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Bedankt dat we al 50 jaar 
uw makelaar zijn!

In maart 1972 startte Dick Olie en Pieter Boekweit (toen nog samen 
met hun leermeester Jan Kloes) in Hoorn een makelaarskantoor. Ze 
begonnen kleinschalig op de Melkweg in de Grote Waal. Na ver-
loop van tijd werd er verhuisd naar het Grote Oost, toen naar het 
Breed en sinds 2014 vind je ons team op de Veemarkt.
Hoorn was een groeikern. Toen nog maar 18.000 inwoners, inmid-
dels ruim 73.000! De grootste klus was de verkoop van 356 wonin-
gen in de Grote Waal. Hiervoor werden verkoopsessies gehouden 
in schouwburg. Met succes; geïnteresseerden lagen met slaapzak 
en al voor de deur!
Nu, 50 jaar later zijn wij een trots makelaarskantoor met een hecht 
team dat altijd voor elkaar en de klant klaarstaat.

2022: een bijzonder jaar
Dick Olie precies 50 jaar makelaar.

Edwin Sinnige en Elke Vijn precies 30 jaar 
als makelaar werkzaam in Hoorn.

Om het gouden jubileum 
te vieren heeft kunste-
naar Bart Somers speciaal 
voor Boekweit Olie een 
prachtig kunstwerk ge-
maakt. Het gaat om een 
“kunst-speelobject” van 
ruim 4 meter hoog en vijf 
centimeter dik corten-
staal dat is geplaatst na-
bij de Westerveer, tegen-
over het winkelcentrum. 
Somers noemt het een 
“fearless house”, een huis zonder vrees. Een Zenhuisje voor rust  
en kracht. Op 11 maart jl. is het huisje onthuld door wethouder Van 
der Ven. Het kunstwerk is geschonken aan de Gemeente Hoorn door 
Dick Olie.
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In het kader van het jubileum werden alle straten in 
Hoorn en omstreken via social media uitgedaagd om 
een straatBBQ te winnen. 
Slechts de vraag “waarom is jouw straat de leukste 
straat” hoefde beantwoord te worden.

De winnaar werd de Cypres te Hoorn. Op zaterdag 
20-8 hadden zij een prachtige middag.

In maart 1972 werd het kantoor  gestart 
in Hoorn en op 5 oktober van dat zelfde 
jaar was de officiele beëdiging van Dick. 
Heel uniek: het komt niet vaak voor in 
Nederland dat een makelaar zijn 50 
 jarige jubileum viert! Naast de oorkonde, 
felicitaties van de NVM en de 
bloemen kreeg 
Dick ook 
het make-
laarsstafje 
 uitgereikt die 
omhuld is 
met een 
mantel en 
voorzien is  
van een 
gouden kroon.
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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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Communicatie 

De bakkersvrouw begon uit te leggen dat de boter zo enorm in prijs is 

gestegen en dat er met name bij de croissants veel boter gaat. Dat zie 

je ook in de supermarkt. Voorheen kostte een pakje boter van 250 

gram €1,99 en nu wel €3,99. En wat denk je van het meel. Ach, dat is 

zo duur geworden. Ondertussen staan de ovens volop te draaien. Over 

de energietarieven is ondertussen ook voldoende gezegd. Er stoppen al 

bakkerijen, het is niet meer te doen, waar gaat het naartoe? We komen 

er niet onderuit om het door te berekenen. 

De man moest lachen en zei: ‘Bedankt voor je toelichting, maar dat 

was m’n vraag niet, ik verstond alleen het bedrag niet wat je noemde.’ 

Dezelfde man kwam aansluitend bij de slager, waar hij de vorige dag 

een pakje van vier verse hamburgers kocht. Het waren mooie 

runderhamburgers. Van die burgers die sappig blijven en echt naar 

vlees smaken. Hij had de avond ervoor twee hamburgers klaargemaakt 

en over elk een  gebakken ei gelegd. 

Meer dan een klein beetje peper en zout had het niet nodig om heerlijk 

te zijn. Samen met de haricots verts was het een uitstekend avond-

maal. Dat er nóg twee burgers waren, was een goed vooruitzicht.

De slager vroeg de man hoe het met hem gaat. De man antwoordde 

dat hij voorheen altijd ‘blond, rond en gezond’ zei, maar dat het nu 

‘grijs, rond en gezond’ is. ‘O ja’, zei de man ‘ik haalde hier gisteren toch 

die hamburgers?’ Dat moment draaiden twee verkoopsters hun hoofd 

om en keken de man, net als de slager, vragend aan. ‘Eh ja, dat weet ik’, 

zei de slager ‘wat is daarmee?’ De man vertelde dat ze zo lekker waren, 

zeker met een gebakken ei erop. ‘O, gelukkig’, reageerde de slager ‘ik 

dacht even dat er wat mee was of zo, je zei het zo…’

De man had op dat moment niet beseft dat de vraag ook op een 

andere manier kon worden uitgelegd, net als bij de bakker. 

Communicatie, prachtig.

De man was ik.

Mark Janzen

De man die bij de bakker vier kadetten, een half wit en twee croissants bestelde, vroeg  

na het aangereikt krijgen en bedrag van zijn bestelling te horen aan de bakkersvrouw:  

‘Wat zei je?’
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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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Ook steeds meer bedrijven in Noord-Holland-Noord 

hebben te maken met een groot tekort aan personeel. 

“Het is hoog tijd dat onze fantastische ondernemers 

wat minder bescheiden zijn over wat ze werknemers 

te bieden hebben. Samenwerken is noodzaak,” stelt 

directeur Linne van Straten van Stichting Huis van het 

Werk. Het stoort haar dat dagelijks 130.000 mensen  

uit Noord-Holland-Noord voor hun werk naar het 

z uiden van de provincie rijden.  

Met Westfriese Zaken GRATIS naar netwerkevent 

“Samenwerking ondernemers “Samenwerking ondernemers 
         noodzaak op krappe          noodzaak op krappe 
arbeidsmarkt”arbeidsmarkt”
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Huis van het Werk inspireert, motiveert en activeert werkgevers en 

professionals op het terrein van personeelszaken, tegenwoordig Human 

Resources Management (HRM) genoemd. Met achter haar een 

driekoppig bestuur is Linne van Straten de directeur van deze stichting 

waar inmiddels 73 ondernemers bij zijn aangesloten. Samen goed voor 

ruim 40.000 arbeidsplaatsen in Noord-Holland-Noord. Linne benadrukt 

het belang van partnerschap: “Als jij je niet ontwikkelt, doet je buurman 

dat wel. Sluit je daarom bij ons aan.” 

Van onderneemster naar manager. Grote overstap? 

“Integendeel. Ik ken het bedrijfsleven en de regio heel goed, dus  

dat is alleen maar een voordeel. Van huis uit ben ik arbeids- en 

organisatiepsycholoog, een vakgebied dat raakt aan de vraagstukken 

op de arbeidsmarkt en het bezig zijn met het menselijk kapitaal van  

de ondernemingen. Hoe hou je je personeel vitaal? Aan welke knoppen 

kun je draaien om je werknemers te binden en te boeien? En dat is 

echt geen kwestie van alleen maar meer salaris. Mensen vinden 

waardering, sfeer en ontwikkelingsmogelijkheden minstens zo 

belangrijk.”

Wat is het Huis van het Werk? 

“De Stichting is acht jaar geleden opgericht, vanuit een totaal andere 

situatie dan nu. Het was vooral gericht om overtollige mensen binnen 

het eigen netwerk aan het werk te houden. Zo van: ‘Ik heb nog twee 

man over, kan jij nog iemand gebruiken?’ Tegenwoordig is dat totaal 

omgedraaid. Iedereen zit juist te springen om mensen, overschotten 

aan personeel zijn er nauwelijks nog. Arbeidsmobiliteit gaat nu vooral 

hoe je mensen vast kan houden, inclusiviteit en goed werkgeverschap.’’

Wat doen jullie concreet?

“We delen - met liefst 35 verschillende bijeenkomsten per jaar - vooral 

kennis. Drie keer per jaar organiseren wij een groot event met een actueel 

HR-thema, topsprekers, een paneldiscussie en veel interactie. Uiteraard 

hoort daar een netwerkborrel bij. Kleinschaliger en meer gericht op de 

directie van organisaties zijn de boardroom- en kennissessies. We 

stemmen de bijeenkomsten af op de inhoud en de doelgroep om zo 

effectief mogelijk kennis te delen en over te dragen. Ook zorgen wij in 

samenwerking met onze partners voor de aanvraag van subsidies die 

kunnen worden gebruikt om medewerkers verder te ontwikkelen.’’

Waarom is dat netwerken zo belangrijk?

 “Om van elkaar te leren en elkaar te helpen. Uit netwerken ontstaan 

allerlei vormen van partnerschappen tussen bedrijven. Leerlingen die 

stage lopen, kunnen op die manier makkelijker doorstromen naar een 

baan binnen het netwerk van het bedrijf.  Als we het met zijn allen 

doen, kunnen we ook echt een vuist maken. Als we zien dat er een 

tekort is aan handjes, dan kunnen we daar ook in het onderwijs wat 

mee. Daar zitten we mee aan tafel. Bij re-integratie van mensen moet 

er beter worden aangesloten op de vraag van de arbeidsmarkt.  

Aan welke functies en vaardigheden hebben de werkgevers behoefte? 

Dat is onze inbreng en we dragen oplossingen aan. Daarom zitten we 

namens de werkgevers bij alle belangrijke partners aan tafel, denk  

aan overheden, het onderwijs, UWV en het Regionaal Platform 

Arbeidsmarktbeleid.” 

Doen we niet te weinig met het potentieel van vrouwen?

“Ik ken de verhalen. Ik vind dat vooral een individuele keuze van 

vrouwen zelf. Dat wij in Europa de ‘Koning van het parttimewerken’ 

Tekst: Robert Vinkenborg Fotografie: Guillaume Groen

Interview met Linne van Straten van Stichting Huis van het Werk



koffievanhoorn.nl
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Lezers gratis welkom 
op 10 november

 

 

Annemarie van Gaal is één van de inspirerende sprekers op het 

komende netwerkevent  op 10 november dat u als HR-specialist of 

ondernemer niet wil missen. Hoe inclusief zijn we als werkgevers? 

Joy Moonen houdt ons een spiegel voor met haar ‘anderswerkende 

lijf’. Haar verhaal laat zien dat mensen veel meer kunnen wanneer  

zij als volwaardig mens worden gefaciliteerd om hun leven op te 

bouwen. Ze durft te zeggen wat andere mensen denken. En dat 

allemaal met een gezonde dosis zelfspot. Dat en veel meer in  

Cool Kunst & Cultuur te Heerhugowaard. 

Lezers van Westfriese Zaken kunnen gratis naar  

dit evenement met de code WFZ-gast. Dit is een 

promotiecode ter waarde van € 49,50. Hiermee kan 

iedereen die wil komen op het strategisch event op  

10 november gratis naar binnen. Aanmelden kan via 

www.huisvanhetwerk.net/strategisch

zouden zijn, is trouwens niet waar. Er zijn landen waar veel meer 

mensen in deeltijd werken. Begin bij de belasting op arbeid en het 

opruimen van andere drempels. Meer werken is prima maar het moet 

wel lonend zijn. Als je bruto meer gaat verdienen, houd je daar netto te 

weinig aan over. Zo hebben we bijvoorbeeld te weinig mensen in de 

zorg en het onderwijs. Daar is het ziekteverzuim ook nog eens heel erg 

hoog: dus nog meer druk op de mensen die wél nog aan het werk zijn. 

Dat zit natuurlijk volkomen scheef. En dat is zeker niet de schuld van 

vrouwen.’’

Hoe staat het met de arbeidsmarkt in  

Noord-Holland-Noord? 

“Iedereen zit te springen om mensen. Tegelijk reizen er elke dag 

130.000 mensen vanuit deze regio naar Groot Amsterdam om daar te 

werken. Die mensen zouden we natuurlijk heel graag hier aan het werk 

zien. We maken al die forenzen kennelijk niet goed genoeg duidelijk 

wat we hier allemaal te bieden hebben aan banen. Het mag allemaal 

wel wat minder bescheiden. Wat werkgevers vooral moeten doen, is 

zorgen dat hun werknemers niet vertrekken. Mensen worden gewoon 

weggekocht. Hoe voorkom je dat? Hoe zorg je dat mensen loyaal 

blijven aan jou? Goed leidinggeven is daar essentieel bij en daar 

ondersteunen we bedrijven in. De nieuwe generaties vinden inmiddels 

werkplezier belangrijker dan geld. Speel daar dan op in! We hebben 

hier zulke fantastische bedrijven en ik vind het mijn taak die aantrek-

kelijke werkgevers nog meer op de kaart te zetten. Dat doen wij voor 

en met ondernemers.”
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Vroeger was het heel normaal: wanneer iets georganiseerd moest worden, ging men met de 

pet rond. Iedereen droeg zijn steentje (of centje) bij en samen kwam je er wel. Tegenwoordig 

zijn de acties groter en de benodigde bedragen hoger, maar de betrokkenheid is minder. Het 

ondernemersfonds kan dit tij keren. Van en voor ondernemers en zonder free riders. 

De kracht van het collectief is duidelijk: samen ben je sterker,  

ook financieel. Maar wat is samen anno 2022? We hebben het 

allemaal druk met ondernemen en onze eigen (financiële) 

 uitdagingen. Aan de andere kant kun je door gezamenlijk dingen  

te organiseren jouw business en die van je collega-ondernemers  

een boost geven. Of je doet gezamenlijk iets voor de gemeenschap, 

wat weer past bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar 

dat moet dan wel even georganiseerd en vooral betaald worden.  

En iedereen moet meedoen. De oplossing voor deze kwesties?  

Het Ondernemersfonds.

Ondernemersfondsen: de kracht van het collectief

Nooit meer met  
de pet rond
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Voor en door ondernemers

Het Lokaal Ondernemers Fonds in Hoorn (LOF) was het eerste 

ondernemersfonds in Westfriesland. Voorzitter Wiljan Loomans:  

‘In de binnenstad worden voortdurend acties georganiseerd, zoals  

de sinterklaasintocht en de markten. De organisatie moest daarvoor 

steeds met de pet rond. Altijd waren het dezelfde mensen die 

bijdroegen. Tegelijkertijd trok de overheid zich terug. Steeds meer 

voorzieningen, zoals het onderhoud en de beveiliging van de 

bedrijventerreinen, moesten ondernemers zelf betalen. Er moest  

een gezamenlijke pot komen van waaruit we dit soort dingen konden 

betalen. Dus kwam de reclamebelasting. Iedere ondernemer ging 

betalen naarmate hij meer reclame maakte op en rond zijn pand.  

Zo waren er geen free riders en was het echt een initiatief voor en 

door ondernemers.’

Van feestverlichting tot parkmanagement

‘De reclamebelasting was en is een effectieve manier om het fonds  

te laten groeien. We maken zo ook onderscheid tussen de gebieden, 

zodat het geld wordt besteed op het eigen terrein. Momenteel zijn  

de HOC, OSH, Korenbloem en OSH onderdeel van het LOF. De 

Korenbloem gebruikt het geld voor promotie en decoratie, terwijl de 

OSH evenementen en onder andere feestverlichting financiert. De 

organisatie dient een verzoek in bij de ondernemersvereniging en die 

doet de aanvraag bij het LOF. In het begin was er weerstand tegen de 

reclamebelasting. Deze werkwijze was echter noodzakelijk om dingen 

te kunnen organiseren. En voor Parkmanagement geldt bijvoorbeeld 

dat dit heeft geleid tot veiligere bedrijventerreinen en daardoor lagere 

verzekerings premies voor de ondernemers.’

Gezamenlijke lasten samen dragen

Een ander, heel succesvol fonds is Stichting Ondernemersfonds 

Enkhuizen (SOE). Voorzitter Herman Hoekstra: “De overheid is gaan 

minimaliseren op publiekelijke inzet. Ondernemers en ondernemers-

verenigingen moesten nu zelf gemeenschapsgerichte zaken oppakken. 

Ze waren daarbij overgeleverd aan weldoeners, maar ook profiteurs. 

Daarom hebben we gekozen voor een constructie waarbij het fonds 

gevuld wordt vanuit een opslag op de OZB. Zo kunnen we gezamen-

lijke lasten samen dragen. Er gebeuren nu dingen die eerst niet 

rondkwamen. We zijn zelfs zo ver dat we projecten structureel kunnen 

financieren. Voor de oprichting van SOE hebben we ondersteuning 

gehad van Stichting CLOK (Centrum voor Lokale Ondernemers 

Kringen). Zij hebben veel ervaring met het opzetten en organiseren  

van o.a. ondernemersfondsen. Ze adviseren gemeenten door het hele 

land over de kansen voor de regionale en lokale economie. Het zou 

mooi zijn als zo meer gemeenten een eigen ondernemersfonds 

kunnen realiseren.”

Samenwerking met gemeente

“Het ondernemersfonds heeft de afgelopen jaren uiteenlopende  

dingen mogelijk gemaakt. Van de feestverlichting in de binnenstad tot 

collectieve beveiliging voor alle bedrijven op de bedrijventerreinen, 

maar we zijn ook bezig met de regionale energietransitie. We zien  

een verandering in de houding van de gemeente. Waar ondernemers 

eerst tegen dichte deuren aanliepen, wil de gemeente nu voor 

bepaalde initiatieven met ons samenwerken. Denk aan de city 

marketing voor Enkhuizen. Als onderdeel van het fonds investeert 

iedereen zo in zijn eigen toekomst.” 



Altijd in beweging voor jou 
en je medewerkers!

Contact 
De Marowijne 27a
1689 AR Zwaag

T:  0229 317 444
M: hr@pavohr.nl

Voorbereid het nieuwe jaar in? 
Door middel van onze HR-quickscan 
zie je waar je (tijd)winst kan behalen 
op het gebied van personeelszaken!

Doe alvast de miniscan op  
www.pavohr.nl/westfriesezaken

Wij verzorgen:
RI&E  Functieprofielen  Functiehuis  Salarishuis     
Evaluatiegesprekken  Onboarding medewerkers   
Personeelsadministratie  HR-beleid  E-learning

Van verse sappen, smoothies, sandwiches, 

burrito’s tot American pancakes. A la carte of 

een samengesteld ontbijt, lunch of borrel op 

maat. Af te halen, reserveer een tafel of laat 

het door ons bezorgen.

Ons team staat voor je klaar om zodat 
jullie er weer tegenaan kunnen!

Informeer naar de mogelijkheden via: 

hoorn@30ml.nl   of bel ons op 0229 - 746 020

30ML Hoorn  |  Gedempte Turfhaven 1

30ML verzorgt
jouw zakelijke 
lunch of borrel

Bestel je
lunch op
30ml.nl
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      Thema Ondernemersfondsen          

516315

Ondernemersfonds als aanjager

Medemblik heeft de Stichting Ondernemersfonds Medemblik (SOM), 

dat ook werkt met een OZB-opslag. Voorzitter Ramon Stoffer:  

‘Vaak stranden initiatieven door een gebrek aan financiële zekerheid, 

doordat te weinig mensen meebetalen. Met een fonds kun je 

initiatieven bekostigen, waarvoor je anders het geld niet bij elkaar  

zou krijgen. Sterker nog: je ziet zelfs dat mensen die eerst niet willen 

betalen, alsnog aanhaken, als door het ondernemersfonds zaken 

gewaarborgd worden. Het fonds is zo een aanjager om dingen voor 

elkaar te kunnen krijgen.’

Alle ondernemers WBG-lid

‘In ons meerjarenplan is een hogere opslag op de OZB meegenomen, 

waardoor we ook structurele uitgaven kunnen doen. Zo betaalt de SOM 

komend jaar het WBG-lidmaatschap voor ondernemers in Medemblik 

die lid zijn van een ondernemersvereniging. Samen creëren we zo een 

goed ondernemersklimaat binnen  Medemblik. Andere initiatieven die 

mede mogelijk gemaakt zijn door de SOM zijn de Ondernemersdebat-

ten, glasvezel op Bedrijventerrein Overspoor, maar ook de verduurza-

ming van de bedrijventerreinen in de gemeente. De ondernemersfond-

sen zijn goed voor de lokale samenleving en economie, maar er zijn 

nog veel kansen voor samenwerkingen binnen de regio.’

Ambities voor de regio

WBG-voorzitter Hans-Peter Baars is trots op de fondsen in de  

regio, maar ook hij ziet nog volop kansen. “De WBG wil graag 

 ondernemers en bestuurders in de overige gemeenten Koggenland, 

Stede Broec, Drechterland en Opmeer inspireren tot het opzetten  

van een eigen fonds. Op 8 december houden we hierover een 

informatiebijeenkomst. En in de toekomst hopelijk een Westfries  

breed ondernemersfonds voor onze collectieve ambities.”



      Ontwikkelingsbedrijf NHN          
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Dit voorjaar stapte Esther Zijl in een 

nieuw avontuur als directeur van 

 Ontwikkelingsbedrijf NHN. In een  

regio die haar zo vertrouwd is, blijft  

ze werken aan duurzame verbindingen 

tussen verschillende organisaties.  

En net als in de kinderopvang blijft ze 

streven naar ontwikkeling en groei.  

Die is namelijk mogelijk op alle niveaus 

en in de breedste zin van het woord. 

Esther Zijl directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN 

Nieuwsgierigheid Nieuwsgierigheid 
blijven  stimulerenblijven  stimuleren
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‘Na jarenlang in de kinderopvang te hebben gewerkt, de laatste tien 

jaar als directeur-bestuurder van Stichting Forte Kinderopvang, lijkt het 

Ontwikkelingsbedrijf een heel nieuwe stap. Dat valt in de praktijk wel 

mee. Ook in mijn nieuwe rol ben ik veel bezig met het onderwijs en de 

verbinding met het bedrijfsleven. Als ondernemer en bestuurder draai 

ik al heel wat jaren mee in deze regio en ik merk dat ik veel met 

dezelfde mensen in contact kom. Ik ben nu vanuit een ander 

perspectief met dezelfde dingen bezig en dat voelt vertrouwd.’

Creatief en nieuwsgierig

‘Ik vind het belangrijk dat mensen met plezier kunnen wonen en 

werken in Noord-Holland Noord. En net als in de kinderopvang wil ik 

mensen voorbereiden op een onbekende toekomst. Het is belangrijk 

dat mensen op een creatieve, nieuwsgierige manier in het leven staan. 

Dat ze zichzelf willen blijven ontwikkelen De hoofdsporen voor het 

Ontwikkelingsbedrijf zijn de arbeidsmarkt, energietransitie en 

digitalisering. Deze thema’s zijn relevant in alle branches. We willen 

ondernemers helpen hiermee om te gaan. We kunnen ze kennis, 

netwerk en ervaringen aanreiken, zodat ze weten wat ze kunnen doen 

en waar ze geld kunnen vinden om dat te organiseren.  

Door de koudwatervrees heen en knelpunten met nieuwsgierigheid en 

creativiteit te lijf. Het zijn tijden waarin dingen móeten veranderen, 

maar daar mogen ondernemers best wat support bij krijgen.’

Concrete resultaten

‘Na een half jaar heb ik mijn draai wel gevonden. De werkwijze verschilt 

met wat ik deed. Ik ga vooral voor concrete resultaten. Het gaat mij er 

niet om dat we een mooi document hebben gemaakt of met een 

groep mensen om tafel zitten. Ik ben blij als er daadwerkelijk meer 

stages zijn in de beroepspraktijk. We zijn met Inholland bijvoorbeeld 

bezig met fieldlabs. Daar werken studenten met robots en machines 

uit de praktijk. Zo verbinden we praktijk en onderwijs. Dat vind ik echt 

mooi. Ik hoop dat we dit in de toekomst niet alleen voor MBO en HBO, 

maar ook voor Primair en Voortgezet Onderwijs kunnen realiseren.’

De nieuwe economie

‘Ik vind het belangrijk dat we op een nieuwe manier gaan kijken naar 

de economie en naar economische ontwikkeling. Groei is geen doel op 

zich, maar ontwikkeling daarentegen wel. Een inclusieve samenleving 

waarin iedereen iets kan bijdragen. Ik voel dat daar heel veel draagvlak 

voor is. Daarbij moet je een grote broek durven aantrekken als regio. 

Wíj kunnen bijdragen aan de voedselvoorziening in de wereld of aan de 

energie innovatie. Het is belangrijk dat de verschillende regio’s elkaar 

kunnen versterken. Als we de handen ineenslaan, zijn we een sterkere 

partner richting de Metropoolregio Amsterdam. Dat samenwerken is 

belangrijk, op alle fronten. We moeten het echt samen doen met de 

ondernemers, maar ook het onderwijs.’

De kracht van Westfriesland

‘Ondernemers in Westfriesland zijn op een professionele manier 

verenigd via de Westfriese Bedrijvengroep. Dat helpt om belangrijke 

punten aan de kaak te stellen. Daarmee is Westfriesland echt een 

 voorbeeld voor andere regio’s en daarmee een belangrijke 

 gesprekspartner richting de verschillende overheden. En daarmee  

is de WBG een belangrijke partner voor het Ontwikkelingsbedrijf.  

Ook hier geldt dat je gezamenlijk sterker bent. Je kunt een goede 

afweging maken wat belangrijk is voor de meeste ondernemers en 

daar actie op ondernemen. Met een open blik samen werken aan  

een welvarende regio.’

      Ontwikkelingsbedrijf NHN          

‘Door de 
 koudwatervrees heen 

en knelpunten met 
nieuwsgierigheid en 

creativiteit te lijf.’ 
Ontwikkelingsbedrijf NHN helpt ondernemers verder. 

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? 
Kijk dan op nhn.nl of bel 072 - 519 5774.



Verras je collega’s of relaties dit jaar met een 
duurzaam kerstgeschenk, gepersonaliseerd met 
jouw persoonlijke boodschap én bedrijfslogo. 
Kies uit diverse boomsoorten. Bijvoorbeeld het 

feestelijke olijfboompje of het sfeervolle kerst-
boompje met licht, kerstballen en bedrukt lint. 
Wil je echt uitpakken? Ga dan voor het Feestelijk 
boompje cadeaupakket.

Laat relaties groeien. geefeenboompje.nl/kerst

Geef een Feestelijk boompje!
Een prikkelend kerstgeschenk met een boodschap.



Korte lijnen, kennis en kunde:  

dat zijn kortgezegd de kernwaarden van  

Accountantskantoor Hoff. Vorig jaar bestond 

het bedrijf – ooit opgezet door vader Cees –  

25 jaar en dat is niet voor niets. In Hoorn, de 

regio, Noord-Holland én ver daarbuiten weet 

het midden- en kleinbedrijf het kantoor te 

vinden voor uiteenlopende diensten en advies.
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          Accountantskantoor   Accountantskantoor HoffHoff           

Iedere ondernemer Iedere ondernemer 
een advies op maateen advies op maat

Accountantskantoor Hoff:  
ruim een kwart eeuw kwaliteit

“We zijn vooral een betrokken kantoor”, vertelt zoon Jan,  

“Wij kennen onze klanten en hun onderneming. Laatst nog.  

Toen belde een net gestarte ondernemer, voor wie we eerder de 

aangifte Inkomstenbelasting hadden verzorgd. Wij weten meteen met 

wie we spreken. Zo doen wij zaken.” Het accountantskantoor is niet 

specifiek gespecialiseerd in één branche: “Wij bedienen vele sectoren, 

zoals onder andere transport, zakelijke dienstverlening, detailhandel 

en de bouw. Waar we ons in onderscheiden is, dat we iedere klant  

in elke branche gericht adviseren. Echt maatwerk.  

En dat is elke keer anders, ook voor ons.”

Verwachtingen bespreken, prognoses doornemen

In de huidige tijd heeft Accountantskantoor Hoff veel te maken met 

bedrijfsopvolging. “We hebben de laatste tijd meerdere klanten, waarbij 

het bedrijf is overgedragen binnen de familie en soms ook daarbuiten. 

Als ondernemers op leeftijd raken, dan kunnen ze hun aandelen of een 

deel ervan overdragen aan een derde. Maar vaker nog komt het bedrijf 

in handen van een zoon of dochter.” Ook startende ondernemers 

kloppen graag bij Hoff aan: “Wij vertellen graag meer over de wet- en 

regelgeving, we bespreken verwachtingen en nemen de prognose door. 

Want dát is natuurlijk van belang: hoe kom je uit aan het einde van het 

jaar?” Cees en Jan zien ook veel innovatieve ondernemers:  

“Het begint met een idee, daarna volgt de productontwikkeling en 

uiteindelijk komt het op de markt. Het is heel bijzonder om dit vanaf de 

start mee te maken en het tot een succes te zien worden.”

Iedere ondernemer behoudt overzicht

Accountantskantoor Hoff heeft, naast Cees en Jan, nog vier  

bekwame medewerkers die meerdere keren per jaar contact hebben 

met de klanten. “Wij streven ernaar zo veel mogelijk digitaal te werken.  

Zowel het aanleveren van de gegevens als de verantwoording hiervan.” 

Maar klanten zijn natuurlijk van harte welkom aan de Oude Veiling 12 

in Zwaag. “En is jouw bedrijf niet groot genoeg voor een eigen 

controller, dan komen we graag langs.  

Wij verzorgen dan de maandrapportages, lopen de cijfers na en  

bespreken de stand van zaken. Zo behoudt elke ondernemer het 

overzicht.” En de toekomst? Cees en Jan lachen:  

“Dan voltooien wij onze eigen bedrijfsopvolging.” 

Verras je collega’s of relaties dit jaar met een 
duurzaam kerstgeschenk, gepersonaliseerd met 
jouw persoonlijke boodschap én bedrijfslogo. 
Kies uit diverse boomsoorten. Bijvoorbeeld het 

feestelijke olijfboompje of het sfeervolle kerst-
boompje met licht, kerstballen en bedrukt lint. 
Wil je echt uitpakken? Ga dan voor het Feestelijk 
boompje cadeaupakket.

Laat relaties groeien. geefeenboompje.nl/kerst

Geef een Feestelijk boompje!
Een prikkelend kerstgeschenk met een boodschap.



     Spataro          
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Kerstgeschenken  Kerstgeschenken  
voor een onvergetelijk voor een onvergetelijk 
mooie  decembermaand   mooie  decembermaand   

Oneindige cadeaumogelijkheden met luxe chocolade en patisserie 

De decembermaand is 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 hypermoderne 

productiefaciliteit op Zevenhuis. Menno Spataro, Gerolt Tonkes en hun 

bevlogen team, werken er met een grote dosis passie aan het 

assortiment 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 vier seizoenen lang geschenken voor bedrijven die 

hun relaties willen verwennen met een persoonlijk cadeau, waaronder 

luxe kerst- en eindejaarsgeschenken’, vertelt Menno  enthousiast.  

‘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 

 geschenken in het binnen- en het buitenland.’ 

Custom made geschenken 

In de afgelopen jaren zijn samenwerkingen tot stand gekomen met 

toonaangevende partijen zoals: Lengers Yachts, Oger, Dusseldorp BMW, 

Kareltrans en Ekris. Recent wist ook McDonald’s Nederland Spataro te 

vinden. Gerolt: ‘In 1971 opende McDonald’s in Zaandam voor het eerst 

haar deuren in Nederland, en ook was dit het eerste restaurant op het 

Europese vasteland. Vijftig jaar later telt de keten 254 restaurants in 

Nederland en is die part of culture geworden. Dat McDonald’s haar 

gasten in ons land al vijftig jaar Good Times serveert, heeft het 

management niet ongemerkt voorbij laten gaan.  

Een met zorg uitgezocht kerstgeschenk is een feest om te geven en om te krijgen. Speciaal  

voor de  feestdagen ontwikkelen de toppatissiers van Spataro Chocolaterie & Patisserie 

 traditiegetrouw een prachtig assortiment van exclusieve kerstcadeaus, kerstpakketten en 

 relatiegeschenken. Naast de uitgebreide keuze in de high-end winkels in Hoorn en Amsterdam, 

worden voor de business to business markt sublieme geschenken gecreëerd die volledig zijn  

te personaliseren en bereikbaar zijn voor elk budget.



In een mondain hotel werd een exclusief feest gegeven. Wij mochten 

een cadeaupakket samenstellen dat als verrassing op de hotel-

kamers van de genodigden stond. De gepersonaliseerde bonbons, 

champagne en andere lekkernijen, waren verpakt in een luxe op 

maat gemaakte geschenkdoos die was omwikkeld met lint in de 

kleuren van de Golden Arches.’  

Toen Debora Huisman-Leeser - de vierde generatie in het familie-

bedrijf Gassan Diamonds - afgelopen september haar nieuwste op 

Parijs geïnspireerde juwelenlijn Choices by DL lanceerde, werd het 

Ketelhuis van de diamantair en horloger compleet omgetoverd in 

Franse sferen. Menno: ‘De gasten genoten van een Frans walking dinner, 

waarbij macarons natuurlijk niet mochten ontbreken. Macarontorens  

in met de entourage matchende pastelkleuren, echte bloemen als 

decoratie en een chocolade-Eiffeltoren bovenop, deden het Parisienne-

thema van de avond absoluut eer aan.’   

Ultieme smaak en beleving 

Binnenkort kunnen consumenten en zakelijke klanten hun dierbaren, 

medewerkers en relaties verrassen met de smakelijke verwennerijen 

uit het nieuwe kerstassortiment. Naast de Spataro adventskalender, 

chocolade kerstbomen in verschillende smaken en feestelijke kerst- en 

nieuwjaarstaarten, is er een royale keuze uit verfijnde kerstchocolaatjes, 

galettes en chocoladestaafjes die onweerstaanbaar lekker en een lust 

voor het oog zijn. ‘Voor de zakelijke markt zijn onze bonbondozen in 

verschillende maten graag gegeven kerst- en eindejaarsgeschenken.  

De bonbons in de vorm van een kerstbal met een kroontje erboven op, 

worden gemaakt van de beste ingrediënten en hebben een ultieme 

smaakbeleving. Er kan een cadeaukaart naar keuze of een persoonlijke 

boodschap aan de doos worden toegevoegd, die in heel Europa per 

post kan worden bezorgd’, licht Menno toe. Hetzelfde geldt voor de 

custom made kerstpakketten, waarin een glansrol is weggelegd voor 

sprankelende champagnes.

Smaakvol aangeklede kersttafel 

‘We bieden een breed assortiment aan van champagnehuizen zoals 

Dom Perignon, Veuve Clicquot en Ruinart. Als iemand een bijzondere 

fles wil hebben die nergens anders te verkrijgen is, hebben wij als 

partner van de Hennessy Group de perfecte ingang om die te regelen’, 

zegt Gerolt terwijl hij de champagnekelder van de flagshipstore in 

Amsterdam toont. Deze unieke ruimte biedt het hele jaar door 

mogelijkheden tot proeverijen. Speciaal voor de feestdagen staat er 

een prachtig aangeklede tafel die inspiratie biedt voor een smaakvolle 

kersttafel tijdens de brunch, de borrel en het diner. De hartige soesjes, 

mini-pasteibakjes met huisgemaakte ragout, verleidelijke petit fours en 

dessertglaasjes met overheerlijke nieuwe smaken zoals witte stoofpeer 

met prosecco, zijn enkele voorbeelden van lekkernijen die de 

feestmaand onvergetelijk maken. Voor wie zijn dierbaren en relaties wil 

trakteren op een culinaire belevenis in een Engels tintje is er dit jaar 

voor het eerst een kant-en-klare, rijkelijk gevulde high tea etagère. 

‘Die is eenvoudig in de koelkast te bewaren en in een handomdraai 

aan je gasten te presenteren. Mensen zijn ook van harte welkom in de 

lounges van onze winkels in Hoorn en Amsterdam, waar we sinds kort 

luxe drie-gangen high tea’s met wisselende thema’s serveren.  

De lekkernijen die we exclusief voor de high tea’s bereiden, worden 

gecombineerd met de prachtige theesoorten van Dammann Frères en 

staan garant voor een en al smaak en beleving.’  

spataro.nl

     Spataro          
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Voor meer informatie kunt u telefonisch contact 
 opnemen met 0229-769042 of mailen naar  
sales@spataro.nl
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Nog enkele units beschikbaar!
Vanaf 344 m² BVO
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Nog enkele units beschikbaar!
Vanaf 344 m² BVO

Tim Zilver
INDIAN SUMMER

Bel of mail voor een vrijblijvende kennismaking:  
info@timzilvertuinen.nl of 06-83532124
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‘Ondernemers staan voor grote uitdagingen,’ ervaart Dennis Ooteman, 

accountmanager bedrijven bij Rabobank. ‘Ze moeten zichzelf onder-

scheiden in de markt, klanten binden, medewerkers boeien en 

tegelijkertijd de juiste keuzes maken voor een duurzame toekomst. Om 

hen daarin te ondersteunen bieden wij de Rabo miniMaster Toekomst-

bestendig Ondernemen aan. Het helpt ondernemers zich persoonlijk en 

zakelijk te ontwikkelen.’ Rabobank lanceerde het hoogwaardige 

programma, dat wordt geleid door zeer deskundige docenten, samen 

met de Coöperatie Fabriek. Tijdens acht sessies, verdeeld over twintig 

weken, worden wezenlijke aspecten van het ondernemerschap belicht: 

van strategie, marketing, circulariteit tot persoonlijk leiderschap.

Elkaar ontmoeten, informeren en inspireren

‘Wij vinden het als bank belangrijk om expertise te delen, mensen te 

verbinden en elkaar blijvend te versterken,’ zegt Ooteman. ‘Het is mooi 

om te zien hoe regionale ondernemers uit verschillende sectoren 

elkaar tijdens de Rabo miniMaster ontmoeten, informeren en 

inspireren. Hoe gaan zij om met de toenemende wet- en regelgeving, 

innovatie, digitalisering en duurzaamheid? De miniMaster levert 

deelnemers nieuwe inzichten op: ze komen samen in beweging, delen 

kennis en ervaringen en maken vernieuwende plannen. Tegelijkertijd 

bouwen ze een bijzonder netwerk op en zien we dat zij ook na de 

miniMaster nog regelmatig contact hebben.’

Profiteren van extra kennis en een interessant netwerk

‘Ik vind het belangrijk dat ik mezelf als ondernemer blijf ontwikkelen, 

daarom nam ik tweemaal deel aan een Rabo miniMaster,’ vertelt  

Wibo Kok van Kok Schouten Electrotechniek in Zwaag. ‘Het was 

interessant en leerzaam. De sprekers hielden boeiende en beeldende 

betogen, daar heb ik veel van opgestoken. Ook de verhalen van andere 

ondernemers waren interessant. Je leert anders, breder denken.  

Zo hield ik me altijd zelf bezig met de werving van personeel. Nu is 

daar een specialist voor ingehuurd, die de weg weet op social media 

en het heel goed doet. Ik focus me nu vooral op de technische kant 

van het ondernemen: projecten duurzaam, veilig en volledig naar wens 

van de klant realiseren. Dankzij de Rabo miniMaster ben ik onderdeel 

van een netwerk, dat heeft voordelen. Je weet elkaar te vinden en soms 

komt er een mooie samenwerking tot stand. Zo vroeg iemand uit ons 

netwerk of we een aantal autoladers konden installeren, wat we 

uiteraard graag deden.’

In januari 2023 wordt gestart met een nieuw programma van  

Rabo miniMaster Toekomstbestendig Ondernemen.  

Eén van de vaste locaties: Golfbaan Spierdijk. Voel jij de drive om te 

investeren in toekomstbestendige groei? Neem dan contact op met 

jouw accountmanager bij Rabobank.

Samen sterk(er) vooruitSamen sterk(er) vooruit

Tekst: René Kistemaker Fotografie: Guillaume Groen

Rabo miniMaster Toekomstbestendig Ondernemen

Hoe ga je als ondernemer om met de thema’s als technologische innovatie, digitalisering en  

personeelsvraagstukken? En hoe vertaal je deze uitdagingen naar mooie kansen voor jouw onder-

neming? Deelnemers aan de Rabo miniMaster Toekomstbestendig Ondernemen ontdekken het. 

Accountmanager Bedrijven 
Dennis Ooteman (links) en 

ondernemer Wibo Kok.



 Zakelijk internet premium

        Gratis 4G back-up verbinding

        Gratis bescherming tegen DDoS-aanvallen

        Overboeking 1:1

        Beschikbaarheidsgarantie 99,9% per maand

Bandbreedte Prijs per maand

150 Mb € 150,- 

250 Mb € 250,- 

500 Mb € 375,-   € 295,- 

1 Gb € 600,-   € 475,- 
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        Gratis bescherming tegen DDoS-aanvallen

        Overboeking 1:5

        Beschikbaarheidsgarantie 99,9% per maand

Bandbreedte Prijs per maand

Nieuw 500 Mb € 200,-   € 150,- 

1 Gb € 250,- 
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Nieuw 500 Mb € 200,-   € 150,- 

1 Gb € 250,- 

 De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat het de afgelopen 2 jaar wel 
teleurstellend was dat het niet door kon gaan, want we hadden 
immers genoeg sponsors die bereid waren gul te doneren! 
Alle ingredienten leken aanwezig, en in eerste instantie was het 
belangrijk, dat we grotendeels uit de kosten waren. Het is toch 
een beste puzzel, om alles op zijn plek te laten vallen, en met name 
financieel. Hoe dan ook, de schouders zijn er dit jaar weer onder 
gegaan!

Een maand zo’n baan plaatsen is een aanzienlijk bedrag, en dat 
probeer je dan grotendeels terug te halen via de ondernemers. 
We zoeken dus ook zeker nog wel een aantal sponsors, want laten 
we eerlijk zijn, zonder de sponsors, komt die baan er gewoon niet. 
Als je sponsort, krijg je ook het een en ander terug  natuurlijk. Om 
te beginnen kun je een meter boarding afnemen, zodat je een 
maand lang zichtbaar bent. Frank Wiese: ‘’Je zult natuurlijk als 
ondernemer niet direct geld terug halen uit je reclame uiting, 
maar misschien is het ‘image’ wel belangrijker. Je geeft toch een 

signaal af, dat je de stad zo’n ijsbaan gunt’’. De andere ondernemer 
en tevens organisator, ook al vanaf het begin betrokken, Asher van 
den Anker: ‘’Het blijft natuurlijk een genot, om op zo’n uniek plein, 
die blije kindertjes te zien schaatsen’’. 

Je kunt niet anders concluderen, dan dat de binnenstad behoefte 
heeft aan zo’n ijsbaan. Het is echt heel hartverwarmend om in 
januari al de eerste sponsors te kunnen noteren. Toen vorig jaar 
bleek dat de ijsbaan niet doorging, kwamen ook de eerste reacties 
van de sponsoren, die aangaven, ´volgend jaar zijn we weer van de 
partij hoor´. Dat geeft een fijn gevoel. 
 
Zoals het er nu naar uitziet, gaat de ijsbaan door. Tenminste,  
als die laatste paar sponsors zich nog even melden!

HELPT U MEE, OF WILT U MEER INFORMATIE? NEEM DAN EVEN
CONTACT OP MET TAKO REM VIA 06 33925909 OF STUUR EEN
MAIL NAAR TAKOREM@HOTMAIL.COM

WIJ ZOEKEN UW BEDRIJF!

Achter de schermen, wordt er alweer ruim een 
half jaar hard gewerkt, om de Parket Floors 
 IJsbaan op de Roode Steen te laten herrijzen!

HELPT U MEE? 

NEEM CONTACT  

OP VIA  

06 33925909

516325
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      Gemeente Hoorn          

Tekst: Aangeleverd 

West-Friesland zoekt de West-Friesland zoekt de 
 samenwerking met de  samenwerking met de 
 vastgoedsector in de strijd  vastgoedsector in de strijd 
tegen ondermijningtegen ondermijning
Criminelen maken op verschillende manieren misbruik van vastgoed. Denk aan bijvoorbeeld 

het witwassen van geld, vastgoed dat dient als dekmantel of het verhuren van panden voor 

van de productie van drugs. Vastgoed wordt regelmatig misbruikt voor criminele doeleinden. 

Ook in West-Friesland vinden dit soort praktijken plaats.  

Wie komen dit tegen?

Makelaars, taxateurs, notarissen, vastgoedbeheerders, hypotheekadvi-

seurs, accountants of belastingadviseurs zijn een belangrijke schakel in 

de aanpak van ondermijning in de vastgoedketen. Het kan namelijk zijn 

dat u afwijkingen signaleert. Denk aan ongebruikelijke betalingen, 

scheve prijsverhoudingen, vervalste documenten, inconsistentie in 

dossiers en schijnconstructies. U bent zich daar niet altijd van bewust, 

maar als u deze vorm van (ondermijnende) criminaliteit herkent weet u 

dan ook hoe u moet handelen? En waar u melding kunt maken van 

deze misstanden?  

De burgemeesters van West-Friesland benadrukken hoe belangrijk 

meldingen zijn voor de aanpak van criminaliteit: ‘Er gaat veel ellende 

schuil achter dit soort praktijken. Er is vaak sprake van intimidatie voor 

werknemers en andere onveilige situaties. Naast het feit dat dit leidt tot 

oneerlijke concurrentie, financiële schade en grote imagoschade voor 

de vastgoedbranche.’

Waar kan ik misstanden melden? 

In september zijn de gemeenten in West-Friesland, in samenwerking 

met Meld Misdaad Anoniem en de private sector, een campagne 

gestart tegen misstanden in de vastgoedbranche. De campagne heeft 

als doel het bewustzijn van de vastgoedbranche te vergroten.  

De gemeenten Hoorn, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Enkhuizen en 

Drechterland zoeken graag de samenwerking met u op om deze 

malafide praktijken binnen de branche een halt toe te roepen. Het 

vergroten van de bewustwording over ondermijnende activiteiten en de 

meldingsbereidheid is het doel van de campagne.

Save the Date:  

30 november bewustwordingsbijeenkomst in Hoorn

Wilt u bijdragen aan een veiligere vastgoedbranche en meer weten over 

ondermijning binnen uw branche? Zet dan de avond van 30 november 

2022 in uw agenda, want u bent van harte uitgenodigd om deel te 

nemen aan deze bewustwordingsbijeenkomst. Alleen samen maken  

we de vastgoedbranche weerbaarder tegen ondermijnende en malafide 

praktijken!

Samenwerkingspartners

De campagne wordt ondersteund door het NVM, VBO, Makelaarsvereni-

ging Amsterdam, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, Openbaar 

Ministerie, RIEC en tientallen gemeenten.

U kunt zich nu alvast aanmelden 
voor de bijeenkomst op 30 november 
via gemeente@opmeer.nl.



Circulair Westfriesland, zorginstelling Omring en het Dijklander 

Ziekenhuis namen het initiatief tot een CIRCO Track. Een beproefde 

methode om met ketenpartners na te denken over mogelijkheden om  

in producten, diensten en bedrijfsmodellen enerzijds minder materialen

te gebruiken en anderzijds deze materialen vaker - hoogwaardig - 

te recycleren. 

Ketenbedrijven bij elkaar

Deze ‘track’ kreeg de naam ‘Met zorg verpakt’ en bracht zorginstellingen, 

afvalverwerkers, leveranciers en producenten van zorgproducten samen. 

Hun inspanningen leidden tot concrete projecten waarin zij een circulair 

verschil willen maken. “Het bijzondere aan deze CIRCO Track was dat we 

de hele keten bij elkaar hadden”, aldus Barbara Harskamp van Circulair 

Westfriesland. “Daardoor konden we meteen slagen maken.”

Zo vonden zorginstelling Alkcare en afvalverwerker GP Groot elkaar in het 

verwerken van de papieren handdoekjes die gebruikt worden in de 

toiletruimtes. Dat gaat nu massaal de verbrandingsoven in. Kan dat niet 

hergebruikt worden? Bijvoorbeeld als toiletpapier of gewoon weer als 

tissues. “Die mogelijkheden zijn we aan het onderzoeken”, aldus Thea 

De zorg gaat ook het  De zorg gaat ook het  
milieu beter makenmilieu beter maken

Geen sector die directer 

 bijdraagt aan het welzijn  

van mensen dan de zorg.  

Het nadeel: het maakt  

onze leefomgeving zieker.  

De zorgverlening leidt tot  

een grote afvalberg.  

Hoog tijd om daar eens 

 kritisch naar te kijken. Zijn  

er  duurzame oplossingen? 
Thea van Duijn licht toe hoe 

 zorginstelling Alkcare gebruikte tissues 
een nuttige bestemming gaat geven.  

Tekst en Fotografie: Aangeleverd
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      Gemeente Medemblik          

van Duijn van Alkcare. “Ik ging zonder vooropgezet plan dit traject in. Nu 

vind ik het leuk om hier mijn tanden in te zetten.”

Hervulbare flacons en vaste kratten

Het Dijklander Ziekenhuis wil niet langer jaarlijks 16.000 flacons 

desinfectiemiddel bij het afval gooien en zoekt naar hervulbare flacons 

en de mogelijkheid om die zelf te vullen op basis van grootverpakkingen 

of concentraat. “Dat scheelt ook transportbewegingen”, zegt Martijn van 

den Berg van het Dijklander. Leverancier King wil kartonnen omdozen 

vervangen door vaste kratten, Layco werkt aan een intubatie-instrument 

zonder disposable onderdelen en je kunt PVC infuuszakken goed 

hergebruiken. Barbara: “Het zijn weliswaar kleine stappen om de 

afvalstroom in te dammen, maar zo gaat circulariteit groeien.”

Een ambitie van een ander formaat is het creëren van een ‘circulaire 

gezondheidshub Noord-Holland’ waarin zes ziekenhuislocaties onder 

meer samenwerken op het gebied van inkoop, logistiek, magazijnbeheer, 

afvalverwerking en de sterilisatie van hulpmiddelen. Kleine stappen en 

een stip op de horizon. Meer heb je niet nodig om met elkaar in 

beweging te komen.: 

Circulair Westfriesland stimuleert circulaire initiatieven 
en bundelt kennis en kunde van bedrijven, overheden en 
(kennis)organisaties in Westfriesland. Door slim om te 
gaan met grondstoffen door ketensamenwerking draagt 
de regio bij aan een duurzame en toekomstbestendige 
economie. Wij helpen ondernemers de zorg voor het 
 milieu te verbinden aan een gezonde bedrijfsvoering.
 
Wilt u weten wat Circulair Westfriesland voor u kan 
 betekenen? Neem dan een kijkje op de website 
 circulairwestfriesland.nl.
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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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Pieter Plas, duo-voorzitter

Samen werken aan Hoorn!



32

      HOC Kennissessie          

Inspireren, motiveren en  Inspireren, motiveren en  
activeren van medewerkersactiveren van medewerkers

Vruchtbare tweede kennissessie ‘succesvol veranderen is mensenwerk’  

Deze vragen werden uitvoering besproken tijdens de kennissessie die de 

HOC in samenwerking met gemeente Hoorn organiseerde. Dit was de 

tweede bijeenkomst van de in totaal drie kennissessies met als centraal 

thema: strategisch personeelsmanagement. Bij elke bijeenkomst wordt 

een ander vraagstuk besproken en komt een professional aan het woord 

die inspiratie geeft en kennis deelt. Iedere kennissessie bevat naast het 

luisteren naar een presentatie een actief onderdeel waarin de deelne-

mers onderling ervaringen uitwisselen. 

Management van verandering

In de congreszaal van The Saint in Hoorn vond op donderdag  

22 september de kennissessie plaats met als insteek: succesvol 

veranderen is mensenwerk. Bob Smit was uitgenodigd om als onderne-

mer en ervaren master-docent Verandermanagement zijn visie en kennis 

te delen. Hij geniet van voeten in de klei, veranderen en vernieuwen. Bob 

is vanaf 1996 in verschillende rollen betrokken bij grote organisatieveran-

deringen. Soms als regisseur, soms als adviseur. Hij maakt los wat vast zit. 

Opdrachtgevers typeren hem als Rainmaker. Zijn favoriete uitspraak: ‘JA!’. 

Daarnaast is hij als docent betrokken bij verschillende opleidingen op 

bachelor, post-bachelor en masterniveau met het geven van colleges over 

het management van verandering. 

Met een grote dosis enthousiasme gaf hij inspiratie en inzichten over het 

belang van betrokken medewerkers tijdens verandertrajecten. Succesvol 

veranderen gaat niet alleen over processen en systemen, maar vooral 

over gedragsverandering. Alleen bij een succesvolle gedragsverandering 

worden de doelen geborgd in de structuur en cultuur van een bedrijf. 

    

Nieuwe ontwikkelingen vragen om innovatiekracht van een bedrijf. Om de veranderdoelen van 

een bedrijf te behalen, is een gemotiveerd team van onmisbare waarde. Succesvol veranderen 

vraagt om een positieve gedragsverandering. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers de ver-

nieuwingen gaan omarmen? En hoe kun je die samen succesvol doorvoeren in je organisatie?
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Sleutel tot een succesvol verandertraject

Organisator Jan Rosier kijkt terug op een vruchtbare tweede 

kennissessie. ‘De enthousiaste deelnemers hebben concrete 

handvatten gekregen die zij effectief kunnen toepassen in hun 

eigen bedrijf. De sessie startte met een theoretisch gedeelte 

waarin het veranderproces an sich werd toegelicht. Vervolgens is 

behandeld hoe de medewerkers van een organisatie kunnen worden 

geïnspireerd, gemotiveerd en geactiveerd om te innoveren en veranderen. 

Het aanleren van nieuw gedrag en het borgen van de veranderingen is 

cruciaal. Dat borgen is mensenwerk. Veelal leeft het idee dat verandering 

haalbaar is zodra er aan bepaalde procedures wordt gesleuteld. Maar 

uiteindelijk gaat het om de mensen die ermee moeten werken. Zij 

moeten de nieuwe manier van werken leren begrijpen, van daaruit gaan 

toepassen en elkaar door middel van feedback op de hoogte houden van 

de vorderingen. Hoe gaat het nu?  

Kan het nog anders of kan het nog beter? Die manier van werken is de 

sleutel tot een succesvol verandertraject. Het trainen en begeleiden van 

de medewerkers is daarbij ook van belang, net zoals vernieuwend 

leiderschap van het management.’   

Derde kennissessie over ontwikkelen en motiveren

Op woensdag 23 november aanstaande tussen 14.00 en 18.00 uur vindt 

in het Experience Center van De Eekhoorn de derde kennissessie plaats, 

met als thema ontwikkelen en motiveren. Hoe zorg je ervoor dat je 

medewerkers zich continu blijven ontwikkelen en hoe zorg je dat je 

mensen optimaal gemotiveerd blijven? Emile Gabriël, mede-oprichter van 

het platform MyTalentBoard, zal zijn visie delen op het gebied van een 

leven lang leren en ontwikkelen van medewerkers binnen veranderende 

organisaties.

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

Voor meer informatie: hochoorn.nl/kennissessie

Tekst: Louise Snel Fotografie: Hélène de Bruijn



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

Hoe groot of klein u als ondernemer ook bent, er zijn altijd risico’s waar u 
rekening mee moet houden. En omdat iedere ondernemer andere wensen, 
mogelijkheden en ideeën heeft, is persoonlijk advies écht van toegevoegde 
waarde.

Onze adviseurs helpen u graag, en belangrijker nog: zij denken met 
u mee. Meld u aan voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek via
univé-noordholland.nl/zakelijke-afspraak of neem telefonisch
contact met ons op via 072-502 45 10.

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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Tekst: Jannelies Blommaert Fotografie: Hélène de Bruijn

De strategie van Van Overbeek Bedrijfsmakelaars Groep BV blijft om 

gepassioneerde hoogopgeleide mensen aan zich te binden, die het leuk 

vinden om mét en vóór mensen te werken. Zeker in deze economisch 

moeilijke tijd is vasthoudendheid, handelingssnelheid en duidelijke 

communicatie essentieel om tot resultaten te komen. Ook dáárom is de 

organisatie inmiddels HOC-sponsor. En Paul, in het dagelijks leven 

bedrijfsmakelaar en -taxateur bij Van Overbeek, is al sinds 2012 

bestuurslid. “We zijn betrokken bij alle vraagstukken die de ondernemer 

aangaan, zoals een juiste besteding van de reclamebelasting. Deze wordt 

geïnd door de gemeente en vloeit via het lokaal ondernemersfonds terug 

naar de diverse ondernemersclubs. Uit deze inkomsten kan bijvoorbeeld 

het parkmanagement op de diverse bedrijventerreinen worden bekostigd, 

zodat hier het goede vestigingsklimaat wordt gewaarborgd.”

Logistieke bewegingen belangrijk onderdeel

Als ‘spreekbuis’ naar de publieke instanties houdt de HOC ook een 

vinger aan de pols als het gaat om de infrastructuur met betrekking tot  

nieuw aan te leggen woonwijken dan wel bedrijventerreinen:  

“Voor ondernemers zijn onder meer logistieke bewegingen een zeer 

belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.” Binnen zijn werk én voor 

de HOC is Paul goed op de hoogte van de uitbreidingsplannen voor 

bedrijventerrein Zevenhuis: “Wij denken ook hier graag mee met 

gemeente Hoorn over het vestigingsklimaat. Hoe gaan we onderne-

mers het beste faciliteren? Zijn we gebaat met meer bedrijfsverzamel-

gebouwen of willen we ruimte bieden aan grotere ondernemingen die 

meer werkgelegenheid bieden? Interessante vraagstukken. Want we 

hebben nú de kans om hier iets mee te doen voor de toekomst, ten 

opzichte van bedrijventerreinen die al zijn ingericht.”

Goede balans tussen welzijn en welvaart

En over toekomst gesproken: energiezuinigheid is uiteraard een belang-

rijk thema. In samenwerking met de Westfriese Bedrijvengroep wordt 

gekeken waar slagen kunnen worden gemaakt. “Hoe kunnen we 

bijvoorbeeld elektriciteit opwekken, maar ook: hoe zorgen we voor 

isolatie van bestaande bouw? We willen een aanspreekpunt zijn voor 

ondernemend Westfriesland.” Kortom, genoeg uitdagingen voor de 

boeg, maar Paul en zijn HOC-collega’s blijven gemotiveerd:  

“Wij roemen altijd het prettige ondernemersklimaat in Westfriesland. 

Hier is afspraak nog altijd afspraak  

en er is een goede balans  

tussen welzijn en welvaart.  

Deze kernwaarden willen  

we koesteren.”

HOC is spreekbuis naar HOC is spreekbuis naar 
publieke instantiespublieke instanties

Westfriesland kent prettig ondernemersklimaat

Van Overbeek Bedrijfsmakelaars Hoorn is al sinds de vestiging in onze regio aangesloten bij 

de HOC, inmiddels zo’n 26 jaar. Een logische keuze, vindt Paul Moerkamp: “Je vindt er gelijk-

gestemden en sparringpartners binnen ondernemend Westfriesland.”



technofashion.nl | 0229 248 780

Zoek je werkkleding met een 

professionele uitstraling? Dan zit je 

bij ons goed. Want wij kleden de 

vakmensen van West-Friesland. 

Er zijn vele soorten en mogelijkheden. 

Gelukkig weten wij wat je nodig hebt. 

Benieuwd? Neem contact op voor een 

shopping experience in onze winkel.

Maak van jullie 
werkkleding 
een blikvanger
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Zoek je werkkleding met een 

professionele uitstraling? Dan zit je 

bij ons goed. Want wij kleden de 

vakmensen van West-Friesland. 

Er zijn vele soorten en mogelijkheden. 

Gelukkig weten wij wat je nodig hebt. 

Benieuwd? Neem contact op voor een 

shopping experience in onze winkel.

Maak van jullie 
werkkleding 
een blikvanger

      HOC Broekhuis          

Bedrijfsbezoek BroekhuisBedrijfsbezoek Broekhuis
Op vrijdag 23 september werd een grote groep leden van de HOC 

welkom geheten bij Broekhuis Hoorn aan De Marowijne in Zwaag.  

Na een vrolijk ontvangst kregen we tijdens de presentatie van Tim de 

Vries weer nieuwe inspiratie om door te zetten in je bedrijf.  

Wees niet bang voor veranderingen! Tijdens de presentatie van de 

CliniClowns werden vertederende uitroepen geslaakt in de zaal toen  

de filmpjes werden vertoond. 

Tot slot liet Flish Flow zien welke producten zij produceren.

De gastvrijheid van Broekhuis was overweldigend. Een waar buffet  

werd gepresenteerd en tot in de late uurtjes werd genetwerkt.  

En natuurlijk mochten we in de showroom genieten van alle mooie 

modellen auto’s die er stonden.

 

Wat een geslaagd bedrijfsbezoek!

Tekst: Aangeleverd Fotografie: Guillaume Groen
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      CyberVeilig          

Het is alsof er een taboe rust op het onderwerp cybercriminaliteit. Voor velen is het een soort 

‘ver van mijn bed show’; anderen hebben er mee te maken gehad, maar verbergen dat liever. 

Dat cybersecurity echter van levensbelang is, bleek wel tijdens de informatieve bijeenkomst 

die Parkmanagement, HOC en Beerepoot Automatisering 6 oktober hielden.

Voor de bijeenkomst bij Beerepoot Automatisering, tevens de start  

van CyberVeilig Westfriesland, had de organisatie 2 gastsprekers 

uitgenodigd: Mick Martens van Barracuda Networks en Naftali  

Lindwer van Korper IT. Samen met Pieter Plas, directeur van  

Beerepoot Automatisering, behandelden ze 3 onderwerpen. 

De anatomie van ransomware

Ransomware is gijzelsoftware. Achter deze vorm van criminaliteit zit 

een groots businessmodel, aldus Mick Martens. Cybercriminelen 

komen via een ‘achterdeur’ (een usb-stick, e-mailbijlage of achteloos 

aangeklikte URL) het systeem binnen, speuren ongezien rond en slaan 

vervolgens toe. Opeens werkt het systeem niet meer of zijn bestanden 

niet meer toegankelijk. De oplossing? Losgeld betalen. Vervelend voor 

de gebruikers, maar nóg vervelender voor klanten, van wie gegevens 

zomaar op straat liggen. En niet wenselijk voor het imago van het 

bedrijf. 

De gevaren van internet

Als ethisch hacker weet Naftali Lindwer alles over de donkere kanten 

van ons wereldwijde web. Hij heeft huiveringwekkende voorbeelden  

van waartoe cybercriminelen in staat zijn. Zo werd Amerika in 2021 

getroffen door een zware cyberaanval. Dagenlang lag een belangrijke 

Bewustwording: 
vertrouwen 
is niet genoeg

Cybercriminaliteit: voorkomen is beter dan…



oliepijpleiding volledig stil na een grote hack. Een klein foutje van een 

medewerker met grote gevolgen. Naftali laat zien hoe hackers proberen 

je account te kraken. Dat overal hetzelfde wachtwoord hebben niet zo 

slim is, wordt hier pijnlijk duidelijk. 

Data management

Pieter Plas vertelt meer over de wet- en regelgeving rondom 

 data management. In de AVG  is vastgelegd dat van bedrijven wordt 

verwacht dat ze al het redelijke doen om persoonsgegevens te 

beschermen. Ook vertelt hij dat ondernemers privé aansprakelijk  

zijn voor de gevolgen van misstanden op dit gebied. Je kunt digitale 

veiligheid niet bagatelliseren. Niet als particulier, maar zéker niet als 

ondernemer. Het belangrijkste is dat je niet erop vertrouwt dat de 

digitale veiligheid wel goed geregeld is, maar dat je dit zéker weet. 

CyberVeilig Westfriesland

De bijeenkomst drukt de aanwezigen met hun neus op de feiten: 

cybercriminaliteit is serious business. Dit was tevens het startsein van 

CyberVeilig Westfriesland, dat de ambitie heeft de digitale weerbaarheid 

van het mkb in Westfriesland te vergroten. Om andere bedrijven te 

inspireren aan de slag te gaan, heeft CyberVeilig Westfriesland diverse 

ambassadeurs die de filosofie van dit initiatief uitdragen. 

ECS International, Fred Rinkel: ‘Onze business bestaat uit het continu 

versturen van encrypted gegevens via beveiligde verbindingen. Door die 

encryptie zijn de gegevens onleesbaar voor onbevoegden. Je moet er 

niet aan denken dat daar iets fout gaat. Dat zou imagoschade 

betekenen, maar ook fikse claims van slachtoffers en een ingewikkeld 

traject waarin we alles moeten melden. Onlangs hebben we ons ISO 

27001 certificaat gehaald voor informatiebeveiliging. Digitale veiligheid 

is dus onze nummer 1 prioriteit. Dus het ambassadeurschap voor 

CyberVeilig Westfriesland maakt voor ons de cirkel rond.’

ABOVO, Rick van der Heiden: “Digitale veiligheid is hartstikke belangrijk. 

Zelf laten we ook graag een specialist meekijken. Het is goed om te 

weten wat je beter kunt doen om je bedrijf te beschermen tegen 

cybercriminelen. Een aanval kan ernstige gevolgen hebben en daarom 

moet je cybersecurity zeer serieus nemen. De impact van een aanval 

op ons bedrijf is afhankelijk van de grootte. Maar wat vaststaat is dat 

het veel tijd en energie kost, voor iets waar niemand beter van wordt. 

Een paar dagen stil staan is voor geen enkel bedrijf goed.”

39Tekst: Aangeleverd Fotografie: Hélène de Bruijn
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Ondernemend  Ondernemend  
Westfriesland Westfriesland 
 digitaal weer digitaal weerbaarbaar

 CyberVeilig Westfriesland: bewustzijn, advies en actie

Cybercriminaliteit kent geen grenzen. Het komt niet alleen voor bij particulieren en 

 multi nationals, maar ook steeds vaker bij het mkb. Een cyberaanval is ingrijpend en  

richt grootschalige schade aan binnen  bedrijven. Toch zijn ondernemers zich vaak nog 

 onvoldoende bewust van de  risico’s van cybercriminaliteit. Om  bedrijven  weerbaarder  

te  maken  tegen cybercrime is CyberVeilig  Westfriesland opgezet.

CyberVeilig Westfriesland is een activiteit van Parkmanagement  

Hoorn, in samenwerking met HOC, WBG en gemeente Hoorn,  

met ondersteuning van het Regionaal Platform Criminaliteits-

beheersing.  

Jan Rosier, duovoorzitter van de HOC en projectleider van het  

project: ‘Dit is een nieuwe activiteit, opgezet vanuit het collectieve 

bedrijfsleven, van waaruit we ondernemers onafhankelijk en zonder 

winstoogmerk begeleiden, adviseren en ondersteunen bij het  

digitaal weerbaar worden. Hierbij is bewustwording een eerste, 

belangrijke stap.’

Voorkomen is beter dan...

De aanleiding van het project is dat eind 2021 uit een periodieke 

evaluatie van de KVO-stuurgroep (Keurmerk Veilig Ondernemen) naar 

voren kwam dat er in Hoorn geen digitale delicten hadden plaats-

gevonden. Iets wat niet strookt met alle overige informatie van politie 

en uit statistieken en de media. De conclusie: ondernemers doen geen 

aangifte van digitale criminaliteit. Nader onderzoek wees uit dat dat 

waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat de politie je niet echt 

verder kan helpen wanneer je melding maakt van enige vorm van 

cybercriminaliteit. Voorkomen is dus beter! Reden genoeg voor het 
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georganiseerde bedrijfsleven om een oplossing te realiseren om 

bedrijven in Westfriesland weerbaarder te maken tegen de gevaren  

en gevolgen van cybercrime. 

Inzicht en overzicht

Jan Rosier: ‘Tijdens bijeenkomsten, zoals 6 oktober bij Beerepoot 

Automatisering, willen we ondernemers bewuster maken van de 

gevaren van cybercriminaliteit. Er zijn talloze voorbeelden van de 

ingrijpende gevolgen van een klein foutje, zoals een ‘besmette’ 

USB-stick gebruiken, een bijlage openen of op een verkeerd linkje 

klikken. Maar naast algemene bijeenkomsten, gaan we ook extra 

verdiepende sessies organiseren voor IT-managers. We bieden 

bedrijven scans aan, om zo te inventariseren waar de kwetsbaarheden 

zitten in bijvoorbeeld email, het eigen systeem of de website.  

Ook inventariseren we de bedrijfskritieke data en adviseren we wat 

bedrijven kunnen doen om deze gegevens te beschermen.’

Advies, trainingen en monitoring

‘Uit die scans komt een adviesrapportage van stappen die de 

ondernemers kunnen zetten om hun digitale weerbaarheid te 

verhogen. Dat advies is onafhankelijk. Het is belangrijk dat bedrijven 

eerst contact opnemen met hun bestaande IT-leverancier om 

oplossingen te realiseren. Desgewenst kunnen we hen natuurlijk wel 

helpen. Naast de scans en het advies kunnen we trainingen verzorgen. 

Zo geven we awareness trainingen voor management en medewerkers. 

Als zij zich bewuster zijn van de gevaren van het internet, is de kans  

op kleine foutjes met ingrijpende gevolgen al minder groot. Na 

implementatie van de geadviseerde oplossingen, kunnen we 24/7  

de systemen van bedrijven monitoren en zorgen voor goede back-up 

procedures.  

Tot slot bieden we advies en praktische hulp bij het opzetten van een 

calamiteitenplan, voor het geval er tóch iets fout mocht gaan. Met al 

deze maatregelen zijn bedrijven al een stuk weerbaarder tegen de 

ellende die cybercriminaliteit kan veroorzaken.’

Onafhankelijk en kostenneutraal

‘We helpen bedrijven met bewustwording, identificeren, oplossingen, 

monitoring, begeleiding en back-ups. Dat is een continu proces, want 

ook de techniek van cybercriminelen is steeds in ontwikkeling. Wat 

vooral belangrijk is, is dat we onafhankelijk en kostenneutraal opereren. 

Je zit niet vast aan een leverancier en kunt zodoende zelf kiezen welke 

stappen je zet. Wij werken zonder winstoogmerk. Onze dienstverlening 

houden we zo betaalbaar. Zo is digitale weerbaarheid bereikbaar voor 

iedereen.’ 

Wil je een vrijblijvend gesprek over cybersecurity  

voor je bedrijf?

Stuur een mail naar info@cyberveiligwestfriesland.nl,  

dan nemen we snel contact op voor het maken van een afspraak.

CyberVeilig Westfriesland

De Oude Veiling 4, 1689 AA  Zwaag

telefoon 0229-343009

info@cyberveiligwestfriesland.nl

www.cyberveiligwestfriesland.nl



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*



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
“Trots op ons winkelcentrum”

In november is het 10 jaar geleden dat Winkelhart Zwaagdijk haar deuren opende. De ene 

winkel iets eerder dan de andere. Vanaf dag één was het winkelcentrum een groot succes bij 

de inwoners van de omliggende dorpen. Niet zo vreemd dus dat na 10 jaar de winkels van 

het eerste uur nog steeds open zijn, met als nieuwe ‘buur’ het Kruidvat. Alle 13 winkels zijn 

aangesloten bij de winkeliersvereniging, waardoor promotie gezamenlijk opgepakt kan 

worden.

Niels Entius van Budget Home Store: ‘We zijn vooral een functionele vereniging. Je ziet een 

tweedeling tussen de grootwinkelbedrijven met wisselende bedrijfsleiding en de kleine 

ondernemers, waarbij de eigenaars zelf lid zijn. We proberen wel sociaal gerichte bijeen-

komsten te organiseren, maar de binding met de kleine ondernemers is groter. We zijn 

daarin nog zoekende naar wat werkt voor álle leden.’

‘We zijn lid van de OFM en de WBG. Het is belangrijk dat we als één Westfriesland optrekken 

en ons samen krachtig maken voor de regio. Uit tijdgebrek ben ik zelf vooral aanwezig bij de 

vergaderingen van de OFM, omdat we daar op gemeentelijk niveau communiceren, maar het 

lidmaatschap van de WBG is minstens zo belangrijk. Je kunt wel op je eigen eilandje blijven 

opereren, maar dan kun je niet verwachten dat er dingen gebeuren of verbeteren.’ 

Bert Bargboer van Jumbo: “Wat mij trots maakt is dat je nergens in Nederland een  

winkelcentrum ziet als het onze. Aan de ene kant hebben we een grote variatie aan winkels, 

maar er is tóch de lokale binding met niet alleen de inwoners van Zwaagdijk, maar ook die 

van omliggende dorpen. Daar mogen we echt wel bij stilstaan.” 

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

8 november       Koppie doen!

10 november     OVW café

24 november     BDO Inspiratie sessie
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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

Verenigingsmanager,  
Renate van der Laan
Tel: 06 - 22 85 08 55
E: renate@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



      WBG nieuwe verenigingsmanager       

Tekst en fotografie: Aangeleverd

Stiekem aasde Renate al langer op haar nieuwe functie. ‘Toen ik Bashar 

jaren geleden sprak en hoorde wat hij deed, dacht ik al: dát is een 

mooie klus! Ik heb jarenlang ondernemers en maatschappelijke 

organisaties aan elkaar verbonden. MBO (Maatschappelijk Betrokken 

Ondernemen) heeft een gezicht gekregen in de regio. Ik wil me bij de 

WBG breder inzetten voor de regio. Ik ben een echte verbinder en ik 

maak anderen graag enthousiast. Ik ben een doener. Wil niet eindeloos 

overleggen, maar gewoon aan de slag. Doelen bereiken, of dat nu 

linksom of rechtsom moet.’

Aftasten en ontdekken

‘Ik wil de komende tijd zoveel mogelijk stakeholders ontmoeten. Ik wil 

weten wie ze zijn, wat er bij ze speelt en wat ze van mij verwachten.  

Zo krijg ik echt een gevoel bij ondernemend Westfriesland. We staan 

voor grote uitdagingen: armoede, woningtekorten, de energiecongestie. 

Ik wil daar graag mee aan de slag, samen met de Westfriese onderne-

mers. Samen staan we sterker. Samen kunnen we het verschil maken. 

Westfriezen zijn harde werkers en we hebben veel mooie bedrijven in de 

regio. Parels, om in termen van de WBG te blijven. Die zouden we met 

elkaar beter moeten benutten. We moeten onze krachten bundelen.’

Steentje bijgedragen

Bashar al Badri: “Ik zeg altijd: één baksteen is maar een steen en veel 

bakstenen vormen een stevige muur. Zo vormen de ondernemers uit 

onze regio een stevig fundament, waarop Renate de WBG verder kan 

uitbouwen. Ik ben trots dat we samen met het bestuur, team, leden en 

partners dit fundament hebben gebouwd. Ik heb 7 jaar met plezier 

gewerkt en heb veel inspirerende ondernemers ontmoet. Als stem van 

ondernemers kom je zeer diverse thema’s tegen: van de huisvesting 

van arbeidsmigranten en de Westfrisiaweg tot energietransitie en 

talentontwikkeling. We hebben ons georganiseerd als een club die de 

handen uit de mouwen steekt als er wat moet gebeuren in de regio.  

De WBG wordt gevraagd door partijen, zoals de provincie, gemeenten 

en Liander. Omdat zij zien dat we het goed voor elkaar hebben en dat 

we projecten kunnen initiëren, zoals het Duurzaam Ondernemersloket 

en de Talent Academy. Ik wil alle ondernemers en partners in de regio 

bedanken voor een plezierige samenwerking en hen van harte 

uitnodigen om samen met Renate, steen voor steen, verder te bouwen 

aan Westfriesland. Daar wordt iedereen beter van.”

‘We mogen onszelf best ‘We mogen onszelf best 
meer laten zien’meer laten zien’

Renate van der Laan nieuwe verenigingsmanager WBG

Na 7 jaar bouwen aan de Westfriese Uitdaging heeft Renate van der Laan al heel wat moois 

gezien van Westfriesland. Als nieuwe verenigingsmanager van de WBG wil ze daar minstens  

7 mooie jaren bij optellen. ‘Ik heb veel zin om met déze uitdaging aan de slag te gaan en 

Westfriesland samen met jullie nóg beter op de kaart te zetten.’
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Frits: ‘Mijn grootste drijfveer is mijn aversie tegen verspilling. We moeten 

zuinig zijn op onze aardbol. Ik ben dan ook nieuwsgierig naar het traject 

voor een circulaire economie en ik zie graag de synergie tussen 

verduurzamen en kosten besparen. Bedrijfsmatig ondersteun ik het 

Loket nu al en daarvóór ECWF al langer. Graag wil ik het Loket verder 

uitbouwen. De start was goed en nu zijn we toe aan een volgende fase. 

Ondernemers moeten nu écht gaan doorpakken en besparen.’

Randvoorwaarden

‘Ik streef naar een goed lopende organisatie, van aanmelden tot en met 

het afronden. Er zijn nog de nodige uitdagingen. Zo wil ik dat ook 

ondernemers buiten de bedrijventerreinen én winkeliers kunnen profiteren 

van duurzaamheidssubsidies. Dat subsidietraject zou vereenvoudigd 

moeten worden, zodat het voor iedereen makkelijker wordt om stappen te 

zetten. En dan hebben we nog een tekort aan personeel en materiaal én 

de netcongestie. Door het creëren van de juiste randvoorwaarden kunnen 

we ondernemers snel en goed helpen verduurzamen.’

‘Door de schaarste in fossiele brandstoffen en de hoge energieprijzen 

zijn ondernemers nu echt bereid stappen te nemen. Ik wil dat meer 

collectief van de grond krijgen. Daarvoor moeten we nauw samenwerken 

met de stakeholders zoals Liander, de overheidsinstanties, ondernemers-

verenigingen en banken in lopende en in nieuwe trajecten. Het Loket 

blijft dan ook initiatieven nemen hiervoor en zal daarnaast innovaties 

omarmen, zoals ETNA op Hoorn80, samen met de HOC Hoorn.’

Serieuze partner

Bashar al Badri: “Gerard Fit begon al 5 jaar geleden met ECWF. De WBG 

heeft WBGroen opgezet, waarin alle verenigingen kennis en ervaringen 

deelden over subsidies en manieren om ondernemers in beweging te 

krijgen in de energietransitie. Van beiden hebben we veel geleerd. 

Inmiddels staat er een professionele stichting, die rust op het draagvlak 

dat we gecreëerd hebben met ondernemers. Ons concept wordt 

inmiddels elders gekopieerd, zoals in Alkmaar. We zijn een serieuze 

partner van o.a. Liander, dat graag met ons samenwerkt voor pilots. En 

doordat we de verduurzaming professioneel georganiseerd hebben, 

halen we meer subsidies naar onze regio. Ik ben blij dat dit wordt 

voortgezet als collectief. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.” 

Bashar al Badri gaat samen met zijn vriendin hun droom 

waarmaken: met een 4x4, voorzien van zonnepanelen, rijden ze 

van Zuid Afrika terug naar Nederland. Volg hun avonturen via het 

LinkedIn account van Bashar! 

Tekst en fotografie: Aangeleverd

‘Het loket is klaar voor ‘Het loket is klaar voor 
een volgende fase’een volgende fase’

Frits Meester nieuwe directeur Duurzaam Ondernemersloket Westfriesland

Na anderhalf jaar bouwen aan het Duurzaam Ondernemersloket, geeft directeur Bashar al 

Badri het stokje door aan Frits Meester. Geen onbekende in de regio waar het gaat om ver-

duurzamen én ondernemen. Met een duidelijke visie wil de nieuwe directeur het Loket verder 

uitbouwen en meer resultaten bereiken in de verduurzaming van Westfriese bedrijfspanden.

      WBG Duurzaamheid       
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TIJDELIJKE VERVOERS PROBLEMEN?

Wij hebben de oplossing:
Bert Jonk autoverhuur voor alle
auto’s die u nodig heeft.

Zwaag  de Compagnie 49  tel 0229-244340
Purmerend  Einsteinstraat 11  tel 0299-423852 
Oude Meer  Schipholdijk 245  tel 020-6530032

Bert Jonk de verhuur specialist met
3 vestigingen in Noord Holland.
www.bertjonk-autoverhuur.nl

Verhuur van: 
personenauto’s, rolstoelbusjes, 

bestel-/vrachtwagens, 
koel-/vrieswagens en trekkers.

Shortlease
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Tekst en fotografie: Aangeleverd

De bijeenkomst bij Action werd druk bezocht door ondernemers van 

het bedrijvenpark. In deze tijden wil iedereen graag slimme keuzes 

maken en besparen op energiekosten. Action-CEO Hajir Hajji had de 

schone taak om officieel het zonnedak in gebruik te nemen. Dit deed 

ze samen met Edward Stigter, gedeputeerde voor Milieu en Klimaat van 

de provincie Noord-Holland. Het zonnedak kan voorzien in 85% van de 

energiebehoefte van het enorme distributiecentrum en hoofdkantoor. 

Gezamenlijk optrekken

Hajir Hajji: ‘Binnen bedrijventerrein WFO kunnen bedrijven gezamenlijk 

optrekken, of het nu gaat om de opwekking van energie of de opslag 

ervan. Daar zie ik een kartrekkersrol voor grote bedrijven zoals Action, 

want niet iedere ondernemer heeft zo’n groot geschikt dak of dezelfde 

slagkracht om te verduurzamen. De vraag hierbij is: hoe zorgen we 

ervoor dat kleinere ondernemingen baat kunnen hebben bij de 

verduurzamingskeuzes van grote bedrijven? De oplossing zit hem in 

samenwerken. Action staat positief tegenover solide oplossingen die 

onze verduurzaming én die van andere bedrijven kunnen versnellen, 

dus daarover willen we graag met ondernemers in gesprek.’

Kansen grijpen en stappen zetten

Na de woorden van Hajir, gedeputeerde Edward Stigter en  

Eddie Slierendregt van Action, was het podium voor Bashar al Badri van 

het Loket. Hij vertelde de aanwezigen over de Energiesprong, die 

ondernemers laagdrempelig helpt hun bedrijf te verduurzamen. 

Vervolgens nam Nico Meester van Ontwikkelingsbedrijf NHN het woord 

over de ontwikkeling van een Smart Grid, het uitruilen en gezamenlijk 

benutten van duurzame maatregelen op Bedrijvenpark WFO.  

Hij belichtte de kansen en mogelijkheden, maar ook de kanttekeningen 

die erbij horen. Momenteel wordt met de grote bedrijven gepraat over de 

eerste stappen. En in de tussentijd hebben de eerste ondernemers zich 

aangemeld voor de Energiesprong. Bedrijvenpark WFO is goed op weg 

richting een energieneutrale toekomst.

Kijk ook op www.duurzaamondernemersloket.nl 

Bedrijvenpark WFO zet stap Bedrijvenpark WFO zet stap 
richting Energieneutraalrichting Energieneutraal

Action trapt alvast af met eigen zonnedak

De energietransitie is onvermijdelijk, maar roept bij veel ondernemers ook vragen op.  

Waar moet je beginnen? Het Duurzaam Ondernemersloket hield 23 september een grote 

bijeenkomst op Bedrijvenpark WFO. Gastvrouw Action nam deze middag haar eigen zonnedak 

met 12.700 panelen in gebruik. Een mooie stap richting een energieneutraal bedrijventerrein. 

Hajir Hajji en Edward Stigter



ALTIJD 
IN DE BUURT!

PURMEREND  ALKMAAR  GROOTEBROEK  
HEEMSKERK  HEERHUGOWAARD  SCHAGEN   

VOLENDAM  WESTZAAN  WORMERVEER  ZWAAG

VIND JOUW DICHTSTBIJZIJNDE  
VESTIGING OP GROENHART.NL 

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

KORTING OP UW BIJEENKOMST
BIJ VAN DER VALK HOTEL HOORN

10%
KORTING

Bent u op zoek naar een geschikte locatie voor uw evenement?
Wilt u een congres organiseren of zoekt u een boardroom voor een vergadering?

Bij Van der Valk Hotel Hoorn bent u aan het juiste adres.

Wilt u een bijeenkomst organiseren in de maand januari 2023?
Boek nu en u ontvangt van ons 10% korting op uw bijeenkomst met de

actiecode:WFHOORN10

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

M.u.v. feestdagen, borrels en diners
Niet geldig i.c.m. andere acties
Onder vermelding van bovenstaande actiecode



V.l.n.r. Evelien Babbé, Bas Koeten, Lucinda 
Hoogewerf, Harry Nederpelt, Edward Stigter

Bedrijven die per jaar 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas gebruiken, 

hebben een energiebesparingsplicht. Ze moeten alle energiebesparende 

maatregelen die ze binnen 5 jaar terug kunnen verdienen uitvoeren.  

In het kader van stimulerend toezicht en handhaving komt een 

inspecteur van de Omgevingsdienst bedrijven controleren op het 

voldoen aan deze plicht. 

Afmelden na Energiesprong

De Omgevingsdienst NHN, provincie, Westfriese gemeenten en het 

Duurzaam Ondernemersloket hebben afspraken gemaakt over 

samenwerking in het stimuleren van bedrijven en het toezicht daarop:  

de Greendeal. Ondernemers die aan de Slimme Energiesprong van het 

Loket deelnemen, krijgen tijdelijk geen controles op de 

energiebesparingsplicht. In plaats daarvan krijgen ze 

een uitgebreide energiescan en audit aangeboden als 

onderdeel van de duurzame Energiesprong. Deze scan 

kijkt naar álle maatregelen die je kunt toepassen om 

energie te besparen, inclusief de verplichte maatregelen. 

Het Loket informeert de Omgevingsdienst NHN over de 

bedrijven die deelnemen aan de Energiesprong. 

Het komende halfjaar wordt gezien als een pilotperiode. 

De Omgevingsdienst NHN gaat samen met het Loket 

met een steekproef na of de stimulering via de Slimme 

Energiesprong waardevol en effectief is bij het laten 

voldoen van bedrijven aan de Energiebesparingsplicht.

Over het Duurzaam Ondernemersloket

Het Duurzaam Ondernemersloket ondersteunt ondernemers bij het 

verduurzamen en uiteindelijk energieneutraal maken van hun bedrijf en 

hun bedrijfspand. Hierbij gaat het om kosten besparen en het benutten 

van kansen als het gaat om toekomstbestendige bedrijventerreinen.  

Om bedrijven te helpen bij het verduurzamen van hun pand heeft het 

Loket de Energiesprong geïntroduceerd. Een traject van advies, 

ondersteuning, uitvoering en begeleiding, waarbij ondernemers 

maximaal worden ontzorgd in het verduurzamen van hun bedrijf.

Meer weten over de Slimme Energiesprong?  

Kijk op www.duurzaamondernemersloket.nl 

Tekst en fotografie: Aangeleverd

Geen inspecties,  Geen inspecties,  
wél besparen wél besparen 

Greendeal met Omgevingsdienst ontzorgt ondernemers

Op weg naar energieneutrale bedrijventerreinen moeten we ondernemers zoveel mogelijk 

faciliteren en stimuleren. Met die insteek tekenden de provincie, de Westfriese gemeenten, 

Omgevingsdienst NHN en het Duurzaam Ondernemersloket 11 oktober de Greendeal.  

Hierin staan afspraken over het ontzorgen van ondernemers die stappen zetten in hun  

energietransitie.

      WBG Greendeal       

516349
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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.

Heb je al 

gereserveerd 

voor 

Koppie doen! 

in Enkhuizen?

 
Meld je uiterlijk  6  november  aan via de  QRcode

LET OP: 
VOL = VOL



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

516351
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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!          



BRENG JE 
WERKPLEK 
TOT LEVEN 

MET 
BUREAU NOVITAZ
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Tekst & fotografie: Aangeleverd

      OCW          

Samen een flinke uitdaging aan gaan en actief zijn in de buitenlucht. 

En ondertussen elkaar zakelijk nog beter leren kennen was het credo. 

Nou, dat is gelukt. De opkomst was niet overdreven groot, maar de 

impact des te meer.

De deelnemers genoten met volle teugen. Denk aan over boom-

stammen lopen, een wiebelbruggetje, door het water lopen, over 

 kiezelstenen lopen, door een rietsloot banjeren. En de modder voelde 

wel heel zacht aan tussen de tenen. 

Al met al een hele leuke en zakelijk interactieve activiteit. En een 

aanrader voor een gezins- of familie activiteit.

Jaarlijks organiseert OCW een buitenactiviteit. Dit jaar kregen de leden en introducés  

de  gelegenheid begin september om samen te genieten van rust en natuur op het 

 blotevoetenpad in Bovenkarspel. En wat hadden we een mooi weer!

OCW op blote voeten

BRENG JE 
WERKPLEK 
TOT LEVEN 

MET 
BUREAU NOVITAZ



De investeringsaftrek geldt voor iedere ondernemer in Nederland. 

Dus ook voor jou! Als je tussen de € 2.401,- en € 59.939,- inves-

teert, heb je altijd recht op 28% investeringsaftrek. De investe-

ringsaftrek staat bovendien los van andere belastingvoordelen bij 

de aanschaf van jouw bedrijfsauto. En niet te vergeten: de fiscale 

voordelen als je kiest voor financial lease. Na de aanschaf van een 

bedrijfswagen blijf je genieten van de fiscale voordelen. Denk aan 

brandstof, onderhoud, reparatie, afschrijvingskosten en natuurlijk 

de superlage wegen belasting. Al onderweg? Tot zo!

Ook jouw volgende auto staat bij ons in de showroom. 

Bekijk onze selectie op kareltrans.nl

DENK AAN UW 
INVESTERINGS-
AFTREK

BEKIJK
ONS ONS 
AANBODAANBOD

DENK AAN UW DENK AAN UW Tim



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

De investeringsaftrek geldt voor iedere ondernemer in Nederland. 

Dus ook voor jou! Als je tussen de € 2.401,- en € 59.939,- inves-

teert, heb je altijd recht op 28% investeringsaftrek. De investe-

ringsaftrek staat bovendien los van andere belastingvoordelen bij 

de aanschaf van jouw bedrijfsauto. En niet te vergeten: de fiscale 

voordelen als je kiest voor financial lease. Na de aanschaf van een 

bedrijfswagen blijf je genieten van de fiscale voordelen. Denk aan 

brandstof, onderhoud, reparatie, afschrijvingskosten en natuurlijk 

de superlage wegen belasting. Al onderweg? Tot zo!

Ook jouw volgende auto staat bij ons in de showroom. 

Bekijk onze selectie op kareltrans.nl

DENK AAN UW 
INVESTERINGS-
AFTREK

BEKIJK
ONS ONS 
AANBODAANBOD

DENK AAN UW DENK AAN UW Tim



Hoorn verrast  Hoorn verrast  
tijdens tijdens 

de feestdagende feestdagen
Ondernemers en organisaties klaar voor winterspektakel

56

      Hoornse binnenstad          



516357

De gezelligste tijd van het jaar komt eraan. De Hoornse lokale ondernemers en organisaties

hebben weer genoeg leuks in petto voor de ‘Beste binnenstad van het jaar’ (Elsevier Weekblad).

Etalages schitteren in de donkere dagen en de straatverlichting begroet de bezoekers van de stad.

Kom shoppen, duik de horecazaken in voor een kop warme chocomel én geniet van culturele

hotspots in de stad.

516357Tekst: Aangeleverd Fotografie: Benno Ellerbroek

      Hoornse binnenstad          

In december genieten we van de feestdagen, de extra superkoopzon-

dagen met leuke activiteiten, de schaatsbaan op de Roode Steen en 

wordt winkelen nóg leuker met de Kerstmarkt op zondag 18 december.

De pakjesboot is in aantocht

Het seizoen wordt dit jaar weer geopend met de gezellige Sinterklaas-

intocht. Op zaterdag 12 november zal menig kinderhart sneller 

kloppen. De schoentjes worden weer gezet, verlanglijstjes gemaakt en 

wortels massaal ingeslagen. De Sint is in aantocht! Om 11.00 uur 

arriveert Sinterklaas met zijn pieten in de haven van Hoorn, waar hij de 

pakjesboot vakkundig zal aanmeren om de enthousiaste bezoekers te 

begroeten. Daarna zal de Sint op zijn paard de route vervolgen door de 

binnenstad. Op verschillende plekken in de stad worden korte stops 

ingelast en zijn er gezellige activiteiten op de Roode Steen. De intocht 

eindigt in de Noorderkerk. Daar worden feestelijke activiteiten 

georganiseerd om nog een laatste glimp van de goedheiligman op te 

pikken voordat hij aan de slag gaat met alle verlanglijstjes. 

De Sinterklaasintocht wordt mede mogelijk gemaakt door Berend 

Botje, gemeente Hoorn en Hoorn, echt mooi. Samen maken we er een 

onvergetelijke middag van voor jong en oud. Wil jij als ondernemer of 

organisatie volgend jaar ook een rol spelen bij de intocht? Neem dan 

contact op via evenementen@oshhoorn.nl.

Terugblik: Hoorn ‘Beste binnenstad’

Dit jaar werd het historische stadshart van Hoorn door Elsevier 

Weekblad uitgeroepen tot ‘Beste binnenstad’. Een prachtig compliment 

waar inwoners, ondernemers en organisaties jarenlang hard

voor hebben gewerkt. Volgens het blad beschikt Hoorn over de 

perfecte combinatie van rust, ruimte, een aantrekkelijk historisch 

centrum en is de stad ‘woonaantrekkelijk’. Hoorn biedt voor inwoners 

‘optimaal vertier en gemak’. Uiteraard hopen we dat ook voort te 

kunnen zetten in 2023. Een mooi streven en tevens voornemen  

voor het nieuwe jaar!

Ook op de hoogte blijven van nieuws en events  

in de binnenstad? Meld je dan aan bij Chainels via  

evenementen@oshhoorn.nl

O
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oproep:  

Sfeervolle Kerstmarkt zoekt  
ondernemers en acts
Vanaf eind november openen ondernemers en horeca  iedere 

zondag hun deuren voor het winkelend publiek. De extra 

 superkoopzondagen worden afgesloten met de sfeervolle 

 kerstmarkt op zondag 18 december. Daar vind je maar  

liefst 150 winterse marktkramen van onder andere lokale 

 ondernemers en enthousiaste makers. Hoorn wordt volledig 

ondergedompeld in de kerstsfeer.

Maar er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Wil je een  

kraam huren? Meld je aan via evenementen@oshhoorn.nl.

Geen kerstmarkt zonder muziek, dans, theater of andere 

 gezellige acts. Geef jij een gouden randje aan de kerstmarkt? 

Meld je aan via evenementen@oshhoorn.nl.
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Koppie doen!

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

Alle informatie over  
dit evenement treft u  
op pagina’s 50/51

Informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/agenda

Ondernemersborrel Medemblikker Bedrijven Groep 

op de dag van de ondernemer

Datum: vrijdag 18 november

Locatie: MED Trattoria Vooroever 2 te Medemblik

Aanvang: 19:30

Jaarlijks is de Dag van de 

Ondernemer en hiervoor 

organiseert de Medemblikker 

Bedrijven Groep een event voor alle ondernemers in de  

gemeente Medemblik, samen met de gemeente Medemblik.  

Een gezellig informele avond met een goede leuke spreker,  

deze keer Kevin Weijers.

Met humor en een glimlach daagt hij je uit anders naar je eigen 

werkelijkheid te kijken, èn actie te ondernemen. Schudden aan 

vastgeroeste gewoontes, ingeslepen patronen en spelen met perceptie, 

is iets wat hij graag doet. Kevin is Chief Exploration Officer en inspireert 

om anders te kijken, te denken en in beweging te komen.

Dit jaar reikt de gemeente Medemblik twee prijzen en bijbehorende 

titels uit. De award voor de Meest Duurzame Ondernemer gaat dit jaar 

naar de ondernemer die zijn of haar aardgasverbruik duurzaam weet 

te verminderen. De award voor de Meest Duurzame Innovatie staat 

voor een verduurzaming op het gebied van biodiversiteit, circulair/afval, 

klimaatadaptatie, vervoer, energieopwekking of warmte.

Informatie via: ofmedemblik.nl of  
medemblikkerbedrijvengroep.nl

Kennissessie: ontwikkelen en motiveren  

van medewerkers

Datum: 23 november 2022

Locatie: Experience Center van De Eekhoorn in Zwaag

Tijd: 14:00 – 18:00 uur

Nieuwe ontwikkelingen vragen om flexibiliteit van je bedrijf.  

Om relevante competenties, nieuwe vaardigheden en pro-actief  

gedrag van mensen. Een gemotiveerd team is daarbij van onmisbare 

waarde. Alleen, hoe zorg je ervoor dat je medewerkers optimaal 

gemotiveerd zijn? Op welke manier heb je inzicht in huidige en 

benodigde competenties en vaardigheden. En hoe zorg je ervoor  

dat mensen zich blijvend kunnen ontwikkelen om het beste uit  

zichzelf te halen en het bedrijf flexibel te houden?

Informatie via: hochoorn.nl/agenda/

Pubquiz Jong HOC

Datum: vrijdag 25 november

Locatie: Café Charlies, Dubbele Buurt 4 Hoorn 

Tijd: 17:00 – 21:00

Wil je gezellig met andere ondernemers een band opbouwen onder 

het genot van een borrel, dan ben je van harte welkom. Ook leden van 

de HOC zijn van harte welkom! Geef je wel even op, zodat we weten 

met hoeveel man we zijn. Maximaal 40 deelnemers.

Informatie via: hochoorn.nl/agenda/

Save the date - OMW eindejaarsbijeenkomst

Datum: dinsdag 13 december

Locatie: Hooghe Heeren, Hoogwoud

Tijd: volgt

Informatie via: westfriesebedrijvengroep.nl/agenda
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De Factorij 34C      Zwaag      0229 23 64 24      info@sprintprint.nl      www.sprintprint.nl

nieuw

print
offset

studio
packaging

Al sinds het ontstaan van PadelBros.nl is Sprintprint  

betrokken bij het proces. We dachten mee met diverse 

uitingen. Een voorbeeld is deze premium packaging, een 

echte eye-catcher. We hebben gekozen voor een volledig 

gecacheerd E-golf karton. Het drukwerk hebben we 

voorzien van een spotvernis op zowel de bovenzijde als de 

binnenzijde. Deze veredeling zorgt voor een hogere 

attentiewaarde. Net dat stukje extra. Dat is Sprintprint.

Versterken van identiteit



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

Winkelruimte nabij het 
Hoornse winkelrondje

Oplevering eind 
december’22 
zichtlocatie

Hoekunit met 
buitenterrein

Informeer naar 
de mogelijkheden

 Nieuwland 34, Hoorn
Vraagprijs: 

€ 285.000,- k.k.

Lepelaar 2, Hoorn
Huurprijs: 

€ 99,- per m² bvo per jaar

Schoffel 24, De Goorn
Huurprijs: 

€ 3.500,- per maand excl. btw.

De Drie Kronen 119, Enkhuizen
Huurprijs: 

€ 1.950,- per maand excl. btw.

Nieuwsteeg 24, 24A, Hoorn
Te koop winkelruimte en woning

Te huur winkelruimte

Vanaf 155 m² bvo

De Veken 8, Opmeer
Vraagprijs: 

€ 745.000,- k.k. excl. btw

Vrijstaand 
bedrijfscomplex 
met buitenterrein
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