoekenden ontdekken 

welke mooie kansen er voor hen zijn in de regio. Scholieren en 

studenten zien wat er om de hoek allemaal gebeurt en dat er dicht bij 

huis carrièremogelijkheden zijn. En ondernemers kunnen ook familie, 

vrienden of buren vol trots hun bedrijf laten zien.  

Ook meedoen aan de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen? 

Een bedrijf bepaalt zelf welke dag(en) bezoekers welkom zijn. Dat kan 

een dagdeel zijn, maar ook een vrije inloop gedurende de hele week. Elk 

deelnemend bedrijf stelt zelf een programma samen en kiest dus wat 

bezoekers kunnen zien en op welke manier. Bezoekers schrijven zich via 

kbbbd.nl in voor een bezoek aan een of meerdere bedrijven. Het bedrijf 

ontvangt een bericht zodra iemand zich heeft ingeschreven voor een 

bezoek. Een bedrijf bedenkt dus een programma, maakt de deelname 

aan de KBBBD bekend via de eigen promotiekanalen, onderhoudt 

contact met aangemelde bezoekers en opent natuurlijk de deuren voor 

een feestelijke open dag! De organisatie van de Kom Binnen Bij Bedrijven 

Dagen verzorgt de website en het matchen van bezoekers en bedrijven, 

ook voert zij campagne om inwoners in de regio enthousiast te maken 

voor een bezoek aan deelnemende bedrijven. De Kom Binnen Bij 

Bedrijven Dagen is een samenwerking tussen WerkgeversServicepunt 

Noord-Holland Noord, RPAnhn, Ontwikkelingsbedrijf NHN,  

de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord, ondernemersverenigingen 

en onderwijsinstellingen. 

Meer informatie en aanmelden: www.kbbbd.nl.

516317Tekst & fotografie: Aangeleverd 

heel positief. We hebben er twee nieuwe stagiaires aan overgehouden en 

veel positieve ambassadeurs. Zeker voor herhaling vatbaar volgend jaar!”

Webenable in Hoorn

“De Webenable Open Dag liep behoorlijk uit de hand. Tussen de vele 

toegestroomde bezoekers – mede aangemeld via de Kom Binnen Bij 

Bedrijven Dagen – ontstond een fanatieke, onaangekondigde 

gamingcompetitie. Jong en oud verdrongen zich om de grote schermen 

in de zogenoemde Beachroom. Een bezoeker van 13 jaar versloeg daar 

een ervaren F1-gamer en dat heeft zelfs nog even geleid tot een heuse 

uitwisseling van strategieën. Ook raakten diverse mensen hier en daar 

betrokken bij spontane sparringsessies. Twee groepen van C#- en 

PHP-developers deden verschillende pogingen om hun ideeën ter 

plekke te gaan uitwerken. Ondanks waarschuwingen over de werkvrije 

middag konden zakelijke relaties en zelfs familieleden zich er vaak niet 

van weerhouden om wat haalbaarheidschecks te doen. De volgende 

editie van de KBBBD zijn we weer van de partij!”

Erik Koomen, Verpakgigant.nl in Wieringerwerf

“Wij zijn net verhuisd naar een nieuw pand en in de regio nog niet heel 

bekend. Niet bij mensen die werk zoeken, maar ook bedrijven bij ons in 

de buurt kennen ons nog niet zo goed. Daarom deden we mee aan de 

Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen. En dat was heel geslaagd! Er kwamen 

zowel bedrijven als kandidaten die interesse hadden. De kandidaten die 

langskwamen waren heel divers, van zoekend naar werk tot gewoon 

kijken wat ons bedrijf doet. Zo kwam er een oud-medewerker langs die 

25 jaar geleden in dit pand had gewerkt en die graag wilde weten wat er 

nu gebeurde en of de sfeer nog hetzelfde was. We hebben hele leuke 

gesprekken gehad en ook zaken kunnen doen. We willen volgend jaar 

zeker weer meedoen, laten zien dat we in de regio zitten. We gaan dan 

niet meer de hele week open, maar bijvoorbeeld twee dagen om 

bezoekers beter te kunnen ontvangen. Tips voor andere bedrijven die 

erover denken om mee te doen? Plan tijd in om van je deelname  

een succes te maken! Kleine moeite voor  

een leuk resultaat.”

Ook bezoekers  verwelkomen in uw  bedrijf?  

Meld snel aan en doe mee! www.kbbbd.nl



Bij bedieningsgemak denken wij aan een ‘elektrische’ 
garagedeur. Dankzij een handzender of code opent 
de sectionaaldeur als je komt aanrijden. Dat betekent 
dat je bijvoorbeeld nooit meer in de regen uit hoeft 
te stappen, maar lekker droog in je auto blijft zitten.  
Ook onze openslaande garagedeuren bieden veel 
gemak. Dankzij de brede loopdeur ga je makkelijk 
naar binnen en buiten. Met de gasdrukveer kun je de 
deur in 90 graden vastzetten in geopende toestand.  
 
Interesse in een geïsoleerde garagedeur? Profiteer dan nu.

25% korting bij 
aanschaf van een 
geïsoleerde 
garagedeur
1 september t/m 31 december 2022
Vraag naar de voorwaarden

GasdrukveerHandzender

Als Novoferm dealer beschikken we over vakkennis en bieden we eersteklas service.

Sinds 1955

Tijd voor 
een nieuwe 
garagedeur!

Stracke garagedeuren
De Corantijn 3
1689 AN Zwaag
Tel:0229-218411
www.stracke.nl
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TE HUUR

WWW.RAVEEL.NL  –  0229-278010  –  DE CORANTIJN 1 B ZWAAG

Bedrijventerrein Zevenhuis Zwaag/Hoorn  
Prijzen vanaf € 355.000,- V.O.N.  
Nieuw te bouwen bedrijfshallen van circa 344 m²

Bent u op zoek naar een bedrijfspand? 
Neem contact op met ons kantoor:
info@raveel.nl       0229 - 27 80 10

COLLEGIALE VERKOOP MET 

TE KOOP

Jelle Zijlstraweg 60 te Zwaag
Huurprijs € 2.500,- (excl. BTW) per maand
Nieuw bedrijfspand van 300 m² op zichtlokatie

TE HUUR

KIJK VOOR ONS AANBOD 
OP WWW.RAVEEL.NL 

Gildenweg 5 te Blokker 
PRIJS OP AANVRAAG
Bedrijfscomplex van 1.200 m² op terrein van 4.170 m²

TE HUUR

Tulpenmarkt 9E te Zwaagdijk - Oost 
Huurprijs € 1.700,- (excl. BTW) per maand 
Nieuwe bedrijfshal van 267 m² BVO met terrein

De Compagnie 45 te Zwaag
Huurprijs € 65.000,- (excl. BTW) per jaar
Bedrijfscomplex van circa 1.120 m² op zichtlokatie

TE HUUR

€ 22,50
BUSINESS DEAL CHICCIO

Ongestoord werken
Onbeperkt koffie, thee en tafelwater
Tosti naar keuze en een gezonde appel
Gratis wifi en parkeren

Van der Valk Hotel Hoorn | Westfriese Parkweg 1 | 1625 MA Hoorn |
0229-799061 | sales@hoorn.valk.com | www.hotelhoorn.com

FEESTDAGEN BORREL/DINER
Prijs op

aanvraag

Wilt u iets leuks organiseren voor de feestdagen, bijvoorbeeld een borrel of
diner? Dan bent u bij Van der Valk Hotel Hoorn aan het juiste adres. Samen
kijken wij naar de mogelijkheden en u ontvangt van ons een vrijblijvende
offerte.

Meer informatie of reserveren? hotelhoorn.com/flexwerken

Voor meer informatie kunt u contact opnemenmet ons sales team via:
sales@hoorn.valk.com of 0229 799 061.



Veldboer Eenhoorn Relatie- en Kerstpakketten, brengen wij, Margret 

en Kirsten, met veel enthousiasme onder uw aandacht.

Hoe leuk is het om uw medewerker te verrassen met een attentie als 

hart onder de riem na deze moeilijke jaren! Dat kan helemaal naar 

eigen wens, idee en budget. Dit verzorgen wij in de breedste zin van 

het woord. In de kerstperiode hebben we uiteraard de kerstpakketten. 

Ook kunt u bij ons terecht voor een  kerstmarkt of een digitale  

keuze cadeaukaart. 

Onze kerstshowroom is alweer geruime tijd geopend om  

pakketten naar uw wens samen te stellen. 

Wij werken op afspraak (vanaf 20 gelijke pakketten) om voldoende  

tijd en ruimte voor u te creëren.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, of hierover 

met ons van gedachten te  wisselen, doen wij u graag vrijblijvend een 

voorstel op maat. Desgewenst presenteren wij deze bij u op locatie.

MVO, Fair Trade en goede doelen dragen wij een warm hart toe.

          Onze kerstpakketten laten wij inpakken bij  

 WerkSaam West-Friesland. 

                 Veldboer Eenhoorn; dat is toch logisch! 

      Tel. 0229-267442  veldboereenhoorn.nl

Een kerstpakket Een kerstpakket 
 bestel je bij ons! bestel je bij ons!

     Veldboer Eenhoorn          
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Fase 2a van Holenkwartier Fase 2a van Holenkwartier 
nu op de marktnu op de markt
Nu fase 1a bewoond is, fase 1b gebouwd wordt en fase 2a (mét als eyecatcher de Superlofts 

toren) in beeld komt, wordt steeds beter zichtbaar hoe Peter Langenberg en Karin Zeeman het 

allemaal voor ogen hadden. Een ambitieus plan voor een creatieve, gasloze, maar vooral 

bruisende stadswijk met oog voor de historie van het terrein. 
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      Zeeman Vastgoed          

Karin Zeeman en Peter Langenberg

Creativiteit is key bij ontwikkeling Holenkwartier

Het Holenkwartier gaat steeds meer leven. De wijk wordt een mix van 

wonen, werken, cultuur en ontspannen in een industriële, creatieve 

omgeving. De voormalige fabriekshallen vormen het middelpunt van de 

wijk. Peter: ‘Holenkwartier is de eerste wijk in Hoorn met een eigen, 

collectief warmtenet dat gebruik maakt van bodemwarmte. De panden 

krijgen zonnepanelen, de wijk is autoluw en er is veel ruimte voor de 

natuur.’

Communicatie als rode draad

Op de plek waar vroeger telefooncentrales werden gebouwd, is 

communicatie een centraal thema. Peter: ‘Dat thema laten we overal 

terugkomen, zoals in muurschilderingen, foto’s in openbare ruimtes en 

hekwerken met een ponskaart motief. We hebben zelfs een originele 

telefooncentrale op de kop getikt, die een plek krijgt in de wijk.’ 

Communicatie is ook leidend in het ontwikkelingstraject. ‘Het zijn 

onrustige tijden met eerst Corona, toen de netcongestie en nu de 

gascrisis en de oorlog in Oekraïne.’ Karin: “Daarnaast veranderen de 

regels omtrent bouwen voortdurend, vanuit de rijksoverheid en de 

gemeente. Dat betekent dat we constant creatief moeten zijn en 

moeten schakelen. Dat doen we dan ook, samen met de, liefst lokale, 

partners waarmee we samenwerken in dit project.”

Fase 2a op de markt

De nieuwe fase bestaat uit een kleine 100 woningen met als ultieme 

eyecatcher de Superlofts toren. Karin: “In de toren komen zo’n 35 

appartementen. De bovenste 4 woonlagen zijn nog ‘leeg’. Hier komen 

Custom-made appartementen. De kandidaten kunnen hier zelf in grote 

lijnen bepalen hoe hun appartement of loft eruit gaat zien. Hoe groot 

het wordt, waar ze op willen uitkijken, zonligging, etc. Dit wordt een 

soort tetris-spel in samenwerking met de architect, die ervoor zorgt dat 

koperswensen en vierkante meters op elkaar worden afgestemd. De 

overige 10 woonlagen zijn Customized. Dit zijn basistype appartemen-

ten, waarbij kopers kunnen kiezen uit een aantal varianten. Naast de 

toren komen er woningen in allerlei types. Plek genoeg voor iedereen 

die houdt van ontspannen leven met de dynamiek van de stad.”

Via www.holenkwartier.nl kun je je aanmelden als koper of ondernemer!



De feestdagen zijn weer in aantocht en daarom starten veel bedrijven 

met het selecteren van sublieme geschenken om hun medewerkers en 

relaties te waarderen. Deze tendens is bij Spataro goed merkbaar en 

geeft een extra impuls aan de dynamische drukte in de productie-

faciliteit. Menno Spataro, Gerolt Tonkes en hun bevlogen team, werken 

er met een grote dosis passie aan het assorti-

ment van ruim 300 producten dat 

onderscheidend is door de 

uitstraling, exclusiviteit en 

herkenbaarheid. ‘De vraag 

vanuit het MKB en het 

grootbedrijf naar gifting en 

relatiegeschenken wordt 

steeds groter. Daarom 

creëren we het hele jaar 

door geschenken voor 

bedrijven die hun relaties 

willen verwennen met een 

persoonlijk cadeau.  

Naast de invulling met 

chocolade, zoete en 

hartige patisserie, wijn of 

champagne, ontzorgen we onze klanten van A to Z met de branding, 

customized geschenkverpakkingen en de distributie van hun geschen-

ken in het binnen- en het buitenland’, vertelt Menno enthousiast.

Iconische relatiegeschenken 

Dit heeft in de afgelopen periode geleid tot samenwerkingen met 

toonaangevende partijen zoals Gassan Diamonds en Lengers Yachts. 

Ook de automotive-branche weet de luxe chocolaterie en patisserie te 

waarderen. ‘Voor onder andere Kareltrans, Ekris en Dusseldorp BMW, 

hebben we afleverpresentjes ontworpen. Klanten die hun nieuwe auto 

ophalen, ontvangen een luxe box met daarin de autopapieren, de 

Met een hypermoderne productiefaciliteit op Zevenhuis en high-end winkels in Hoorn en  

Amsterdam, waar smaak en beleving centraal staan en waar diverse zintuigen samenkomen, 

staat Spataro Chocolaterie & Patisserie voor een sterk merk. Het luxe assortiment is niet alleen 

ongekend populair onder consumenten, maar ook onder zakelijke klanten. Daarom ontwikkelen 

de toppatissiers ook steeds vaker exclusieve lekkernijen en relatiegeschenken voor de business 

to business markt, die volledig zijn te personaliseren en bereikbaar zijn voor elk budget.

     Spataro          
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Oneindige cadeau- Oneindige cadeau- 
mogelijkheden met luxe mogelijkheden met luxe 
chocolade en patisserie  chocolade en patisserie  

Spataro presenteert ambachtelijk gecreëerde geschenken 



autosleutel en een doos met customized bonbons’, licht Gerolt toe.  

Als exclusive partner van het Waldorf Astoria Amsterdam is Spataro 

trotse leverancier van de humanities op de kamers en de bruidstaarten 

van dit mondaine vijfsterrenhotel. Voor de luxury menswear store Oger 

is een uniek relatiegeschenk ontwikkeld in de vorm van de iconische 

Oger-kledinghanger. ‘Die wordt gevormd door vijf bonbons die zijn 

bereid met Italiaanse streekproducten, waaronder limone Siciliano, 

Piemonte hazelnoten en Ligurië koffie. De verschillende smaken 

symboliseren een reis door het veelzijdige modeland. Een fles 

champagne uit het Oger-gebied maakt het geschenk compleet.’ 

Ambachtelijk gecreëerde decembercadeaus  

Nu de decembermaand eerdaags weer aanbreekt, zijn de voorbereidin-

gen voor Sinterklaaspresentjes en Kerstgeschenken in volle gang. 

Menno: ‘Soms vragen bedrijven die ons benaderen zich af of zij wel 

voldoende budget hebben. Het leuke is dat we in bijna alle prijscatego-

rieën iets lekkers aanbieden. We creëren veel geschenken op basis van 

maatwerk, maar ons brede assortiment biedt ook veel smaakvolle 

mogelijkheden voor de feestdagen.’ Die variëren van een roomboter-

amandelstaaf in een feestelijke geschenkverpakking en een decoratief 

chocoladepietje tot het boek van Sinterklaas gevuld met een gedeco-

reerde chocoladeletter, inclusief een assortiment van zes bonbons.  

Ook de fameuze Spataro-chocoladeletters gemaakt van witte, pure, 

melk- en karamel-zeezout chocolade vallen bij iedereen in de smaak en 

zijn te personaliseren met bedrijfslogo’s en de namen van medewerkers. 

‘Een van onze nieuwste geschenken is de Sinterklaas-giftbox, gevuld 

met een chocoladeletter en bonbons in de vorm van Sintjes en Pietjes. 

Daarnaast bevat de box een pasjeshouder waar een cadeaukaart naar 

keuze of een persoonlijke boodschap in past. Omdat het eenvoudig per 

post kan worden thuisbezorgd, is dit flexibel in te vullen geschenk ook 

uitermate geschikt voor bedrijven die hybride werken.’ 

Luxe drie-gangen high tea’s

Op het moment wordt in het Spataro-atelier het assortiment voor 

Kerstmis ontwikkeld. Naast de beroemde Kersttaarten, chocolade 

Kerstbomen en Nieuwjaars-Champagnetaarten zal dit allerlei nieuwe 

ambachtelijk bereide geschenken bevatten die niet alleen onweer-

staanbaar lekker, maar ook een lust voor het oog zijn. Menno en Gerolt 

delen nóg een primeur waarmee we onze dierbaren en relaties kunnen 

trakteren op een culinaire belevenis. ‘Sinds kort serveren we in de loun-

ges van onze winkels in Hoorn en Amsterdam luxe drie-gangen high 

tea’s. Onder het genot van de prachtige theesoorten van Dammann 

Frères kunnen de gasten genieten van traditionele scones met clotted 

cream en onze eigen confitures, een zoet assortiment met macarons, 

bonbons en andere chocolade én hartige delicatessen zoals: quiche, 

mini-saucijzenbroodjes en mini-pasteibakjes met huisgemaakte ragout. 

Met wisselende thema’s en lekkernijen die we exclusief voor de high 

tea’s bereiden, blijven we onze gasten steeds weer opnieuw verrassen.’ 

spataro.nl

     Spataro          
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sandra@lifeisagift.nl

De leukste relatiegeschenken 

Bezoek onze uitgebreide 

en kerstpakketten!

showroom op afspraak:

of app/bel 06-24641790

www.lifeisagift.nl
De Compagnie 40, Zwaag
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www.lifeisagift.nl
De Compagnie 40, Zwaag

      Rabobank          
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Het elektrische wagenpark van Simon Loos werd onlangs uitgebreid 

met in totaal zeven Mercedes-Benz eActros koelbakwagens die worden 

ingezet voor opdrachtgevers als Heineken en Albert Heijn. “Wij geloven 

in het concept van elektrisch rijden en dankzij de ervaringen zijn wij 

ervan overtuigd dat dit the way to go is,” zegt Fleetmanager Wim Roks. 

De volledig elektrische vloot van Simon Loos telt twintig vrachtwagens. 

Ook staan er nog twintig in bestelling. “We hebben er inmiddels 

anderhalf miljoen elektrische kilometers op zitten. Met het rijden 

hebben we bijzonder goede ervaringen, maar zodra de stekker erin 

gaat, wordt het spannend.” Storingen aan laadpalen en laadpunten zijn 

volgens Roks structureel op te lossen als beheerders en producenten 

van laadpalen en bouwers van elektrische voertuigen meer samen 

optrekken in het analyseren en oplossen van laadissues. 

Puur maatwerk

Bij Groot RMO Techniek uit Opmeer, die de zeven eActros koelbak-

wagens voor Simon Loos voorzag van een elektrische koelmachine, 

kunnen ze dat laatste volmondig beamen. “Als het gaat om het 

verduurzamen van koeltransport is een goede communicatie uitermate 

belangrijk,” zegt Dennis Kool. “Door constructief samen te werken met 

klanten, leveranciers en andere partners werk je aan een passende 

oplossing. Het is puur maatwerk.” Groot RMO Techniek, specialist in 

koeltransport, stelt de klant centraal. “Wij hebben alles in eigen hand  

en worden niet gehinderd door protocollen. Daardoor kunnen we ons 

volledig focussen op wat de klant beweegt en belangrijk vindt. Zo kom 

je samen tot het beste resultaat.” De eActros koelbakwagens zijn goed 

voor een rijafstand van ruim 250 kilometer en de batterijcapaciteit 

voedt ook de Frigoblock-koelmachine.

Rabo Electric

“Als Rabobank helpen we ondernemers graag bij het investeren in de 

verduurzaming van hun bedrijf. Zo ondersteunen we ze bij het elektri-

ficeren van voertuigen en materieel,” zegt Adviseur MKB Dennis 

Ooteman. “Met Rabo Electric geven we klanten financieel en praktisch 

inzicht in de elektrificatie van het wagenpark. Je ontdekt welk elektrisch 

voertuig het beste aansluit bij jouw bedrijf en van welke subsidies en 

fiscale voordelen je kunt profiteren. Je krijgt de totale gebruikskosten in 

één handig rapport.” Ondernemers kunnen voor de aanschaf van 

elektrische voertuigen gebruik maken van Rabo Lease. “Bij deze vorm 

van financial lease is een ondernemer volledig eigenaar van in dit geval 

een elektrische auto, bestelbus of truck, terwijl de ondernemer de 

aanschafkosten spreidt en financiële ruimte behoudt om te groeien.” 

Benieuwd voor welk bedrag per maand jij een elektrische graafmachine, 

bus of vrachtwagen kunt leasen? Bereken het in enkele minuten via 

www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/lease/ik-wil-aanvragen

Samen Samen 
elektrisch elektrisch 
op wegop weg

Tekst: René Kistemaker Fotografie: Guillaume Groen

Simon Loos, Groot RMO Techniek en Rabobank

Als je de overstap naar elektrisch wilt maken,  

is het interessant om te zien hoe andere bedrijven  

dat aanpakken. Zoals logistiek dienstverlener  

Simon Loos, die deze duurzame overstap maakt,  

samen met Groot RMO Techniek en Rabobank.
v.l.n.r. Wim Roks,  

Dennis Ooteman en  
Dennis Kool



“Ons motto is al jaren: ‘Broekhuis beweegt mensen’, aldus vestigings-

manager Richard Koster, “Anno 2022 zijn wij uitgegroeid tot één van de 

top 3 dealerbedrijven in Nederland. Door die groei is er meer plek voor 

enthousiaste medewerkers die er alles voor over hebben om de klant 

enthousiast naar huis te laten gaan met een nieuwe, gebruikte of 

gerepareerde auto of bedrijfswagen. Zo is er bij onze vestigingen in 

Noord-Holland plek voor autotechnici, verkoopadviseurs en service 

adviseurs met een voorliefde voor mooie automerken als Audi, 

Volkswagen, SEAT en ŠKODA.”

Sportief, fanatiek en gezellig

Maar bovenal was zaterdag 27 augustus een gezellige drukte. Vaste 

klanten, enthousiaste nieuwsgierigen, medewerkers en hun gezin…  

De banners en de foodtrucks toonden duidelijk aan dat het een 

bijzondere dag was. En dan de activiteiten! De skeetkarting area werd 

goed bezocht door ouders met hun kinderen. Geconcentreerd probeerde 

de jeugd – al dan niet samen met mama of papa – het race parcours op 

De laatste zaterdag van augustus was een bijzondere dag voor Broekhuis. Het bedrijf in de 

automotive – met vestigingen in Noord-, Midden- en Oost-Nederland – pakte groots uit met een 

scala aan leuke activiteiten. Zo ook bij Broekhuis Zwaag, waar niet alleen het jubileum werd 

gevierd, maar ook naar groei in de toekomst wordt gekeken. “Plek voor nieuwe medewerkers!”

     Broekhuis          
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Anno 2022 top 3  Anno 2022 top 3  
dealerbedrijvendealerbedrijven

Jubileum Broekhuis: in beweging voor jong en oud 



het scherm zo snel mogelijk te rijden. Wie weet ontpopte zich hier de 

nieuwe Max?! De wielerkoers, met stoere rijders in Broekhuis-outfit, 

boften met het fantastische weer. En de deelnemers aan het karten? 

Richard: “Die waren bloedfanatiek, uiteraard op sportieve wijze.”

Open, eerlijk en persoonlijk

Hij kijkt terug op een geslaagde dag. “Bij Broekhuis onderscheiden we 

ons door altijd op zoek te gaan naar de oplossing, altijd open en eerlijk 

te zijn, met een persoonlijke benadering te werken en door altijd in de 

buurt te zijn. Tijdens zo’n jubileumfeest merk je dat de klant dit als 

plezierig ervaart en er ook is om óns te feliciteren met dit heuglijke 

feit.” Werknemers bij Broekhuis zijn er op in gesteld om klanten 

deskundig en snel te helpen. “Wij zijn allemaal goed en merk-specifiek 

opgeleid. Op elk van onze vestigingen en voor elk automerk werken 

collega’s met hun eigen specialisme en een schat aan ervaring. 

Bovendien kunnen we terugvallen op de organisatie als geheel, 

bijvoorbeeld als een storing wat lastiger te achterhalen is.”

Prettige werksfeer, hecht team

Voor de eigen medewerkers creëert Broekhuis graag een prettige 

werksfeer met fijne arbeidsvoorwaarden. “Wij bieden iedere collega 

kortingen op onderhoud aan de auto en op de aanschaf van een auto. 

Bovendien werken we samen in een hecht team, met ruimte voor 

ieders persoonlijkheid en inbreng”, vertelt Richard, “Zo doen we 

regelmatig een borreltje samen en organiseren we verrassende 

teamuitjes. En omdat we ons niet alleen willen voortbewegen in de 

auto, krijgen onze medewerkers korting op een sportabonnement.  

Het spreekt voor zich dat wij de mogelijkheid bieden tot het volgen van 

trainingen en opleidingen. We staan open voor enthousiaste nieuwe 

collega’s voor verschillende functies. Leuke bijkomstigheid: bij ons heb 

je na zeven maanden, uiteraard bij wederzijds enthousiasme, kans op 

een vast contract. Ik zou zeggen: op naar het honderdjarig jubileum 

van Broekhuis!”

     Broekhuis          
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‘Alle collega’s  
hebben met hun eigen 

specialisme en een 
schat aan ervaring’

Werken bij Broekhuis?

Kijk voor de vacatures op www.werkenbijbroekhuis.nu. Er is plek voor onder meer opgeleide autotechnici, verkoopadviseurs en klantgerichte 

service adviseurs. Interesse? Je bent ook welkom op locatie Zwaag voor een spontaan kennismakingsgesprek. 
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      Margit Nijboer Makelaardij          
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“Ik vind makelaar zijn na 25 jaar nog steeds het mooiste beroep dat er is!”, 

vertelt Margit Nijboer enthousiast. “Dat komt omdat er geen dag hetzelfde 

eruit ziet. In de afgelopen jaren is enorm veel veranderd in de huizenmarkt. 

Ik weet nog dat woningzoekers vroeger naar het kantoor kwamen om daar 

woningflyers uit te zoeken en te bekijken. Dat was uiteraard nog in de tijd 

voordat Funda verscheen. Het woningaanbod verscheen wekelijks in de 

lokale kranten en woningmagazines werden in de regio verspreidt. Toen in 

2001 Funda werd gelanceerd, heeft er langzaam een kanteling plaatsgevon-

den. Tegenwoordig is het zoeken naar woningen via internet niet meer weg 

te denken uit de huidige maatschappij. Dat betekent ook dat je als 

makelaar met het kantoor niet meer op een zichtlocatie hoeft te zitten. 

Mensen selecteren vanuit hun huis, op het werk, in de trein of zelfs vanaf 

hun vakantieadres de beste huizen passend bij hun situatie. Ze plannen 

direct eenvoudig online een bezichtiging in en voilá. Alles is zo geregeld.”

Vaste waarde

“Met Margit Nijboer Makelaardij heb ik nu een mooi en stabiel makelaars-

kantoor voor de regio Hoorn en West-Friesland, maar ik heb het zeker niet 

alleen gedaan. Al vanaf 2001 is Marijke Leegwater mijn linker- en rechter-

hand als backoffice-manager. Door onze jarenlange samenwerking zijn we 

perfect op elkaar ingespeeld en kunnen we onze klanten goed van dienst 

zijn. We schakelen steeds weer met de markt mee en passen onze 

werkwijze op kantoor en daarbuiten keer op keer aan. Daarnaast is begin 

dit jaar in maart Yvonne van der Jagt bij ons aangeschoven. Zij is een 

makelaar pur sang met dezelfde inzet en passie voor de makelaardij. 

Samen zijn we een heel goede match en ik ben ervan overtuigd dat we 

elkaar in de toekomst nog verder kunnen blijven versterken. Voor mij zijn 

de afgelopen 25 jaar al voorbij gevlogen en ik hoop zeker daar nog vele 

mooie jaren aan toe te voegen.”

We zijn gevestigd op Lepelaar 2-G Hoorn en bereikbaar via  

0229-228014, 06-51529546 en info@margitnijboer.nl

Kijk voor informatie op www.margitnijboer.nl. 

Makelaar Margit Nijboer Makelaar Margit Nijboer 
viert 25-jarig jubileumviert 25-jarig jubileum

Tekst: Patricia Lourens Fotografie: Guillaume Groen

In 1997 zag ‘Onder de pannen vastgoed’ 

voor het eerst het levenslicht. 25 jaar later 

is bevlogen makelaar Margit Nijboer dankzij 

haar passie en gedrevenheid nog steeds 

een vaste waarde in de steeds veranderen-

de West-Friese huizenmarkt. Nu werkzaam 

bij Margit Nijboer Makelaardij.  

Wat hetzelfde blijft, is dat de klanten nog 

altijd ‘onder de pannen’ zijn bij Margit. Van 

stylingtips, tot een perfecte presentatie en 

de uiteindelijke verkoop van de woning. 

Marijke Leegwater en  
Margit Nijboer



Sjoerd Havik en collega Jay van Vollevelde zijn beide projectadviseur 

als het gaat om digitale toegangscontrole. “Wij gaan het gesprek aan 

met de klant, inventariseren de wensen en bekijken de situatie én wat 

hiervoor nodig dan wel mogelijk is. Vervolgens zorgen wij ervoor dat 

alles op de juiste wijze wordt geprogrammeerd en geïmplementeerd.” 

Door al deze mogelijkheden vraag je je af waarom bedrijven nog met 

De ouderwetse sleutel in het slot: hoeveel organisaties en bedrijven werken hier nog mee? 

Terwijl het verre van verstandig is, omdat bij kwijtraking van sleutels of wisseling van beheer in 

feite je sleutelsysteem ‘lek’ is. Digitale toegang heeft de toekomst, aldus specialist Groenhart, 

van oudsher bouwtechnische groothandel met 10 vestigingen in Noord-Holland.

     Groenhart          
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Jay van Vollevelde en  
Sjoerd Havik

Van sleutelbos  Van sleutelbos  
naar digitale naar digitale 
 toegangscontrole toegangscontrole

Zelf bepalen wie wanneer toegang heeft tot welk object of welke ruimte 



die ouderwetse sleutelbossen werken. “De vraag naar 

 elektro mechanische oplossingen en toegangscontrole neemt  

een enorme vlucht.”

Zelf de controle behouden

Met digitale toegangscontrole kun je beheren welk persoon door  

welke deur mag en wanneer. De toegang kan verleend worden via  

een tag, pas of telefoon. En dan ook nog op bepaalde tijdstippen, 

indien wenselijk. “Kan allemaal samen met een digitaal toegangs-

systeem. Denk bijvoorbeeld ook aan een koppeling met leerling-

registratie of urenregistratie systemen. Bovendien kun je op afstand 

toegang verlenen. Tot je vakantiewoning bijvoorbeeld of als een koerier 

een pakket komt brengen, terwijl er ter plekke niemand aanwezig is.”  

Van cruciaal belang is dat je de digitale toegang ook kunt blokkeren.  

In geval van verlies of als een medewerker vertrekt. “Zo houd je zelf  

de controle over in- en uitschrijvingen en loop je geen extra risico, 

omdat je weet wie jouw pand kan betreden en wanneer.” Geheel in  

lijn met de huidige maatschappij waar verwacht wordt dat alles  

24/7 doorgaat.

Innovatieve toepassingen

“Onze klanten zijn veelal aannemers die bij bedrijfshallen, zorg-

complexen en bijvoorbeeld woningbouw de nieuwbouw of renovatie 

verzorgen.” Groenhart geeft de voorkeur aan werken met twee 

systemen. “Wij luisteren met name goed naar de opdrachtgever en 

schrijven van daaruit een advies uit. Daarbij laten we gespecialiseerde 

partners aanschuiven voor implementatie en nazorg.” SALTO Systems  

is wereldwijd marktleider en kent vele innovatieve toepassingen, 

waaronder stand-alone, cloud-based en mobiele applicaties.  

“Deze bieden allerlei praktische voordelen voor vrijwel elke situatie.  

Zo werken de meeste hotelketens en de grote landelijke vakantie-  

en pretparken. Je kunt ook denken aan verblijven voor migranten en 

seizoenarbeiders. Een jachthaven zou hiermee zijn bezoekers met  

een tag of via de smartphone meteen toegang kunnen geven tot de 

stroomvoorziening of de wasruimte. “En wat dacht je van een 

reserveringssysteem? Dit zien we tegenwoordig vaker terug in panden 

met gemeenschappelijke ruimtes voor bewoners, zoals een zwembad 

of sauna. Voor de eigen privacy is het reuze handig om je saunasessie 

te reserveren via het toegangssysteem, zodat ook alleen jij hier gebruik 

van maakt op het gekozen tijdstip.”

Duurzaam en gemakkelijk

Een tweede systeem waar Groenhart graag mee werkt is iLOQ “Dit kun 

je meer zien als de letterlijke vervanger van de ouderwetse sleutel. Je 

steekt nog steeds een sleutel in een cilinder, maar deze zijn beide 

geprogrammeerd. Als er een wens is voor een batterijloze toepassing, 

dan adviseren wij graag iLOQ. Uniek aan iLOQ is dat de energie die 

nodig is om toegangsrechten te verifiëren, wordt opgewerkt door de 

insteekbeweging van de sleutel. Batterijen of extra bekabeling zijn  

niet nodig. iLOQ heeft de cilinder ontwikkeld die de benodigde energie 

uit een smartphone haalt (NFC). Duurzaam én gemakkelijk omdat je 

geen batterijen hoeft te vervangen. We zien steeds vaker VVE’s en 

studentenhuizen overstappen op deze oplossing.”

Totaaloplossingen

Groenhart biedt totaaloplossingen waarbij de opdrachtgever wordt 

ontzorgd: één aanspreekpunt voor alles: advies, montage (implemen-

tatie), service en onderhoud. “Onze ervaren verkoopadviseurs komen 

graag locatie vakkundig inmeten en adviseren.” Maak vrijblijvend een 

afspraak via 0299-480101 of kijk op www.groenhart.nl voor meer 

informatie.

     Groenhart          

516331Tekst: Jannelies Blommaert Fotografie: Guillaume Groen

‘Digitale toegang is dé 
uitkomst als je te maken 

hebt met veel wisselingen 
in sleutelbeheer’



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*



RPAnhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) en ONHN (Ontwikke-

lingsbedrijf Noord-Holland Noord) slaan daarom de handen ineen en 

organiseren dit jaar op donderdag 13 oktober een event voor onderne-

mers, overheid en onderwijs: Het Grootste Werkfestival X NHNEXT! 

Thema: Innovatie Werkt 

Tijdens het event bespreken we concrete oplossingen voor knelpunten 

in de arbeidsmarkt, zoals het stimuleren van technologie en innovatie 

en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeids-

markt. Het thema is daarom ‘Innovatie werkt!’ Ondernemers, overheid 

en onderwijs hebben elkaar nodig om tot structurele duurzame 

oplossingen te komen. In het programma en tijdens kennissessies 

komen diverse invalshoeken aan bod: van nieuwe manieren voor het 

aantrekken en behouden van personeel tot en met het inzetten van 

automatisering en robots op de werkvloer. Deelnemers krijgen inzicht 

in mogelijke oplossingen en maken kennis met inspirerende voorbeel-

den van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. 

Programma 

Het event bestaat uit een plenair deel en een parallelprogramma.  

De opening is in handen van Ben Tap en Esther Zijl, respectievelijk 

directeur RPAnhn en ONHN. Vervolgens neemt Eva de Mol, oprichter 

CapitaIT en investeerder in technologie startups, de deelnemers mee in 

de toekomst van werken. Onder andere gaat zij in op veranderingen in 

de arbeidsmarkt, het belang van digitale vaardigheden en omscholing 

en het beoordelen van talent in een veranderende wereld. Na dit 

plenaire gedeelte volgt het parallelprogramma, met zes kennissessies 

over praktische ervaringen en concrete oplossingen.  

Kom donderdag 13 oktober (13:00 – 17:00 uur) naar  

Het Grootste Werkfestival X NHNEXT! in het AFAS Stadion. 

Aanmelden kan via de website  

van nhnext.nl en hetgrootstewerkfestival.nl. 

Tekst: Aangeleverd

De krapte op de arbeidsmarkt is ook in Noord-Holland Noord ongekend en  

neemt alleen nog maar toe. Verschillende sectoren kampen met een flink tekort aan  

personeel en hebben moeite om hun omzetdoelstellingen te halen. Dit vraagt om  

innovatief denken en stevige samenwerkingsverbanden. 

Het Grootste Werkfestival X NHNEXT:  

Innovatieve  
oplossingen voor krapte 

op arbeidsmarkt 

516333
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PRIVATE LEASE RUN-OUT
Profiteer van hoge kortingen op de laatste modellen!

OP = OP

Kom langs of kijk op
broekhuis.nlDe Marowijne 53      Zwaag      tel. 0229 – 276600

Neem contact op 
of kijk op broekhuislease.nl

slechts € 10,- 
extra voor DSG

Volkswagen 
Polo R-Line

*O
.b

.v
. 4

8
 m

nd
/1

0
.0

0
0

 k
m

 p
er

 ja
ar€ 381,-

€ 299,-
per maand*

€ 446,-
€ 349,-
per maand*

Volkswagen 
T-Cross Life

€ 502,-
€ 379,-
per maand*

Volkswagen 
T-Roc Style

*O
.b

.v
. 4

8
 m

nd
/1

0
.0

0
0

 k
m

 p
er

 ja
ar

PRIVATE LEASE RUN-OUT
Profiteer van hoge kortingen op de laatste modellen!

OP = OP

Op deze nieuwe auto krijgt u standaard 4 jaar  
garantie. De garantie bestaat uit 2 jaar fabrieks
garantie aangevuld met 2 jaar extra garantie.  
Zo kunt u onbezorgd genieten van uw nieuwe auto.  

Wanneer de auto volgens de fabrieksvoorschriften 
wordt onderhouden, ontvangt u ook gratis 
pechhulp in Nederland en heel Europa!
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WERKEN 
IN DE

Op zoek naar personeel?
Bel Carrière Hoorn / Zwaag
Telefoon 0229 - 278730

WERKEN 
IN DE

Op zoek naar personeel?
Bel Carrière Hoorn / Zwaag
Telefoon 0229 - 278730

Solliciteer direct op www.carriere.com

TRANSPORT
TRANSPORT
TRANSPORT
TRANSPORT
TRANSPORT
TRANSPORT
TRANSPORT
TRANSPORT
TRANSPORT
TRANSPORT

LOGISTIEK
LOGISTIEK
LOGISTIEK
LOGISTIEK
LOGISTIEK
LOGISTIEK
LOGISTIEK
LOGISTIEK
LOGISTIEK
LOGISTIEK

TECHNIEKTECHNIEK
TECHNIEK
TECHNIEKTECHNIEK
TECHNIEK
TECHNIEKTECHNIEK
TECHNIEKTECHNIEK

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



Groene koplopers belonen Groene koplopers belonen 
Vanaf 2012 reikt gemeente Medemblik de Duurzaam Ondernemen Award uit aan bedrijven die 

zich duurzaam onderscheiden. Dit jaar ook weer, zij het in een iets andere vorm. “Je wilt de 

groene koplopers in het zonnetje zetten, omdat zij anderen weer kunnen inspireren”, vertelt 

wethouder duurzaamheid Harry Nederpelt.

Dat is momenteel belangrijker dan ooit, weet Frits Meester, voorzitter 

van de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM). Door de uit de pan 

rijzende prijzen van fossiele brandstoffen storten ondernemers zich 

massaal op duurzamere alternatieven. “Daarbij oriënteren zij zich op 

collega-ondernemers die al goede stappen in deze richting hebben 

gezet.”

Award 2022: twee verschillende prijzen

Dit jaar wordt de Duurzaam Ondernemen Award dan ook uitgereikt aan 

het Medemblikse bedrijf dat haar aardgasverbruik drastisch heeft 

weten terug te dringen. Nieuw is dat er ook een innovatieprijs te  

verdienen valt. “Daarmee zetten we ondernemers voor het voetlicht die 

met nieuwe duurzame technieken, producten en diensten aan het 

experimenteren zijn”, aldus Harry.

Volgens Frits raken ondernemers steeds geïnteresseerder in de 

opslagmogelijkheden van duurzame energie. Dat garandeert namelijk 

continuïteit in de energielevering. Hoe wordt waterstof meer gemeen-

goed? Hoe realistisch is de warmtebatterij op basis van zoutkristallen?

Frits: “Daarnaast zijn bedrijven aan het onderzoeken hoe ze energie 

onderling kunnen uitruilen. Dan zijn we ook minder afhankelijk van het 

overbelaste stroomnet. Daarvoor moeten we nog meer samenwerken 

op bedrijventerreinen en data uitwisselen.”

Samen financieren

Zulke maatregelen vergen serieuze investeringen voor bedrijven. Frits 

Meester is blij dat Medemblik, net als de andere Westfriese gemeenten, 

duurzaamheid in haar economische programma heeft opgenomen. 

“Om de energietransitie te laten slagen, moeten we er met z’n allen de 

schouders onder zetten.”

Ga voor de winst!

Ben je als bedrijf in gemeente Medemblik goed bezig om van het 

aardgas af te komen of om duurzaam te innoveren in de meest 

brede zin (op het gebied van biodiversiteit, circulair, klimaatadaptatie, 

mobiliteit, energieopwekking of warmte)? Dan nodigen we je uit om 

je aan te melden als kandidaat voor de Duurzaam Ondernemen 

Award. Dat kan tot 9 oktober via duurzaam@medemblik.nl. De award 

wordt uitgereikt op de Dag van de Ondernemer op 18 november.

Tekst & fotografie: Aangeleverd

Harry Nederpelt (rechts) met de winnaar  
van de Duurzaam Ondernemen Award 2021, 

Jan Piet Konijn van de ToekomstGroep.
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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
Aanvang: 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 
personeelsbeleid en vergroten van jouw naamsbekendheid’! Tijdens  
het gezamenlijke 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 toene-
mende 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 onderne-
mers een toekomst heeft.

Informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/agenda

Digitale veiligheid 

Datum: donderdag 6 oktober 
Locatie: volgt
Aanvang: 14:30

Parkmanagement Hoorn en HOC organiseren een bijeenkomst over 
digitale veiligheid.

Informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/agenda

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

OVWN – Wijn en Spijs

Datum: donderdag 27 oktober
Locatie: volgt
Aanvang: 19:15

Westfriese Zaken agendaWestfriese Zaken agenda
September – oktober 2022
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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

OMW feestavond in STRAAT museum te Amsterdam

Datum: donderdag 27 oktober
Locatie: Straat museum in Amsterdam
Aanvang: volgt

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/

516339
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Save the date - Koppie doen!

Datum: dinsdag 8 november
Locatie: Brouwerij de Werf, Paktuinen 6, Enkhuizen 
Aanvang: 19:30

Deze editie wordt samen georganiseerd met Enkhuizen Onderneemt / 
Ondernemers Federatie Enkhuizen. 

Informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/agenda

OVW café

Datum: donderdag 10 november
Locatie: Café Restaurant ‘t Fortuin, Wervershoof
Tijd: 18:00

Nadere informatie volgt…

Informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/agenda 10

8

Meer weten? Ga voor het overzicht van alle evenementen  
naar www.westfriesezaken.nl/evenementen

TE KOOP / TE HUUR AANGEBODEN: 

WWW.TIELENVASTGOED.NL 
E-mail: info@tielenvastgoed.nl - Tel.: 072-520.70.75 

Obdam, Handelskade 3  
 Bedrijfspand 2.500 m2 nabij NS-station 

  

Huurprijs € 45,- per m2/jaar 

Koop, deelhuur, etc. is bespreekbaar  

Ook geschikt als ontwikkellocatie! 

Sebnitz (Duitsland), Schandauerstraße 73 
Verhuurd beleggingspand bestaande 

uit 5 woningen en winkelruimte  

gelegen nabij de Tsjechische grens 

Koopsom € 119.000,- k.k.  

Venhuizen, Koggeweg 7 
2.000 m2 opslag-/bedrijfsruimte 

Huurprijs € 29,- per m2/jaar 
Ruimte komt binnenkort leeg! 

 
Tevens 90 m2 opslagruimte (afm. 4,50m x 

20m) niet voorzien van garagedeur.  
Huurprijs € 40,- per m2/jaar 

Koop bespreekbaar! 

 

 

 

BEREN.NL

PUBQUIZAre u ready?

INSCHRIJFGELD 

LUNCH  DINNER  DRINKS

HO
OR

N

5,-

IEDERE DERDE DINSDAG VAN DE MAAND
AANVANG: 20.00 UUR • DEELNEMERS: max 6 PER TEAM

BEDRIJFSUITJE? 
Bij ons kun je niet alleen lekker aan de lunch, maar ook aan de pubquiz!  



Vader Cees en zoon Roy van der Pouw hadden een 
langgekoesterde droom: samen ondernemen.  
Deze maand precies 5 jaar geleden werd dit werkelijk
heid. Toen werd PAVO Advice B.V. ingeschreven bij 
de KVK. In de jaren die volgden zette het bedrijf grote 
stappen op het gebied van HRadvies én uitvoering  
bij bedrijven in onze regio en daarbuiten.  

PAVO is Spaans voor pauw, wat natuurlijk refereert aan de achternaam van de 
oprichters. PAVO Advice richtte zich in het begin vooral op recruitment. Die  
focus veranderde toen Roy een trend zag in de markt: “Het begon mij op te vallen 
dat de kwaliteit van het personeelsmanagement regelmatig ondermaats was. 
Het lukte organisaties niet om hun personeelszaken gestructureerd op te zetten 
of actueel te houden. We wilden deze ondernemers helpen door hen hierin te 
ontzorgen. Een sprong in het diepe destijds, met een fantastisch resultaat.”  

PAVO HR viert haar 5jarig jubileum  

Zo trots als een pauw 

“De toegevoegde waarde van PAVO HR  
zit hem in het feit dat we zowel de  

adviserende als de uitvoerende partij zijn.”

Meebewegen met de klant 
In 5 jaar tijd is PAVO uitgegroeid tot een serieus bureau 
met 14 mensen op de loonlijst, waarvan 8 HR-specialisten 
en 4 recruiters. Iedereen beschikt over een goede dosis 
werkervaring. In het huidige kantoor aan de Marowijne is 
er plek om door te groeien tot 25 medewerkers, daar stopt 
het voor PAVO niet.  Cees: ‘Ons team is jong van geest en 
ambitieus. We denken graag mee en nemen initiatief. Onze 
diensten sluiten altijd aan op de behoefte van de klant. Met 
ons maatwerk HR-abonnement kunnen bedrijven op ons 
rekenen bij iedere uitdaging op personeelsgebied, inhouse 
of op afstand. We bewegen soepel mee in projecten en waar 
nodig kunnen onze professionals bij bedrijven werken als 
flexibele HR-afdeling.’ 

Adviseren én uitvoeren 
“De toegevoegde waarde van PAVO HR zit hem in het feit 
dat we zowel de adviserende als de uitvoerende partij zijn. 
Nadat in overleg met het management een personeelsbeleid 
gevormd is, implementeren we dit ook binnen het bedrijf,” 
vertelt Yvonne Dekker, manager van het HR-team. “We zijn 
er om te sparren, mee te denken én uit te voeren. We nemen 
onze klanten mee in de oplossing. Zij hebben altijd één vast 
aanspreekpunt. Daarachter zit een gevarieerd team van pro-
fessionals met ieder hun eigen expertise. We zijn altijd op de 
hoogte van de nieuwste trends en regelgeving in ons vakge-
bied. De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is bijvoor-
beeld al lange tijd actueel en met nadruk benoemd door de 
overheid. Als bedrijf ben je verplicht om arbeidsrisico’s af te 
dekken, daar is de RI&E de basis voor. In de praktijk vinden 
ondernemers dit niet altijd even eenvoudig. Wij ondersteu-
nen hen met advies en het inrichten van de RI&E.” 

Leren en ontwikkeling 
“Goed geïnformeerde en opgeleide medewerkers zijn van 
levensbelang voor een gezond bedrijf. Zo heeft PAVO HR bij 
verschillende opdrachtgevers een digitaal inwerkprogram-
ma opgezet voor nieuwe medewerkers. Hiermee is ook de 
kennis binnen het bedrijf geborgd. Het inwerken van nieuwe 

medewerkers kost veel tijd. Met een goed ingericht systeem 
ligt dit proces grotendeels vast en is het minder afhankelijk 
van de beschikbaarheid van collega’s en weet je zeker dat 
alle onderwerpen zijn behandeld. Zo wordt in de fase na 
ondertekening van het arbeidscontract en vóór de eerste 
werkdag al contact onderhouden met de nieuwe medewer-
ker. Dit draagt bij aan een vliegende start. In deze digitale 
onboarding is ook het personeelshandboek opgenomen en 
andere belangrijke onderwerpen zoals veilig werken op de 
werkvloer en psychosociale arbeidsbelasting. 

Naast aandacht voor de nieuwe medewerkers, is binnen de 
opzet ook een jaarlijkse cyclus opgezet om de bestaande 
medewerkers op de hoogte te houden over o.a. veiligheid  
en gezond werken.  

Herkenning en vertrouwen 
Cees: ‘We werken voor prachtige bedrijven uit de regio, zoals 
Polytechniek, BabyPlus, Loos Cacao, Gilles, Van den Berg 
Installatietechniek, Klaas Puul en Jos Bouwhuis. Wat ons op-
valt is dat de cultuur in die bedrijven sterk lijkt op die binnen 
PAVO. Je merkt dat hierdoor sneller die klik met de klant ont-
staat. Juist doordat we op dezelfde manier denken spreken 
we dezelfde taal. Daardoor voelen we onze klanten feilloos 
aan. Dat draagt bij aan een succesvolle samenwerking.’ 

Herken jij je in ons verhaal? Wil je meer weten over wat wij 
voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Ga naar www.pavohr.nl
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Vader Cees en zoon Roy van der Pouw hadden een 
langgekoesterde droom: samen ondernemen.  
Deze maand precies 5 jaar geleden werd dit werkelijk
heid. Toen werd PAVO Advice B.V. ingeschreven bij 
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NU OP ÉÉN 
LOCATIE

Bezoek ons op De Compagnie 14, Zwaag
of bekijk het aanbod op kareltrans.nl



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
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Bezoek ons op De Compagnie 14, Zwaag
of bekijk het aanbod op kareltrans.nl



De Hoornse Straatjes  De Hoornse Straatjes  
vieren feestvieren feest

Opening Kerkplein én eerste lustrumviering (+1 jaar!)  

In 2016 verenigden de 8 gezelligste straatjes van de Hoornse binnenstad zich tot De Hoornse  

Straatjes. Een collectief van 60 pandeigenaren, horecaondernemers en winkeliers met ieder hun 

eigen vakmanschap. In het laatste weekend van september vieren ze hun eerste lustrum,  

samen met de officiële opening van het vernieuwde Kerkplein.  
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      Hoornse Straatjes          

De Hoornse Straatjes hebben zich laten inspireren door de iconische 

Amsterdamse 9 straatjes. Het collectief bestaat uit de Kerkstraat, Lange 

Kerkstraat, Kruisstraat, Nieuwe Noord, Nieuwsteeg, Nieuwstraat, 

Wisselstraat en het Kerkplein. Voorzitter Rita Tromp: ‘Op 24 september 

2016 zijn De Hoornse Straatjes officieel geopend op het Kerkplein. 

Sindsdien hebben we met onze 60 leden keihard gewerkt om het 

Oostelijke gedeelte van het centrum van Hoorn op de kaart te zetten. 

We zitten maandelijks bij elkaar om alles door te nemen en op dit 

moment vaker, vanwege het feest. Er wordt veel vrijwilligersenergie in 

gepompt.’ Arno Meijerink, bestuurslid, vult aan: “Je vindt hier unieke 

winkels met voornamelijk zelfstandige ondernemers die staan voor 

vakmanschap en specialisme. Van scharrelslager tot kledingwinkels, 

maar ook kapsalons, restaurants en andere horeca. Onze 8 straten 

verenigen een enorme diversiteit aan winkels en horeca waar het 

gezellig vertoeven is.”
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      Hoornse Straatjes          

Trotse ondernemers

Rita: ‘Niet alleen ondernemers zijn lid van De Hoornse Straatjes, maar 

ook pandeigenaren die hun ruimte verhuren aan winkeliers. Wat ons 

verbindt is de trots en het ondernemerschap. We zijn trots op onze 

straatjes en de uitstraling die ze hebben. Ze zijn springlevend. Het is 

druk in onze winkels en op straat en het publiek weet ons steeds beter 

te vinden, ook van buiten de regio. Dat zie je ook terug in de ontwikke-

lingen. Een aantal panden, zoals dat van het Kruidvat en De Gruyter 

worden verbouwd en daar komen straks ook weer winkels terug. Dat 

biedt veel kansen voor de toekomst. 

We zoeken elkaar op in gezamenlijke acties en promotie. Zo hebben 

we sinds een aantal jaar een gezamenlijke Hoornse Straatjes 

cadeaubon. Deze wordt heel goed verkocht en kan bij alle aangesloten 

leden worden ingewisseld. We hebben een eigen straatnaambordje, 

een website en een Facebookpagina. Ook hebben we een professionele 

folder met de namen van de straten en de leden en wat extra 

informatie. De foto op het voorblad is gemaakt door Benno Ellerbroek 

en de plattegrond is van tekenaar Jorg Vos. Deze folder ligt overal 

verspreid.’

Verjaardagsfeest

Arno: “Op 24 september bestaan we officieel 5 +1 jaar. Vorig jaar 

konden we niets organiseren vanwege de beperkingen, dus doen we 

het dit jaar groots. Van vrijdagavond 23 tot en met zondag 25 

september vieren we onze verjaardag. Een mooie combinatie met de 

Superkoopzondag en het HDA Autospektakel. We hebben de organisa-

tie uit handen gegeven aan Edith Hartog Evenementen & Markten. Zij 

weet als geen ander hoe je een groot evenement neer moet zetten. Het 

wordt een echt verjaardagsfeest met livemuziek van bands, koren en 

theater en veel aandacht op social media. En natuurlijk zorgen alle 

ondernemers van De Hoornse Straatjes voor wat lekkers. Iedereen 

heeft zijn eigen acties en activiteiten, dus het is de moeite waard om 

bij alle leden even op visite te gaan. Wie jarig is trakteert, tenslotte!’

Opening en verjaardag

Rita: ‘Op vrijdagavond trappen we de festiviteiten af. Dan openen we 

officieel het vernieuwde Kerkplein. Dit is toch wel het middelpunt van 

De Hoornse Straatjes. De afgelopen jaren is het helemaal op de schop 

genomen en nu is het een prachtig herkenningspunt waar we allemaal 

trots op zijn. Door de coronaperikelen is van een officiële opening nog 

geen sprake geweest, maar dat maken we nu goed. Mét een lichtshow 

op de kerk.’ Arno: “De dagen erna staan in het teken van het feest. We 

hebben de leden gevraagd zich feestelijk te kleden, er komen 

optredens van verschillende groepen en er zijn volop hapjes en 

drankjes. We hebben de slingers alvast opgehangen!”
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‘De Hoornse 
Straatjes zijn 
springlevend.’
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De HOC is trots op haar partners

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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Sander Mentjox, penningmeester

Samen werken aan Hoorn!
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      HOC Golftoernooi          

HOC Golftoernooi
HOC Golftoernooi

Onder een stralende zon werden de deelnemers van het 

HOC Golftoernooi en van de clinic welkom geheten op de 

golfbaan in Westwoud. Na een welkomstdrankje en een 

korte uitleg werden de deelnemers de baan ingestuurd.

In de baan werd hard gestreden, want we weten allemaal hoe fantastisch de prijzen  

bij het HOC toernooi altijd zijn! Maar ook tijdens de clinic zag men veel geconcentreerde 

gezichten. Met het puntje van de tong buitenboord werd getracht de bal in het gaatje te 

krijgen. 
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      HOC Golftoernooi          

Het is Patrick Kager van Creatief Graveren alweer gelukt een hole in one te slaan.  

Vorig jaar was dat bij het chippen, dit jaar bij het putten. En Ronald Veld ging met de Neary 

naar huis. De sfeer was goed en er werden nieuwe vriendschappen gesloten. Na afloop 

verzamelde men zich weer op het terras en ging men spontaan in één grote 

kring zitten. De prijsuitreiking kon dus makkelijk centraal plaatsvinden.

Daarna kon men genieten van een heerlijk Indonesisch buffet en langzaamaan vertrokken 

de eerste deelnemers weer richting huis. De echte genieters bleven lekker nazitten en 

aan de lachsalvo’s te horen genoot men met volle teugen.

Weer een grandioos succes van de HOC!



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

Samen gaan we 
voor bedrĳ fs-
zekerheid

Als ondernemer staat u niet iedere dag stil bij de risico’s die u loopt. 
Helaas zien we in de praktijk ook dat er soms eerst iets vervelends 
moet gebeuren waardoor een ondernemer ervaart dat bepaalde 
risico’s niet automatisch verzekerd zijn.

Onze adviseurs helpen u graag om zo’n situatie te voorkomen, en 
belangrijker nog: zij denken met u mee. Laat u goed adviseren en 
meld u aan voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek via 
univé-noordholland.nl/zakelijke-afspraak of neem contact met 
ons op via 072-5024510.
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passionhoorn restaurant passion

Roode Steen 13B | Hoorn | restaurantpassion.nl

Restaurant Passion  
is vanaf nu geopend!
Kom gezellig langs om uitgebreid  
te dineren of geniet van een heerlijke 
borrel in de avonduren. Bent u jarig, 
gaat u trouwen? Of wilt u gewoon  
een feest geven bij Passion?  
Neem dan contact met ons op voor  
de mogelijkheden. Tot snel!
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“Als bedrijf zijn we inmiddels zo’n tien jaar aangesloten bij HOC. Ik vind 

het belangrijk dat dit soort clubs blijft bestaan. Ik beschouw netwerken 

als onderdeel van mijn werk, en dan niet om er direct omzet uit te 

halen. Zeg nu zelf: wanneer spréék je echt andere mensen? Je familie 

en je vrienden inderdaad, maar vreemden? Hoogstens via WhatsApp, 

Facebook of op de kermisborrel. Tijdens de bijeenkomsten bij HOC heb 

ik het gevoel mensen te leren kennen. Ik vind het leuk om connecties 

te maken en wie weet rolt daar dan later iets uit voort, privé of zakelijk”, 

aldus Pieter Plas. 

Actief projecten opzetten

Als voorzitter – een rol die hij samen met Jan Rosier vervult – komt hij 

overal en nergens. “We zijn op vele momenten aanwezig en proberen 

actief projecten op te zetten.” En soms komt dan Pieters vakkennis 

samen met een mooi initiatief voor de gehele regio. “Ik ben al een 

aantal jaar bezig om binnen het bedrijf een onderdeel op te zetten  

dat zich bezighoudt met cybersecurity. In november 2021 was ik 

namens HOC op een bijeenkomst voor KVO (Keurmerk Veilig  

Ondernemen – red.). De politie was hierbij ook aanwezig en gaf  

aan dat er in 2021 op de Hoornse bedrijventerreinen geen enkel 

cyberincident is gemeld. Toen ging er bij mij een lampje branden.  

Want dat kán helemaal niet. Er zijn namelijk meerdere bedrijven 

slachtoffer van een ransomware, denk aan de Mediamarkt, notabene 

gevestigd op hetzelfde terrein als mijn bedrijf. Dit was mijn kans  

om iets te doen in het verenigde bedrijfsleven.”

Regio digitaal weerbaarder

Pieter deed zijn eigen onderzoek en ontdekte dat aangifte doen van 

(een poging tot) digitale inbraak of digitale gijzelneming niet mogelijk  

is in Hoorn. “Ofwel het bedrijfsleven kan niet terugvallen op de politie 

als het gaat om digitale veiligheid. Dus moeten we dit misschien wel 

zelf doen.” Kortom, Pieters idee voor cybersecurity werd als projectplan 

voorgelegd, waarbij de betrokkenen positief reageerden. “Op dit 

moment proberen we twee ton aan landelijke subsidie naar 

 Westfriesland te halen. Zodat we het bedrijfsleven, niet alleen in Hoorn, 

maar in de hele regio digitaal weerbaarder kunnen maken. Met een 

ondernemersclub als HOC hebben we dus de daadkracht om iets te 

kunnen betekenen voor onze leden.”

HOC grootste netwerk in regioHOC grootste netwerk in regio

Netwerken: niet om er business uit te halen, maar om te verbinden

Het voelde indertijd vanzelfsprekend om aan te sluiten bij HOC,  

vindt Pieter Plas, samen met compagnon Alex Middelburg  

eigenaar van Beerepoot Automatisering. “Als zakelijke  

dienstverlener is je netwerk belangrijk, en waar kun je  

beter netwerken dan bij de grootste lokale  

ondernemersclub?” Inmiddels draagt Pieter  

zijn vrijwillige steen bij als medevoorzitter.



We begonnen met een lekker verfrissend drankje bij Oranje Buiten, 

waarna we wandelend naar het terrein vertrokken. Met een stoer 

armbandje om, waarop “crew” stond, begaven we ons naar de 

organisatietent waar Rob van der Molen ons van harte welkom heette.

Hij leidde ons over het hele veld, van de ene tent naar de andere en 

onderweg vertelde hij veel over de gehele organisatie van dit festival. Met 

de opbouw van het terrein is men met een 400 tot 500 man een hele 

week bezig. Op de 1e dag werd 2,5 km dranghekken bezorgd, waar ze de 

hele dag mee bezig waren om die op de juiste plek te plaatsen. 

Vervolgens kwamen er 1500 meter rijplaten die strategisch werden 

neergelegd om te voorkomen dat men in de modder loopt te soppen als 

het gaat regenen. En dan moet de echte opbouw nog beginnen!

Op vrijdagavond werd er nog volop gebouwd aan de tenten, terwijl het 

terrein de volgende dag klaar moest zijn voor het grote gebeuren.

Als laatste mochten we het VIP dek bewonderen. Hier heb je een 

prachtig zicht op het hoofdpodium en de led schermen, zijn diverse 
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      Jong-HOC          

Jong-HOC  Jong-HOC  
behind the scenebehind the scene

Op 26 augustus namen Westfriese ondernemers een kijkje  

achter de schermen van de grote festivals Outdoor Hoorn en  

Hoorn zingt Hollands. In totaal hadden 33 ondernemers  

zich hiervoor ingeschreven.



bars aanwezig zodat je nooit lang hoeft te wachten op je drankje en is 

er zelfs gelegenheid uitgebreid te dineren. Van hieruit is ook het 

vuurwerk dat ter afsluiting wordt afgestoken, goed te zien.

Outdoor Hoorn werd zaterdag voor de 14e keer hier gehouden en 

Hoorn zingt Hollands was zondag voor de 2e keer. Op deze dagen 

zouden er 110 man achter de diverse bars staan (waar ongeveer 9000 

liter bier per dag vloeit) , liepen er 40 man crew rond en werden er 

duizenden bezoekers verwacht. Stralend weer stond op het program-

ma, wat de feestvreugde alleen maar verhoogde.

Met een drankje als afsluiting, nog meer informatie en nog een laatste 

verkoop van tickets, werd uiteindelijk afscheid genomen van Rob en 

wandelde de groep weer terug naar Oranje Buiten. Daar werd nog 

verder genetwerkt en nagepraat en bleef zelfs een groepje gezellig eten. 

Wat een heerlijke start van het weekend.

Jong HOC, een prachtig initiatief waar we nog lang over napraten. 

Hartelijk dank! 

H
O

C

      Jong-HOC          
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Tekst: Aangeleverd Fotografie: Alex Gitzels 



BEDANKTBEDANKT
EN TOT EN TOT 

VOLGEND JAAR!VOLGEND JAAR!

PARTNER WORDEN OF ALS VIP NAAR HET FESTIVAL?
MAIL NAAR ROB@FESTIVALWEEKENDHOORN.NL



Kennissessie 3; gemotiveerde Kennissessie 3; gemotiveerde 
mensen maken het verschilmensen maken het verschil

      HOC Save the date         

Save the date!

Save the date!
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WANNEER 

woensdag 23 november

TIJD 

14.00 – 18.00 uur

Uitnodiging volgt binnenkort. Houd ook de 

website in de gaten: www.hochoorn.nl

Cybersecurity;  Cybersecurity;  
voorkomen is beter!voorkomen is beter!

WANNEER 

donderdag 6 oktober

TIJD 

14.30 – 18.00 uur

De bijeenkomst is met name bedoeld voor 

bedrijven met meer dan 10 werkplekken,  

of voor bedrijven waar IT een cruciale rol 

speelt in het bedrijfsproces.



KLEINE NOORD 17 - 23 - 25 - 29 HOORN

Sneaker Suit 
Jasje vanaf  199,-
Broek vanaf  99,-  

WWW.SCHUTZFASHION.NL 



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

Penningmeester,  
Jan Hoff
Tel: 0229 - 28 00 90
E: j.hoff@hoffaccountants.nl

Secretaris, 
Lucinda Hoogewerf
Tel: 0229 - 28 70 00 
E: l.hoogewerf@vandiepen.com

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

Secretariaat, 
Marja Beets-Visser
Tel: 0229 - 34 30 01
E: info@westfriesebedrijvengroep.nl

Talent en Onderwijs,
Daisy Karssen  
Tel: 06 - 53 80 03 64
E: talent@westfriesebedrijvengroep.nl

Communicatie,
Desiree Machtel  
Tel: 06 - 46 05 32 26
E: communicatie@westfriesebedrijvengroep.nl

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
Samen het ondernemersklimaat versterken

Na een roerige periode ligt Enkhuizen Onderneemt weer helemaal op koers.  

Met een nieuw bestuur dat heel duidelijk voor ogen heeft welke kant ze op willen met de 

club. Het versterken van het ondernemersklimaat door lokale en regionale samenwerking 

staat voorop. 

Voorzitter Martijn Bonefaas: ‘Enkhuizen Onderneemt vertegenwoordigt de belangen van alle 

ondernemers op de bedrijventerreinen in Enkhuizen. Je merkt dat ondernemers, zeker op de 

bedrijventerreinen, vaak hun handen vol hebben aan hun eigen zaak. Daardoor weten ze 

vaak niet welke bedrijven en expertises er binnen handbereik zijn. Door boeiende en 

inspirerende bijeenkomsten te organiseren, hopen we de verschillende ondernemers bij 

elkaar te krijgen én synergie te kweken tussen de mooie bedrijven die Enkhuizen rijk is. 

Daarbij willen we ons Enkhuizer netwerk verder uitbreiden en versterken.’ 

Netwerken en belangenbehartiging

‘Minimaal twee keer per jaar gaan we op bedrijfsbezoek bij onze leden op de bedrijventer-

reinen Krabbersplaat en Schepenwijk. Zo hebben we volgende maand een bezoek gepland 

aan M2 Printing, met vervolgens een barbecue. De jaarlijkse ledenvergadering kleden we aan 

met een externe spreker en we nemen actief deel aan het Ondernemerscafé van de 

Ondernemers Federatie Enkhuizen, die alle ondernemers in de gemeente verbindt. 

Belangenbehartiging is een belangrijk onderdeel van onze club. Als collectief bereik je meer 

bij gemeente, provincie en andere overheid dan als individuele bedrijven. Daarom zijn we 

ook lid van de Westfriese Bedrijvengroep en schuiven we iedere drie maanden aan bij het 

overleg met de gemeente. Daarnaast stimuleren we onze leden om een aanvraag te doen bij 

het Ondernemersfonds Enkhuizen. Hierin dragen we allemaal bij en het verstevigt de positie 

van de ondernemers. Zo maken we Enkhuizen samen aantrekkelijker als vestigingsplaats 

voor nieuwe bedrijven en houden we het aangenaam voor onze gevestigde leden.’  

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

29 september  Regiosafari Westfriesland

13 oktober  Het Grootste Werkfestival X NHNext

8 november  Koppie doen!
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Ben jij een netwerker die publiek en privaat verbindt? Een verbinder 
die de Westfriese economie verstaat en weet te stimuleren door 
samenwerkingen te smeden? Dit is jouw kans! Wij zoeken een nieuwe 
verenigingsmanager voor de Westfriese Bedrijvengroep. Een echte spin 
in het web van het bestuur, de ondernemers, het centraal bureau, de 
regionale overheid en andere stakeholders.  

VACATURE VERENIGINGSMANAGER WBG

Wat doet de WBG voor de regio?
De WBG vormt al 24 jaar het grootste ondernemers
netwerk van de regio met meer dan 1.000 leden.  
Wij behartigen de belangen van alle bedrijven en 
staan voor een toekomstbestendige regionale 
economie. Niet door er over te praten, maar door de 
handen uit de mouwen te steken.  
We zijn een professioneel team, bestaande uit 
een verenigingsmanager, een talentmanager, een 
communicatieprofessional, secretariaat, bestuur en 
verschillende werkgroepen. Vanuit onze achterban 
slaan wij een brug naar de regionale stakeholders om 
samen te bouwen aan de toekomst. Op onze website  
www.westfriesebedrijvengroep.nl vind je meer 
informatie over onze projecten en ambities. 

Wat betekent deze functie nog meer voor jou? 
Jij voert projecten uit met de netwerkpartners.  
Deze projecten kenmerken zich door een collectieve 
aanpak en hebben een toekomstbestendig 
bedrijfsleven in Westfriesland als doel. Je organiseert 
bijeenkomsten voor leden om kennis en kennissen 
te delen. Je bent continue in gesprek met publieke 
stakeholders om de belangen van onze leden en de 
economie op de agenda te houden.  

Je onderhoudt de contacten met de aangesloten 
verenigingen, Partners en Parels en zoekt nieuwe 
samenwerkingen op. Dit kun je doen vanuit huis en 
op locatie. 

Tijdsbesteding en beloning
Voor deze functie moet je rekening houden met een 
tijdsbesteding van 16 uur per week.  
Het gaat om een overeenkomst van opdracht en 
geen arbeidsovereenkomst. 

Procedure
Bij interesse kunt je reageren met een korte en 
krachtige motivatie en CV. Als je vragen hebt, dan 
kun je contact opnemen met Bashar Al Badri via 
0644360894. Stuur je reactie vóór 24 sept a.s. naar 
het secretariaat van de vereniging t.a.v. Marja Beets, 
info@westfriesebedrijvengroep.nl.

Mocht je iemand kennen voor  
wie deze functie interessant is,  
laat het ons weten of stuur de 
vacature door!  
Meer informatie vind je op de  
website via deze code:



Tijdens een feestelijke bijeenkomst is woensdag 24 augustus Hans-Peter Baars benoemd  

tot achtste burgemeester van Westfriesland. Met het omhangen van de ambtsketting bij de 

voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep, geeft de organisatie een duidelijke boodschap af:  

de gemeenten praten voortaan niet meer over, maar mét de ondernemers.  

      WBG 8e burgemeester       
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Met het Pact van Westfriesland hebben de zeven Westfriese gemeenten 

en maatschappelijke organisaties de intentie om samen te werken aan 

belangrijke thema’s voor onze regio. Een mooi streven, maar als je het 

Hans-Peter Baars, voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep vraagt, is 

het nog niet wat het zou moeten zijn. ‘De afgelopen jaren was het pact 

iets te veel een feestje van de burgermeesters met maar weinig 

concrete resultaten voor de burgers. Ook als het gaat om de onderne-

mers, het onderwijs en de zorg, zijn er nog veel stappen te zetten. 

Daarom hebben we als WBG een eigen lijst met actiepunten opgesteld 

waarvan we vinden dat eraan gewerkt moet worden de komende jaren. 

Mét de zeven Westfriese gemeenten. En in die samenwerking is 

iedereen gelijk, we werken immers aan hetzelfde doel. Daarmee zou ik 

de achtste burgemeester zijn, de vertegenwoordigers van het onderwijs, 

de zorg en woningcoöperaties de nummer 9, 10 en 11, etcetera. Een 

grapje natuurlijk, maar met een serieuze ondertoon.’

Niet meer over, maar mét ondernemers

Dat grapje heeft nu een vervolg gekregen met de benoeming en het 

omhangen van de ambtsketting. Henk Vlaming, bestuurslid van de WBG 

licht toe: “Wat we willen doen is respect afdwingen. Als ondernemers-

collectief zijn we een serieuze partij in de regio, met meer dan duizend 

leden en elf aangesloten clubs. We werken nauw samen met LTO en 

hebben goede banden met verschillende overheden. Er is veel 

wantrouwen in de politiek. Je ziet het aan de boerenprotesten en alles 

wat daarmee samenhangt. Bij veel gemeenten zijn grote financiële 

tekorten en je ziet regelmatig een mismatch tussen wat de gemeente 

bedenkt en wat ondernemers nodig hebben. Er wordt te veel over 

ondernemers gesproken en te weinig mét hen. De WBG heeft al vaak 

laten zien hoe krachtig het collectief is. Waar het gaat om veiligheid en 

bereikbaarheid, maar ook huisvesting van arbeidsmigranten en de 

andere thema’s is het contact met de ondernemers cruciaal. Vaak 

komt er pas beweging onder druk vanuit de WBG, zoals in het geval 

van de ontsluiting van Bedrijvenpark WFO. Met onze achtste burge-

meester symboliseren we de start van een échte samenwerking met 

de zeven andere burgemeesters in de regio.”

De kersverse burgemeester vult aan: ‘In nauwe samenwerking met 

andere partners willen we onder andere werken aan het verder 

versterken van onze reeds sterke bedrijvenclusters, voldoende ruimte 

voor een duurzame groei, een sterke parkmanagementorganisatie op 

de terreinen en Ondernemersfondsen vóór en dóór ondernemers in 

alle Westfriese gemeenten.’

Tekst & fotografie: Aangeleverd

Achtste burgemeester  Achtste burgemeester  
van Westfriesland  van Westfriesland  
officieel benoemd officieel benoemd 

WBG-voorzitter Hans-Peter Baars duidelijk  
over zijn stem in de regio



koffievanhoorn.nl

Wij zoeken per februari 2023 een

Een prachtige rol als toezichthouder bij

een maat schappelijk betrokken organisatie. 

De huurders staan bij ons op nummer 1. 

Samen doen we ertoe!  

Heeft u ervaring of staat u in de startblokken? 

Een achtergrond in ondernemerschap? 

Wij kijken naar u uit! 

  Meer informatie 

 www.wst-hetgrootslag.nl

COMMISSARIS
 V/M/X

  Meer informatie 

 www.wst-hetgrootslag.nl
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      Werkgroep Talent en Onderwijs      

Talent uit de regio willen we graag aan het werk houden ín de regio. Daarom werden  

al de TalentAcademy Zorg en de IT Academy opgezet. Dit jaar is daar de TalentAcademy 

 Energietransitie aan toegevoegd. Talentmanager Daisy Karssen is de verbindende factor  

tussen bedrijven die zich bezighouden met energietransitie en het onderwijs.

‘Vanuit de werkgroep Talent en Onderwijs van de WBG kwam naar 

voren dat er behoefte was aan een Academy op het gebied van 

energietransitie. Dat is zo’n groot vraagstuk. Dit aanpakken kan een 

versnelling in de energietransitie op gang brengen. Uiteindelijk is het 

doel dat er een betere afstemming is tussen de vraag van de bedrijven 

in de regio en het onderwijs. Ik heb al diverse gesprekken gevoerd met 

bedrijven die op zoek zijn naar personeel, maar ook met het Horizon 

College en Inholland. Het huidige aanbod op de arbeidsmarkt sluit 

soms net niet aan voor 

bedrijven. Ik wil weten 

waar hun behoefte 

precies ligt en wat 

ondernemers er 

eventueel zelf aan 

willen doen.  

Aan de andere 

kant weet ik 

inmiddels welke 

opleidingen en 

initiatieven er al 

zijn in de regio. 

Dus hoe beter 

ik weet wat de 

wensen zijn; 

hoe beter ik in samen werking met de opleidingen kan werken  

aan meer afstemming. Daarom ben ik op zoek naar meer  

bedrijven.’ 

Takken van sport

‘Als je het hebt over energietransitie, dan heb je het over bedrijven  

die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Denk aan isolatie, 

installaties, innovatie en zonnepanelen. Technische bedrijven, maar  

ook wooncorporaties, de vastgoedsector en gemeenten. Sectoren 

waarin voortdurend te kort personeel is. En dat personeelstekort zet 

ook weer de rem op de energietransitie. Als je net aan rond komt met 

je planning, heb je geen mensen vrij die zich bezighouden met 

innovatie. Met nieuwe stappen. Er zijn nu nog weinig specifieke 

opleidingen op het gebied van duurzaamheid. Dat verbaasde me 

eigenlijk, maar het biedt ook kansen. Daarom wil ik in gesprek met 

bedrijven in Westfriesland over hun behoeften waar het gaat om 

personeel. Uiteindelijk zou het fantastisch zijn als we het aantal 

leerlingen dat opgeleid wordt richting energietransitie aanzienlijk 

kunnen vergroten en daarmee de energietransitie binnen  

Westfriesland kunnen versnellen. Alleen zo kunnen we toewerken  

naar energieneutrale bedrijventerreinen in 2040.’

Daisy Karssen is bereikbaar via  

talent@westfriesebedrijvengroep.nl.

Wat moeten jouw  Wat moeten jouw  
medewerkers kunnen?medewerkers kunnen?

TalentAcademy Energietransitie inventariseert vraag en aanbod

Tekst & fotografie: Aangeleverd
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      WBG Energieneutraal       

Wij gaan voor energieneutraalWij gaan voor energieneutraal

Het grootste energietransitie event van het jaar

In 2040 zouden alle Westfriese bedrijventerreinen energieneutraal moeten zijn. Dat is beter  

voor onze portemonnee én de wereld. Om daar te komen hebben we met z’n allen nog heel wat 

slagen te maken. Tijdens het event Wij gaan voor energieneutraal, op 19 september bij het  

Horizon College in Hoorn, zijn alvast grote stappen gezet door deelnemers en bezoekers.

Wij gaan voor energieneutraal was een initiatief van het Duurzaam 

Ondernemersloket en NHN Business Awards. De NHN Business Awards 

worden dit jaar uitgereikt op 27 oktober. De Thema Award van dit jaar 

is die voor Energietransitie, voor bedrijven die zich bezighouden met 

duurzame energieprojecten. Dat sluit weer perfect aan bij de activitei-

ten van het Duurzaam Ondernemersloket, dat bedrijven adviseert over 

en ondersteunt bij het energieneutraal maken van hun pand. De 

handen ineenslaan voor een groot energietransitie-event, waarbij 

tevens de 12 finalisten van de NHN Business Awards bekend werden 

gemaakt, was een kleine stap. 

Inspirerende sprekers

Wij gaan voor energieneutraal vond plaats bij het Horizon College in 

Hoorn, waar volop ruimte was voor de 250 bezoekers van het event. 

Het programma, mede mogelijk gemaakt door de coöperatieve 

Rabobank, stond in het teken van informeren en motiveren. De 

presentatie was in handen van Robert-Jan Knook, maar hij stond zijn 

microfoon ook af aan inspirerende sprekers, zoals Bas van Abel 

(oprichter Fairphone) en CO2 consultant Derek Groot.

Energiebeurs en networking tables

Op de energiebeurs kregen ondernemers die de energietransitie al 

hebben doorgemaakt of faciliteren een podium. Ze konden zichzelf hier 

presenteren en alle vragen van de nieuwsgierige bezoekers beantwoor-

den. Ook konden bezoekers aanschuiven tijdens networking tables met 

de finalisten van de NHN Business Awards en Rabobank. Hier werden 

duurzame ideeën uitgewisseld en natuurlijk werd volop genetwerkt. 

Ondertekening Greendeal

De provincie, 7 Westfriese gemeenten, Omgevingsdienst NHN en het 

Duurzaam Ondernemersloket tekenden tijdens het event de Greendeal. 

In de deal spreken ze af hoe ze invulling geven aan stimulerend 

toezicht op naleving van de verduurzamingsplicht. Deelname aan de 

Energiesprong van het Loket vrijwaart ondernemers van deze 

controlebezoeken van de Omgevingsdienst. In juli tekenden Rabobank, 

ING en ABN Amro al eenzelfde Greendeal. Zo werken we samen aan 

energieneutrale bedrijventerreinen in 2040. 

Kijk voor meer informatie over de NHN Business Awards op 

www.nhn-businessawards.nl en voor meer informatie over het 

Duurzaam Ondernemersloket op www.duurzaamondernemersloket.nl. 

Tekst: Desiree Machtel Fotografie: Aangeleverd
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Koppie doen! is een initiatief van de Westfriese 

Bedrijvengroep, de Rabobank en Ondernemers 

Club Westfriesland. Twee keer per jaar organiseren 

ze een laagdrempelig netwerkevenement met 

inhoud. Bezoekers worden getrakteerd op een 

interactief programma met een koppie, een spreker, 

workshop of bedrijfsbezoek én een gezellige netwerkbor-

rel achteraf. Dit jaar is de organisatie een nieuwe weg ingeslagen, 

waarbij de ondernemersverenigingen in de regio actief worden 

betrokken. Iedere editie van Koppie doen! wordt, naast het vaste team, 

 georganiseerd door één van de ondernemersverenigingen. 

Gastheer Enkhuizen Onderneemt

Als hernieuwd en springlevend lid van  

de WBG nam Enkhuizen Onderneemt  

het heft in eigen hand. Op 8 november 

aanstaande houden zij ‘hun’ editie van Koppie doen! 

in Brouwerij De Werf in Enkhuizen. In deze karakteristieke 

locatie ontvangen zij ondernemend Westfriesland met een koppie en 

een wel heel inspirerende spreker in de persoon van Alex Sijm. 

Uitnodiging Uitnodiging 
Koppie doen!Koppie doen!
8 november 20228 november 2022  
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      Koppie doen!          

De afgelopen jaren hebben ons allemaal het belang van veerkracht en creativiteit laten zien. 

De kracht en het vermogen hebben om door te gaan. Alex Sijm doet al van kinds af aan niet 

anders. Tijdens Koppie doen! op 8 november in Brouwerij de Werf in Enkhuizen, vertelt hij er 

alles over. Enkhuizen Onderneemt is gastheer tijdens het netwerkevenement.



Programma

Datum: dinsdag 8 november 2022

19.30 uur Inloop met koppie doen!

20.00 uur Welkom

20.15 uur Het verhaal van Brouwerij De Werf

20.30 uur Leef je droom ‘het belang van veerkracht en creativi-

teit’

21.30 uur Afsluiting en aansluitend informeel netwerken

Locatie:  

Brouwerij De Werf, Paktuinen 6 in Enkhuizen
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Tekst: Aangeleverd Fotografie: Aangeleverd en Jan Buteijn

Leef je droom

Als kind al droomde Alex van een eigen circus. Hij groeide echter ook 

op met een spierziekte en dyslexie. Toch heeft hij zich daardoor nooit 

laten weerhouden om zijn dromen na te jagen. Dat circus kwam er en 

Circus Sijm trok jaarlijks 100.000 bezoekers. Een paar jaar geleden 

trapte zijn lichaam op de rem en verkocht hij zijn circus. Maar zijn 

gedrevenheid is er nog steeds. Als spreker inspireert hij anderen om 

ook hun dromen waar te maken. En hij laat zien dat ondernemen meer 

een mindset is dan een beroep.

Na afloop is er traditioneel gelegenheid om met elkaar te netwerken 

onder het genot van een drankje. En wellicht ga je ook met een paar 

nieuwe contacten naar huis!

Dit mag je niet 
missen! 

Meld je aan via 
deze QRcode.

      Koppie doen!          



Naam: Miranda Hoogland

Hobby: Creatief bezig zijn, de boerderij en hardlopen.

Huisdier: Kat Luna

Bedrijfsnaam: Season4Season

Wat is je corebusiness: Ik richt me op persoonlijk en op maat 

gemaakte bloem- en plant arrangementen.

Waarom ben je bestuurslid geworden: omdat ik het leuk vind om 

met andere ondernemers te sparren en een creatieve input te kunnen 

geven aan OCW.

516366

      OCW       

Tekst & fotografie: Aangeleverd

Naam: Petra Haisma

Hobby: Reizen

Huisdier: Mijn 2 asiel katten.

Bedrijfsnaam: The Travel Club Hoogwoud

Wat is je corebusiness: Zakelijke- en vakantiereizen 

Waarom ben je bestuurslid geworden: Het is een leuke  

nieuwe uitdaging!

Even  Even  
voorstellenvoorstellen

OCW verwelkomt twee nieuwe bestuursleden,  

Miranda en Petra stellen zich hieronder kort voor.



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

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

www.boekweitolie.nl 

Het totaal aanbod voor Noord-Holland
De G7 BedrijfsMakelaarsGroep bestaat uit acht vooraanstaande bedrijfsmakelaars-

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

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

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

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

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

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

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

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

brede keuze!

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

ASSENDELFT

HOORN, Grote Noord 111

•  Circa 103 m2 winkelruimte op de begane grond 
• 96 m2 kantoor/magazijn op de eerste en  
 tweede verdieping
• Casco verhuur 

Huurprijs e 4.168,- per maand (excl. BTW)
 

 

HOORN, Pakhuisstraat 5

• Kantoorruimte van circa 59 m2 op de  
  3e verdieping 
• Magazijnruimte van circa 15 m2 
• Rijksmonument

Huurprijs e 825,- per maand (excl. BTW)

HOORN, Nieuwe Steen 20

• Fraai vormgegeven kantoorpand met tuin
• Begane grond: 145 m2 en verdieping 130 m2

• 8 parkeerplaatsen op eigen terrein
 

 

Huurprijs e 2.950,- per maand (excl. BTW)

• Winkelunit van circa 330 m2, splitsen is mogelijk 
• Frontbreedte van maar liefst 30 meter
• Gesitueerd in wijkwinkelcentrum “De Kersenboogerd”

Huurprijs e 5.450,- per maand (excl. BTW)

HOORN, Aagje Dekenplein 17

HOORN, Gouw 5

• Winkelruimte van circa 160 m2 op de bg en  
 circa 190 m2 magazijn op de verd
• Goede winkelstand, tegenover de Hema
• Fraaie winkelpui met dubbele openslaande deuren

 
Huurprijs e 2.950,- per maand (excl. BTW)

• Winkelpand van circa 115 m2, nabij C&A en Jamin 
• Attractieve winkelpui
• Frontbreedte van circa 6 meter 

Huurprijs op aanvraag

HOORN, Grote Noord 23

HOORN, Gedempte Turfhaven 3

• Op geliefde locatie in de binnenstad
• Winkelruimte van circa 60 m2 
• Frontbreedte van circa 5 meter        

Huurprijs e 1.000,- per maand (excl. BTW)

•  128 m2 winkelruimte
• In attractieve modebewuste straat met  
 actieve stratenclub
• Frontbreedte circa 5 meter

Huurprijs e 1.650,- per maand (excl. BTW)

HOORN, Kleine Noord 37 BOVENKARSPEL, De Middend 72 en 72A

•  Frontbreedte circa 17 meter
• Winkelunit van circa 500 m2, splitsen in units  
 is mogelijk 
• Onderdeel uitmakend van groot winkelcentrum

Huurprijs e 7.250,- per maand (excl. BTW).

HOORN, Nieuwsteeg 15

•  Casco pand op goede stand 
• 70 m2 winkel op de begane grond en 65 m2   
  woonruimte op eerste verd.
• Winkelpui voorzien van rolluik

 
 

Vraagprijs e 340.000,- k.k. 

HOORN, Westerdijk 52

•  Stijlvolle kantoor-/praktijkruimte van ca. 108 m2

• Uitzicht over het Hoornse Hop
• Smaakvol gerestaureerd

Huurprijs e 1.500,- per maand (excl. BTW) 

• Solitair pand, bedrijfsruimte van circa 563 m2 en  
 kantoorruimte circa 334 m2

• 15 parkeerplaatsen
• Energiezuinig met WKO installatie 

 Huurprijs e 5.850,- per maand (excl. BTW)

HOORN, Geldelozeweg 35



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

Helden van Staal

 

Thema:

gasloos

Voor kortere periode 
beschikbaar!

Verlengde Lageweg 19, Hoorn
Huurprijs: 

€ 75,- per m² per jaar

Kantoorruimte vanaf 115 m² 
op zichtlocatie

De Factorij 33, Zwaag
Huurprijs: 

vanaf € 80,- per m² per jaar

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

Vrijstaand bedrijfscomplex 
op zichtlocatie

Vrijstaand bedrijfscomplex 
met koel-/vriesruimte

Nijverheidsweg 1, Grootebroek
Huurprijs: 

€ 4.750,- per maand exc. btw

Groothandelsmarkt 6, Zwaagdijk-Oost
Vraagprijs: 

€ 1.200.000,- k.k. excl. btw

Collegiaal met Raveel Bedrijfsmakelaars

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

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