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Ondernemers verenigt U!
wel een beetje brutaal van mij, om te beginnen met een verbastering van een bekende kreet van het proletariaat: ‘arbeiders 

verenigt u!’ en dat in een blad van ondernemers, bij uitstek mensen die liever zelf initiatief nemen om een bedrijf te runnen 

dan braaf te luisteren naar de baas. waarom zouden ondernemers zich verenigen? omdat het van onschatbare waarde 

is. voor u, voor schagen, voor de regio.

De fusie van de drie gemeenten die nu schagen vormen, was vorig jaar aanleiding voor de ondernemersverenigingen om 

zich te bundelen, om één geluid te laten horen naar gemeente en provincie. Deze samenwerking bleek voor beide partijen 

voordelig. een gemeente van 46000 inwoners en 25 woonkernen wil graag een stevige gesprekspartner, de ondernemers 

willen dit ook. Dit was de reden voor de verenigingen om de samenwerking te professionaliseren. De gemeente gaf een 

startbijdrage en op 2 oktober is de ondernemers federatie schagen (ofs) officieel opgericht, ten overstaan van de notaris.

het is mij een eer om uw eerste blad te ‘openen’. De lokale overheid hecht groot belang aan de ondernemers federatie 

schagen. niet alleen omdat u een sterk geluid laat horen bij de gemeente. ook voor u onderling is het goed een gezamenlijk 

standpunt in te nemen. Daarnaast werkt u direct samen met de ondernemersverenigingen in onze buurgemeenten. in het 

platform regionale economie brengt u de ondernemersbelangen van schagen regionaal onder de aandacht. Dit juicht 

gemeente schagen toe, een sterke economie met voldoende werkgelegenheid is speerpunt van ons beleid. wij kunnen 

elkaars lobbypartner zijn en versterken zo de kracht van schagen.

als iemand aan mij zou vragen wat de ofs is, zou ik antwoorden: de ofs behartigt de belangen van alle ondernemers in de  

gemeente schagen. Dit is de reden van uw bestaan. in 2014 gaat u diverse acties uitvoeren, die verbeteringen en nieuwe 

mogelijkheden scheppen en schagen zullen promoten. ik spreek de hoop uit dat de gemeente door u betrokken wordt, dat 

wij elkaar zullen vinden in een daadkrachtig overleg. alleen zo kunnen we efficiënt zaken doen en bevorderen wij de economie.

veel succes!

M. van Kampen, Burgemeester van Schagen

verschijning: 4x per jaar
in de gemeente schagen oplage: 2.000 ex.

Uitgever: 
ondernemers federatie schagen

Vormgeving & druk:
zeeman reclame groep

Tekst:
frits van wolveren
cyril Kraak

Advertentie acquisitie:
menno zeeman: menno@zrgbv.nl

Verspreiding:
intrapost

© 2013 ondernemers federatie schagen. 
niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan 
ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder 
schriftelijke toestemming van de uitgever. 
ondernemers federatie schagen aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen 
die zouden voortvloeien uit het gebruik van de 
in deze uitgave opgenomen informatie.  
op de advertentietarieven wordt geen  
burokorting gegeven.

c
o

lo
fo

n

voorWoorD

	 o n D e r n e m e r s  f e D e r a t i e  s c h a g e n 	 3

pag	17pag	6pag	5

pag	26



Schagen
Witte Paal 6-8
tel. 0224 274 100
www.ford-schagen.nl

Wieringerwerf
De Stek 8
tel. 0227 601 200
www.ford-wmr.nl

Den Helder
Industrieweg 5
tel. 0223 615 441
www.ford-denhelder.nl

Hoorn
Keern 21
tel. 0229 750 270
www.ford-hoorn.nl

B&K autocentrum

Prijs excl. BTW/BPM. excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en leges. Afgebeeld model kan afwijken van standaardspecifi caties.   

9,10 
en 11 januari2014

Met trots presenteren wij op 9,10 en 11 januari 
a.s onze nieuwe best(s)eller: de Ford Transit Connect, 
Van of the Year 2014! 

Komt u uitgebreid kennismaken met de Connect? 
Onze bedrijfswagenadviseurs vertellen u graag alle ins & outs!

Al verkrijgbaar vanaf € 11.590,-

Weten hoe 
onze nieuwe 
Ford Transit?



gEachtE onDErnEmEr 
En onDErnEEmstEr, 
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voor u ligt het eerste exemplaar van ons blad 

ondernemend schagen. Dit blad wordt uitgeven 

door de ondernemers federatie schagen (ofs) 

en is een vervolg op het blad van de industrie en 

Bedrijvengroep schagen (iBs).

Dit blad wordt 3 à 4 keer per jaar uitgegeven en 

is door en voor ondernemend schagen. De uit-

gever van dit blad is de zeeman reclamegroep 

uit schagen. zij zorgen ook voor uw advertenties. 

op 1 januari 2013 zijn de gemeenten harenkar-

spel, zijpe en schagen gefuseerd. Deze fusie heeft 

ook gevolgen voor de ondernemers in de nieuwe 

gemeente schagen. in de oude gemeenten wa-

ren ca. 18 ondernemersverenigingen actief met 

een ledenaantal van ca. 1000 leden. het aantal 

ondernemers in de nieuwe gemeente schagen is 

ca. 4000.

De ofs is om twee redenen opgericht. wij willen 

alle ondernemers in schagen vertegenwoordigen 

als het gaat om zaken die de individuele onderne-

mersverenigingen overstijgen, zoals infrastructuur, 

beleidsplannen, bestemmingsgebieden, tarieven 

enz. Daarnaast wil de gemeente schagen één 

aanspreekpunt als het over ondernemersbelan-

gen gaat.

De ofs bestaat uit 5 sectoren waarvan de voor-

zitter en  vicevoorzitter in het bestuur zitten. het 

bestuur wordt geleid door een onafhankelijke 

voorzitter. De sectoren zijn:  

• Detailhandel 

• horeca

• recreatie en toerisme

• agri business

• industrie en bedrijven

naast de contacten die wij met de gemeente 

schagen hebben overleggen wij ook met de Ka-

mer van Koophandel, vno-ncw, mKB en collega 

ondernemersfederaties uit de Kop van noord hol-

land in het z.g. Koepeloverleg. Kortom, wij zijn 

volop bezig met zaken die u direct of indirect ra-

ken. mocht u vragen hebben over bepaalde zaken 

dan horen wij dit graag.

ik wens u veel leesplezier.

met vriendelijke groet,

Hans Bouterse

Voorzitter OFS

e-mail: hans.bouterse@kpnmail.nl
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Krachten gebundeld

“in september 2010 zijn wij begonnen met struc-

tureel overleg en hebben onze gezamenlijke input 

richting de fusiegemeente op de rit gezet. ik kijk 

terug op een zeer constructieve samenwerking 

binnen alle sectoren. De oprichtingsvergadering 

van de sector recreatie & toerisme is met een 

hamerslag gebeurd. er was geen wanklank en dat 

geeft aan dat de achterban vertrouwen heeft in 

het bestuur en in de plannen. De verschillende 

sectoren zoeken verbinding met elkaar en kijken 

waar ze elkaar kunnen versterken.”

Veel bereikt in korte tijd

De toeristische sector heeft een economische 

spin-off van 250 miljoen euro. er komt veel geld 

binnen door forensenbelasting, toeristenbelasting 

(2 miljoen) en de ozB van vakantiewoningen. 

“Dit geld investeert de gemeente helaas maar 

gedeeltelijk terug in de sector. toch zijn er via de 

‘vier cent regeling’ vanuit de toeristenbelasting al 

mooie projecten gerealiseerd om het gebied op 

de kaart te zetten. Denk aan Bloeiend zijpe, de 

kunstmarkt ‘oog op kunst’ en de wind en water 

week. in 2014 willen wij investeren in strand wifi 

in combinatie met stads wifi, waarvoor al goede 

gesprekken met de gemeente en het bestuur zijn 

geweest.”

Grote toeristische functie

Door de ligging aan de kust heeft de gemeente 

schagen een grote toeristische functie. De kracht 

van de regio is de verscheidenheid: fiets- en 

wandelroutes door kleurrijke bollenvelden, het 

waddengebied, maar ook de stad schagen met 

haar gezellige centrum. er is veel te doen en de 

bereikbaarheid is goed. Dat maakt de gemeente 

   s a m e n  D e  n o o r D K o p  o p  D e  K a a r t  z e t t e n

“ allE sEctorEn vErstErkEn  Elkaar”

Ondernemen is een vak apart. 

Daar kan Kees de Wit alles 

over vertellen. Als directeur van 

twee campings weet hij wat 

ondernemen is. Sinds 1 januari 

2013 is hij ook voorzitter van 

de sector Recreatie & Toerisme 

binnen Ondernemers Federatie 

Schagen.



	 o n D e r n e m e r s  f e D e r a t i e  s c h a g e n 	   7

   s a m e n  D e  n o o r D K o p  o p  D e  K a a r t  z e t t e n

“ allE sEctorEn vErstErkEn  Elkaar”
schagen tot een leuke belevenis. “Door het sa-

mengaan van de oude gemeentes is er nu een 

grotere groep bedrijven ontstaan. op deze manier 

kun je een vuist maken en praat je namens een 

hele sector. we werken er samen keihard aan het 

gebied op de kaart te zetten.”  toevoegen twit-

terLogo @ofsrecreatie. 

Inspelen op beleving

ook als directeur van camping De nollen en 

camping De Lepelaar investeert Kees de wit  in 

recreatieontwikkeling. internet is bijvoorbeeld 

onmisbaar geworden in de branche. “online boe-

ken en de juiste informatie aan gasten geven is 

vandaag de dag essentieel. wij bekijken alles van-

uit het oogpunt van onze gasten. en dit bepaalt 

welke informatie wij op onze website zetten. wat 

wij aanbieden, bieden wij ook, om teleurstelling 

te voorkomen. na het vertrek van gasten sturen 

wij binnen 24 uur een digitale enquête. verbe-

terpunten stellen wij enorm op prijs en nemen 

wij mee in onze evaluatie. Klanten beleven din-

gen toch anders dan wij zelf en daar moet je op 

inspelen.” Deze aanpak werpt zijn vruchten af, 

want op zoover krijgen de campings een hoge 

cijferwaardering. 

Tot volgend jaar?

“De hele organisatie doet zijn werk goed. Dat is 

ook onze drijfveer achter alles. zolang het cijfer 

van de gasten op hoog niveau blijft, betekent dit 

dat alle afdelingen goed presteren. Dat zien wij 

ook aan de terugkeer van gasten. Dertig procent 

van onze gasten is vaste klant en zien wij het 

volgende seizoen met plezier terug. Daarnaast 

verwelkomen wij ook elk jaar de gasten die een 

stacaravan of seizoensplaats hebben.” 

weten welke ontwikkelingen er op de parken 

zijn? volg de campings op twitter en facebook 

of ga naar www.denollen.nl en 

www.delepelaar.nl.



Schilder-, behang- en glaswerk
AMBACHTELIJKE SCHILDERS GROEP B.V.

WWW.AMBACHTSCHILDERS.COM
Tel: 0223 521764  • Fax: 0223 521 888
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“wij behartigen de belangen van de winkeliers-

verenigingen binnen de gemeente schagen. 

onze ambitie is zorgdragen voor het verbeteren 

en optimaliseren van de winkelgebieden en het 

faciliteren van een zo gezond mogelijk onderne-

mersklimaat. zo kijken wij niet alleen naar ope-

ningstijden, maar streven ook naar behoud van 

kwaliteit in het totale winkelbestand. De kwaliteit 

van een dorp staat voorop, want zo houden wij de 

gemeente in de breedste zin sterk. na de uitbrei-

ding van de gemeente schagen is er steeds meer 

samenwerking met andere sectoren gezocht. met 

de sectoren horeca en industrie & Bedrijven was 

de samenwerking er al, maar nu zet dit ook binnen 

de hele gemeente schagen door. wij hebben nu 

meer zicht op de sector toerisme & recreatie en 

begrijpen elkaar daardoor beter. De communicatie 

is enorm verbeterd en de betrokkenheid vergroot.”

Shoppen of internet

we leven in een 24-uurs economie, waar internet 

een belangrijke rol vervult. het is daarom be-

langrijk de koppeling tussen de fysieke winkel en 

het internet te maken. winkelen is een beleving, 

want juist de kracht van service en kwaliteit blijft 

mensen naar de winkel trekken. als iedereen via 

internet koopt zijn er straks geen winkels meer 

en daar moet de klant zich bewust van zijn. “De 

stad schagen heeft 60% meer winkeloppervlak 

dan vergelijkbare steden en heeft daardoor meer 

te bieden. wij werken keihard om schagen op 

de kaart te houden. Door meer activiteiten te 

ontplooien en interactie te creëren, waardoor de 

consument naar schagen blijft komen. niet alleen 

De Gemeente Schagen kent een totaal van 350 

winkeliers, waarvan er 300 vertegenwoordigd zijn in 

de winkeliersverenigingen. Dit kenmerkt de enorme 

betrokkenheid binnen de detailhandel. Winkeliers vinden 

het belangrijk hun stem te laten horen. En die neemt Hans 

Blaauw, voorzitter van de sector Detailhandel, ter harte. 

  Winkelen is een beleving
“ DE kracht van sErvicE En 
kWalitEit blijft mEnsEn 
naar DE WinkEl trEkkEn”



Univé Hollands Noorden
Tel.nr. 0227 - 54 94 40
Bovenkarspel, Hippolytushoef, 
Medemblik, Schagen & Spanbroek

Financiële rust en zekerheid!www.univehollandsnoorden.nl

We zijn er. Altijd. Zeker ook voor u als ondernemer.

Al 8 keer de beste 
zakelijke verzekeraar 
van Nederland



voor de huidige winkelier, maar ook voor partijen 

die zich in schagen willen vestigen. onze kracht 

is de diversiteit van stad, strand en platteland. 

en de hele omgeving plukt hier de vruchten van.”  

Mooie kans

naast voorzitter van de sector Detailhandel is 

hans Blaauw eigenaar van vastgoedmanagement 

organisatie Blaauw vastgoed. twaalf jaar geleden 

startte hij zijn bedrijf, toen de landelijke orga-

nisatie waar hij voor werkte zich terug trok uit 

schagen. voor hem de kans om zelfstandig verder 

te gaan. “vanuit het huidige kantoor op de witte 

paal verzorgen wij het beheer voor vereniging een  

van eigenaren en beleggers. Daarnaast richten wij 

ons op flexibele oplossingen voor het onderwijs en 

de zorg. wij werken zowel op strategisch, tactisch 

als operationeel niveau. hiervoor zien wij ook een 

groeiende belangstelling vanuit gemeenten en 

corporatieland.” 

De klant ontzorgen

met openheid en transparantie geeft Blaauw 

vastgoed duidelijkheid aan opdrachtgevers. ”wij 

zijn een open en toegankelijk kantoor en werken 

met korte lijnen. Dit ervaren klanten als prettig. 

Daarnaast werken wij op basis van prestatiege-

richt efficiënt exploitatiemanagement. 

wij geven onze opdrachtgevers meer kwaliteit 

aan hun vastgoed, terwijl de kosten op langjarige 

exploitatie gegarandeerd tussen de 10 en 35% 

goedkoper zijn. Daarnaast blijven wij bezig met 

planontwikkeling. wij komen binnenkort in de 

lucht met vier prachtige kavels.” heeft u interesse 

in een ruime landelijke kavel met mogelijkheden 

in schagen? neemt u dan contact op met hans 

Blaauw.
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Loet 43  
1741 BN Schagen
0224 - 75 29 88
info@geoarchitecten.nl
www.geoarchitecten.nl

GeOarchitecten

SNS Zakelijk Sparen
Zakelijke spaarrekening  
met een goede rente 

De voordelen van SNS Zakelijk Sparen
Flexibel sparen met goede rente
U kunt altijd bij uw geld
Sparen vanaf uw huidige betaalrekening

Kijk op snsbank.nl/zakelijksparen
of kom langs in uw SNS Winkel

*

1,75%*

Deze variabele rente op jaarbasis geldt per 27-11-2013 over uw saldo tot € 100.000.
Rentewijzigingen voorbehouden. Kijk voor de rentetrappen op snsbank.nl/zakelijksparen.

Nieuwstraat 37
1741 BV Schagen
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Bijna 15 jaar geleden begon 

het met een idee, verbazing 

dat er in Schagen nog geen 

gezondheidscentrum was waar 

een diversiteit aan zelfstandig 

werkende professionele me-

dici en paramedici hun plek 

konden vinden. Een pand werd 

gevonden, in eerste instantie 

veel te groot.

ingela hermans en Lucia Bouma, de firmanten 

en initiators, werkten hun plan verder uit. De 

naam gezondheidscentrum hoep zuid, ge-

noemd naar de wijk in schagen  werd bedacht.

gezondheidscentrum hoep zuid levert aan de 

zelfstandige (para)medici een behandelruimte, 

collectieve wachtruimte, algemene voorzienin-

gen, infrastructuur voor telefonie en automati-

sering,  secretariële ondersteuning en parkeer-

voorzieningen aan de rand van het centrum.

 

Door de verschillende zorgverleners onder een 

dak bijeen te brengen, profiteren zij van de ge-

zamenlijke voorzieningen en expertise. zij de-

len de gezamenlijke kosten waardoor er hogere 

kwaliteit geleverd kan worden.

 

ongelofelijk hoe de groei erin kwam. van een 

paar therapeuten groeide het centrum. zeker de 

kinderfysiotherapie en fysiotherapie werd sterk 

uitgebreid. tevens groeide de podologie uit zijn 

jasje. Daarbij ingela en Lucia vonden dat zij de 

kwaliteit in de zorg niet konden waarborgen. 4 

jaar geleden zijn zij op zoek gegaan naar een 

nieuw pand die aan hun hoge kwaliteitseisen 

konden voldoen. Locatie vormde in eerste in-

stantie een probleem, want daar hadden zij ook 

eisen voor. goed bereikbaar, dicht bij station en 

bushalte met voldoende parkeergelegenheid op 

een goede zicht locatie. na 2 jaar kwamen zij 

via wethouder Jan Bouwes en makelaar arjan 

zwaan in contact met ton vlaar van  onro vast-

goed. zo is de bal gaan rollen om de vestiging 

aan de zuiderweg vorm te geven. tevens zagen 

hermans en Bouma mogelijkheden om het 

centrum Jeugd en gezin (voormalig consultatie 

bureau), ggD, huisartsen en apotheek daar te 

huisvesten. vele, vele gesprekken volgden. Door 

deze samenwerking kon de droom verwezen-

lijkt worden: een praktijk te laten bouwen, die 

energie zuinig, goede klimaatbeheersing en 

een omgeving waar zowel de patiënt alsmede 

de therapeuten zich prettig voelen.

 

een jaar geleden werd de verhuizing een feit en 

vind u op de eerste etage gezondheidscentrum 

hoep zuid, met de allernieuwste technieken. De 

fysiotherapie is uitgegroeid tot 9 therapeuten 

waarvan 4 kinderfysiotherapeuten.  zij onder-

scheiden zich ook als top praktijk  (een van de 

50 in nederland) door hun certificering voldoen 

zij aan de hoge eisen van de verzekeraars. op 

dit moment zijn in de praktijk gevestigd: fysio-

therapie (5), Kinderfysiotherapie (4), podologie 

(2), pedicure (2), tandheelkunde (2),  osteopa-

thie, homeopathie, acupunctuur en Logopedie.

met de nominering tot ondernemer van het jaar 

samen met…. is dit natuurlijk de kers op de 

taart voor al hun inspanningen een groot ge-

zondheidsplein in schagen te bewerkstelligen.

Op zondag 12 januari 

om 11:20 uur en 

zaterdag 18 januari 

om 12:20 uur is er 

op RTL4 een uitzending 

van het programma 

“Altijd Jong” over de 

Podologie vanuit ons 

Gezondheidscentrum. 
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piet Bakker: “anderhalf jaar geleden werd ik 

benaderd door adriaan Jongejan, voorzitter van 

de zakenclub ’t zand. ‘wij zoeken iemand die 

onze club wil vertegenwoordigen in het ofs.’ ik 

heb daar positief op gereageerd.” in het dage-

lijks leven is piet Bakker directeur van Bakker & 

schilder transport, gevestigd in ’t zand. “hoewel 

we onlangs Bloemendaal transport in andijk heb-

ben overgenomen en de integratie veel aandacht 

vraagt, vind ik het behartigen van de belangen van 

ondernemers uit ’t zand belangrijk.” enkele zaken 

binnen de sector industrie en Bedrijven springen 

er voor hem uit. De infrastructuur vindt piet Bakker 

van cruciaal belang. “het is voor ondernemers van 

levensbelang. of een bedrijf zich in onze regio 

wil vestigen, wordt in hoge mate bepaald door 

de infrastructuur. De bereikbaarheid is immers 

cruciaal.” 

piet Bakker ziet de n9, tussen alkmaar en Den 

helder, in dat verband, nog steeds als een zorgen-

kind. recentelijk zijn er ongelukken gebeurd die 

te wijten zijn aan gevaarlijke wegbermen. “ze zijn 

ontstaan doordat bij het opnieuw asfalteren, de 

weg smaller is geworden. De aangebrachte grond 

naast het asfalt, is veel te zacht. auto’s zakken 

daarin weg. De oplossing is het aanbrengen van 

puinkorrels of grastegels.” 

piet Bakker is van mening dat bij de herstructure-

ring van de weg o.a. bij schoorldam, men eigenlijk 

had moeten doorpakken en de weg had kunnen uit-

breiden naar vierbaans. “het is een gemiste kans.” 

hij legt uit dat niet alleen de noordzuid-verbinding 

kwetsbaar is, ook de oostwest-verbindingen, o.a. 

bij st. maartensvlotbrug, zorgen nog wel eens voor 

problemen. “De oplossing is de aanleg van een 

extra brug.” naast de verbetering van de infra-

structuur ziet piet Bakker, scholing en opleidingen 

als een belangrijk punt. immers goede vakmen-

“ goEDE infrastructuur is van lEvEnsbElang  
voor de vestiging van nieuWe  bedrijven” 

Piet Bakker is binnen de Ondernemers Federatie Schagen gekozen tot lid van het bestuur van de 

sector Industrie en Bedrijven. Ruim driehonderd bedrijven zijn bij deze sector ondergebracht. De 

diversiteit van bedrijven die onder de paraplu zakelijke dienstverlening vallen is groot: transport-

bedrijven, bouwondernemingen, groothandelsbedrijven en industriële productiebedrijven. Zowel 

kleine, middelgrote als grote ondernemingen vallen er onder. 
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sen, gekwalificeerd personeel, is de bepalende 

factor bij de kwaliteit van de onderneming. “veel 

jongeren trekken uit de streek weg om elders te 

gaan studeren. ze blijven vaak hangen. voor be-

drijven is het essentieel om vakkennis voor de 

regio te behouden. innovaties komen veelal van 

afgestudeerden. zowel de agrarische sector als de 

bloembollenteelt hebben steeds meer behoefte 

aan innovatief vermogen.” 

samenwerking met de verschillende regionale 

platforms ziet piet Bakker eveneens als een prio-

riteit. “Dan bedoel ik zaken als infrastructuur en 

scholing, deze gaan over onze gemeentegrenzen 

heen. maar ook voor zaken die je regionaal moet 

oplossen zoals beveiliging van bedrijventerreinen 

met camera’s en de aanleg van snelle en stabiele 

internetverbindingen.” 

voor het bedrijf Bakker & schilder is het nood-

zakelijk om verder te kunnen groeien. “Door de 

overname van Bloemendaal transport is voor ons 

bedrijf integrale transportmanagementsoftware 

gewenst, zodat vervoersstromen beter gemanaged 

kunnen worden. het ontbreken van snelle internet-

verbindingen remt de groei.”

“ goEDE infrastructuur is van lEvEnsbElang  
voor de vestiging van nieuWe  bedrijven” 

Bakker & Schilder is een modern 

transportbedrijf dat prioriteit geeft 

aan duurzaamheid. Het bedrijf is ac-

tief op drie gebieden: retaildistributie, 

postdistributie en het transport van 

bloembollen. Het behaalde in 2011 

de ‘Lean and Green-Award’. “Door een 

goede topografische spreiding van 

onze klanten, reduceren we de lege 

kilometers. Onze chauffeurs hebben 

we opgeleid in zuinig rijden, waardoor 

de CO-2-uitstoot beperkt wordt. Onze 

kracht is een optimale belading van 

vrachtauto’s.” 
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NIEUW
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voor professionele
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Met deze misschien wel tegel-

tjeswijsheid ga ik in mijn pro-

fessie als accountant al jaren 

om. En het komt altijd uit. Zo 

ook in de gemeente Schagen 

met zijn nieuwe grenzen.

ik mocht in de afgelopen jaren als voorzitter van 

zakenclub ’t zand aan de wieg staan van menig 

samenwerkingsverband. Binnen het dorp trokken 

we zeer regelmatig op met de Dorpsraad en was 

er een prima cohesie met de stichting stimule-

ring Dorpsactiviteiten. Binnen onze gemeente 

zijpe trokken we samen op met de andere be-

drijvenverenigingen. we hielden onder meer bij-

eenkomsten met de politiek en gemeentebestuur. 

Dit mondde in de laatste jaren van het bestaan 

van de gemeente uit in een nog groter verband, 

het zogenoemde economisch-toeristisch platform. 

met een agrarisch tintje, want hierbij was de Lto 

ook bij betrokken.

Dit laatste platform is vergelijkbaar met de in de 

afgelopen jaren ingezette samenwerking binnen 

de nieuwe gemeentegrenzen, resulterend in de op-

richting in oktober van het ofs. ook daar mocht ik 

mijn steentje in bijdragen. het is bijzonder spijtig, 

dat de Lto hierin is afgehaakt, maar dat maakt 

de noodzaak van een instantie als het ofs niet 

minder noodzakelijk.

ik steek dan hier ook graag het ofs, met al haar 

5 sectoren, een hart onder de riem en doe een 

beroep aan een ieder om met elkaar deze fede-

ratie tot een succes te maken. ik ben bijzonder 

blij dat ik mocht helpen deze vernieuwende struc-

tuur te doen ontstaan en wens alle ondernemers 

hiervan heel veel vruchten (naast een klein stukje 

kosten) toe. 

in mijn praktijk heb ik dagelijks te maken met 

bedrijfsoverdracht en al haar raakvlakken. ik ben 

zelf inmiddels ook zover, dat ik van mijn vrijwil-

ligerswerk een aantal zaken zal gaan overdragen. 

ik heb mij na de oprichting van het ofs afgemeld 

als mogelijk bestuurder. er zijn vele, veelal ook 

jongere kandidaten bijzonder geschikt voor het 

op- en uitbouwen van het ofs. 

zo ook zal ik komend voorjaar als voorzitter van 

de zakenclub ’t zand worden opgevolgd.  Dit bete-

kent, dat deze eerste bijdrage aan uw mooie blad, 

waarschijnlijk ook de laatste zal zijn.  maar, ik zal 

mijn kennis delen met ieder die daar prijs op stelt. 

immers, Kennis delen is Kennis vermenigvuldigen.

ik wens u allen hele prettige feestdagen, een 

mooie jaarwisseling en een voorspoedig maar 

vooral gezond 2014.

Adriaan Jongejan, 

Voorzitter Zakenclub ‘t Zand

kennis delen is kEnnis 
vErmEnigvulDigEn
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Zo snel en goed mogelijk uw huis verkopen. Dat vraagt om een Garantiemakelaar. Een Garantiemakelaar gaat namelijk 

een stap verder. Niet alleen zorgt hij ervoor dat uw woning zo goed mogelijk gepresenteerd wordt. Dankzij zijn ervaring in 

de lokale markt is hij specialist en kan hij u voorzien van advies op maat. Zo wordt uw woning voor een reële prijs in de 

markt gezet en zet hij de juiste middelen en kanalen in om uw potentiële kopers te bereiken. Uiteraard houdt hij u op de 

hoogte van de laatste ontwikkeling en is hij altijd voor u bereikbaar. Ook uw huis verkopen? Kijk voor meer informatie op 

 www.zwaanschouten.nl of bel ons op 0224-213964.

ZET U UW 
HUIS TE KOOP 
OF GAAT U HET 
 VERKOPEN

Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten.

DIT IS VEELZIJDIG
UW DRUKKERIJ IN DE REGIO

DEN HELDER
Bel: 0223 52 3006

SCHAGEN
Bel: 0224 29 6007

 www.zrgbv.nl

500 visitekaartjes
dubbelzijdig fullcolour 
bedrukt op 350 gr. gesat. 
MC papier en voorzien 
van glanslaminaat (excl. 
ontwerpkosten) 

€ 105,-

1000 briefpapier
enkelzijdig bedrukt op 
80 gr. HVO in 1 kleur voor 
slechts 

€ 107,-
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bel ons voor een scherpe 
offerte op maat. 
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   n e n  s n e e K e s  (  v o o r z i t t e r  s e c t o r  a g r i B u s i n e s s )

“schaalgroottE is 
EEn positiEvE 

ontWikkEling,  
maar vernieuwing 

is altijd even wennen”

In oktober 2013 is mevrouw Nen Sneekes binnen OFS 

gekozen tot voorzitter van de sector agribusiness. 

Deze sector verenigt een belangrijke groep bedrij-

ven zoals loonverwerkingsbedrijven, bedrijven in de 

groenvoorziening, bedrijven werkzaam in de handel 

van agrarische producten, meststoffen, zaadverede-

ling en gewasbescherming. Nen Sneekes: “Globaal 

gezien zijn het bedrijven die werken in het groen, de 

grond en de infra. Opdrachtgevers zijn onder andere 

bloembollen-, akkerbouwbedrijven, veehouderijen en 

de semi-overheid.”
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- Verouderde vloeren    

-  Parket op vloerverwarming

-   Planken- en Laminaatvloeren

- Schuur- en Renovatie werk

- Traprenovatie

- Speciale modellen

- Vinylvloeren

Witte Paal 227 - Schagen - Tel. 0224-212827

www.klitsieparket.nl

Sinds
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M.J. de Nijs en Zonen 
Postbus 1
1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon 0226 - 39 70 00

Vakmanschap en 
overzicht tot in 
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>  Eye Filminstituut
    Amsterdam
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info@mjdenijs.nl
www.mjdenijs.nl
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HORIZONTAAL GESTUURD BOREN

AVEGAAR- & RAKETBOREN

DE KRACHT VAN ERVARING, 
MENSEN EN MATERIEEL

Jaar in jaar uit
een mooie rente!

Spaar € 750en krijg een setunieke mokkencadeau!*

L. van Brederode Assurantiën & Hypotheken BV
Kalverdijk 81
1747 GK TUITJENHORN
T (0226) 39 38 00
E info@lvanbrederode.nl
I www.lvanbrederode.nl

Kom uiterlijk 31 januari 2014 bij ons langs en regel het direct.
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wanneer we nen sneekes vragen naar priori-

teiten in deze sector, noemt zij het beheer van 

flora en fauna maar verwijst zij ook naar de 

nieuwe website waar de belangrijkste speerpun-

ten van de sector staan vermeld. nen sneekes 

heeft bestuurlijke ervaring. ze zat ook in het 

bestuur van de landelijke vereniging van loon-

loonwerkbedrijven cumula.“het is noodzakelijk 

om samen met de overheid en andere bedrijven, 

het beleid op het gebied van de flora en fauna 

goed op elkaar af te stemmen. zo mogen wij 

bijvoorbeeld op bepaalde tijden niet het land 

op en moeten voordat we het land opgaan nest-

controle uitvoeren. het houdt onder andere in 

dat we goed op de hoogte moeten zijn met de 

flora- en faunawet.” het ligt voor de hand dat 

in dit verband eveneens overleg wordt gevoerd 

met natuurorganisaties als natuurmonumenten 

en Landschap noord-holland.

nen sneekes stelt dat problemen van haar sec-

tor vaak die van andere sectoren raken. “Denk 

aan het vrachtverkeer binnen de gemeente 

schagen. grote vrachtwagens en tractoren ziet 

men liever niet in het centrum het is dan prettig 

als je elkaar weet te vinden en gezamenlijk tot 

oplossingen kunt komen.” een belangrijk speer-

punt betreft dan ook de wegen ten behoeve van 

het landbouwverkeer.  “zijn de parallelwegen wel 

breed genoeg voor tractoren en machines. De 

omvang van deze machines is toegenomen, zo-

dat er tegenwoordig andere eisen aan de wegen 

moeten worden gesteld. over deze problema-

tiek kunnen we overleggen met Lto (Land- en 

tuinbouw organisatie).” een belangrijk punt is 

ook het overleg met de overheid, gemeente 

en provincie. “het is altijd beter wanneer je 

gezamenlijk met één stem spreekt richting de 

overheid. zij weten dan hoe de branche erover 

denkt!” volgens nen sneekes kunnen we de 

sector agribusiness typeren door deze te ver-

delen in dienstverleners en toeleveranciers. De 

dienstverleners zoals loonwerkersbedrijven, de 

toeleveranciers zoals zaad-, mestleveranciers, 

leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen, 

ze zijn afhankelijk van elkaar. 

ze hebben ook te maken met de cycli in de 

sector als planten en oogsten. Last but not least 

is eveneens het weer een bepalende factor in de 

keten. al met al is de sector agribusiness binnen 

de gemeente schagen een groeiende groep be-

drijven die een niet onbelangrijke bijdrage levert 

aan economische activiteit.

Nen Sneekes is werkzaam bij het familiebedrijf Fa. A. Sneekes & Zn. te Schagerbrug. 

Meer dan 50 jaar is dit bedrijf werkzaam in o.a. agrarisch loonwerk en verhuur van 

grondverzetmachines. Later legde men zich ook toe op werkzaamheden in de grond-, weg- 

en waterbouwsector. Zo is het bedrijf betrokken geweest bij de aanleg van de waterberging 

De Stolpen en bij het bouwrijp maken van meerdere industrieterreinen in de regio.
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In de nieuwe Ondernemers Federatie Schagen 

(OFS) is de horeca een sector met een 

eigen dynamiek. Alleen al binnen Schagen 

zelf bestaat er een grote verscheidenheid 

aan horecagelegenheden, variërend van een 

discotheek tot een exclusief restaurant. 

Voorzitter van de nieuwe sector is Silvia Pronk.

 
s e c t o r  h o r e c a  s t r e e f t  n a a r  e e n h e i D  i n  v e r s c h e i D e n h e i D

voorzitter silvia Pronk “samEn  mEt DE gEmEEntE 
naar oplossingEn zoEkEn” 
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Ongetwijfeld spelen er belangrijke 
kwesties binnen de sector horeca. 
Kunt u er drie noemen die wat u 
betreft prioriteit hebben? 

sylvia pronk: “het uitwerken en vaststellen van 

een verordening over paracommerciële instel-

lingen, zoals kantines in club- en buurthuizen, is 

zo’n aandachtspunt. De gemeente is dit verplicht 

in verband met de nieuwe drank- en horecawet. 

handhaven is hier ook een belangrijk punt voor 

de gemeente. met name ook straks als er geen 

alcohol meer mag worden geschonken onder de 

18. veel jeugd verblijft in de vrije tijd in sportac-

commodaties en kantines.”

“een tweede aandachtspunt is het vaststellen 

van de horeca-sluitingstijden. Door de fusie zijn 

er nu verschillende sluitingstijden en daarbij 

behorende regels (wel en geen portiers e.d.). 

er wordt overwogen om voor vrije sluitingstijden 

te kiezen, zodat iedereen zelf kan bepalen hoe 

laat de horecagelegenheid sluit. Dat leidt tot een 

meer natuurlijke ‘afloop’ van mensen. verder zal 

de druk op taxi’s minder hoog zijn en ontstaat 

er minder overlast op straat, wat de veiligheid 

kan bevorderen.” 

een derde punt van aandacht is de vraag hoe 

horecaondernemers om moeten gaan met de 

nieuwe wet waarin staat dat er geen alcohol en 

tabak mag worden verkocht onder de 18 jaar. 

er zijn ondernemers die van plan zijn om jeugd 

onder de 18 te weren en er zijn ondernemers 

die de jeugd wel binnen laat, maar streng gaat 

controleren op iD kaarten en dan polsbandjes 

uitdeelt. gelukkig komen er steeds meer varian-

ten van dranken met 0 % alcohol op de markt. 

De ondernemers zijn bang voor meer illegale 

‘zuipketen’ en thuis (in)drinken.”

Onder het begrip horeca valt 
een grote verscheidenheid aan 
bedrijven: strandtenten, cafés, 
discotheken, etc. Hoeveel leden 
telt uw sector en hoe vaak komen 
zij bijeen? Bestaat er al een 
actieplan? 

silvia pronk: ”De sector horeca heeft ongeveer 

150 leden. het bestuur, ondersteund door Ko-

ninklijke horeca nederland (Khn), vergadert 

momenteel om de 6-8 weken. afhankelijk van 

wat er speelt, worden de leden 1 tot 2x per jaar 

uitgenodigd. verder kunnen leden van Khn een 

nieuwsbrief op de website van Khn over onze 

regio bekijken. 

vanaf nu kunnen alle leden, dus ook de niet-le-

den van Khn vergaderinformatie en speerpunten 

van de gehele horecasector raadplegen op de 

site van de ofs. Binnen de ofs is er een actie-

lijst van de diverse speerpunten die in volgorde 

van belang behandeld worden.”

Heeft uw sector komend jaar 
periodiek overleg met de overheid 
(gemeente)?

“sowieso heeft het hele ofs-bestuur overleg 

met de gemeente, waar ook de horecapunten 

aan bod komen. De gemeente wil graag dat 

we als horecasector, meedenken hoe we de 

verschillende zaken willen aanpakken, zoals de 

leeftijdsgrens van 18 jaar voor het verstrekken 

van alcohol.“

 
Wat is wat u betreft het allerbe-
langrijkste waar u het komende 
jaar voor wil strijden?

“Dat is een duidelijk en eerlijk beleidsplan over 

de paracommercie, zodat paracommerciële 

instellingen kunnen doen waar ze in eerste in-

stantie voor bedoeld zijn, dus geen feesten en 

partijen organiseren en tijdig sluiten zodat de 

horeca daar geen overlast van ondervindt.” 

 
s e c t o r  h o r e c a  s t r e e f t  n a a r  e e n h e i D  i n  v e r s c h e i D e n h e i D

voorzitter silvia Pronk “samEn  mEt DE gEmEEntE 
naar oplossingEn zoEkEn” 
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het voorwoord zal voortaan worden ingevuld door 

hans Bouterse als algemeen voorzitter van ofs. ik 

wens hem veel succes en vooral ook veel plezier. 

zelf ben ik inmiddels verkozen tot voorzitter van 

de sector commissie industrie & Bedrijven tij-

dens de oprichtingsvergadering d.d. 11 oktober 

2013. Dit voelt,  in samenhang met de fusie per 

1 januari 2014 van iBs en Bedrijvenvereniging 

harenkarspel,  allemaal goed, maar is toch ook 

weer geen abc-tje. ik vraag mij namelijk wel eens 

af of een ieder zich  realiseert hoeveel (vrije) tijd 

een bestuurslid steekt in zijn bestuursfunctie. als 

bestuur doen wij ons uiterste best  en dan krijg 

je leuke maar soms ook minder leuke reacties. 

Bij dit laatste heb je dan gelukkig weer de steun 

van je collega-bestuursleden, maar bovenal weet 

je waar je voor staat en ga je weer verder. plezier 

met bestuur en de leden naast het behartigen van 

de belangen staat dan weer voorop. maandagmor-

gen 16 december om 8.30 uur; overleg met de 

gemeente schagen en je schuift gewoon weer aan. 

samen vanuit het bedrijfsleven in overleg gaan 

met de gemeente is waar het om gaat. De beste 

manier om de gezamenlijke belangen  onder de 

aandacht van B&w en de politiek te brengen. wij 

kunnen als bestuur niet altijd even populair zijn 

met onze besluiten, niet richting gemeente maar 

soms ook niet richting onze achterban. ik reken 

hierbij op uw steun en begrip in de wetenschap en 

het vertrouwen dat onze besluiten altijd worden 

genomen in het groter belang van ons allen als 

ondernemer. 

tot slot wil  ik u heel veel plezier en succes wen-

sen bij het ondernemen in 2014. ook  hier staat 

het plezier bovenaan. met plezier ondernemen 

geeft zoveel energie en levert bij voorbaat het 

eerste succes.

Wim Smink, voorzitter

Ondernemers Federatie Schagen

Sector commissie Industrie & Bedrijven

sector industrie & bedrijven

van ibs naar ofs

Ja, het kan snel gaan. In 

september 2010 mocht ik 

voor de eerste maal het voor-

woord van het IBS Magazine 

schrijven en nu ruim drie 

jaar later staan wij voor een 

afscheid en tegelijk voor een 

nieuw begin.  Prachtig  te 

constateren dat alle onderne-

mersverenigingen onder OFS 

staan voor een vervolg van 

ons magazine in de vorm van 

een OFS Magazine. Samen 

met de redactie en Zeeman 

Reclamegroep ben ik  hier  

natuurlijk trots op.



“Wij gaan iedere dag 

voor de hoogst mogelijke 

kwaliteit. Ik verwacht 

van mijn accountant 

hetzelfde.”

Ondernemen inspireert.

Als ondernemer bent u van grote waarde. Ondernemers zijn de pioniers, de durfals en de motor 

van de maatschappij. Ondernemen daagt uit en dwingt u om creatief bezig te zijn. Het inspireert 

u om altijd op zoek te zijn naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Bij Flynth staan we graag bij 

met duidelijk advies en zo efficiënt mogelijke dienstverlening. Zo investeren we fors in onze 

mensen, middelen en kennis, om u moderne en efficiënte dienstverlening te bieden. Wat uw 

zaken ook zijn, Flynth helpt u succesvol te ondernemen.

Ondernemen is investeren

Grotewallerweg 3-01, 1742 NM Schagen, T (0224) 21 24 25, www.flynth.nl

sector industrie & bedrijven

van ibs naar ofs
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ACTIEF 
                         IN PASSIEF BOUWEN

TOTAALLEVERANCIER K-VISION KUNSTSTOF KOZIJNEN

www.vanderburgkozijnen.nl

Energiezuinig bouwen vraagt om de nieuwste type kozijnen. Zero Energie Alufusion 

is het product van nu. Door het Zero Energie kunststof kozijn te combineren met 

aluminium dekschalen behoudt u het esthetische karakter van aluminium en profi teert 

u van de isolerende eigenschappen van kunststof kozijnen. De isolatiewaarde is zo 

goed, dat het voldoet aan de eisen van Passiefhuis bouwen.

Het aluminium biedt onbeperkte mogelijkheden in kleuren en ontwerp, terwijl het 

kunststof de garantie geeft van onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid. Isolatie 

en esthetica gaan samen in de realisatie van energiezuinige woningen en gebouwen.

Bel voor meer informatie of kijk op onze website. 

Zero Energy Alufusion 88 mm
•  slank en esthetisch

•  onbeperkte kleurmogelijkheden

•  duurzaam en onderhoudsvriendelijk

•  ook geschikt voor een passiefhuis

•  met staal 1.0 W/(m2K)

•  met thermische isolatie Passiefhuis <_ 0,8 W/(m2K)


