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beste cOllega 
Ondernemer,
Deze keer aan mij de eer een voorwoord te schrijven. Even voorstellen dus: Eric Zentveldt 

eigenaar van Autozenter Schagen op de Fok in Schagen maar ook van Autoschade de Lange 

eveneens op de Fok. Daarnaast ben ik al jaren bestuurslid van de IBS (Industrie- en Bedrij-

vengroep Schagen) heb ik enorm lang in de commissie voor het jaarlijkse bedrijfsbezoek 

en feestavond gezeten en ook vanaf het prille begin betrokken als één van de mensen die 

het IBS magazine wat nu voor u ligt als OFS magazine elke keer de vorm en inhoud geeft. 

En laat ik het daar maar over hebben want voor het overige bent u altijd welkom in één van 

onze bedrijven. 

het magazine is een initiatief van menno zeeman die tijdens een iBs vergadering eind 2009 oppperde om een 

magazine te maken wat onze club voor en over elkaar informeert en wat ons als club geen geld kost. tot op 

heden althans want hier zijn adverteerders voor nodig. 

gelukkig kunnen we die nog vinden maar het valt niet mee hier een uitbreiding in te vinden en dan met name 

in het vroegere harenkarspel en zijpe. telt u maar mee in deze uitgave, u zult de meerderheid van adverteerders 

niet in die regio vinden. vandaar ook dat er nog wel eens meer bedrijven in ons magazine staan die uit schagen 

(de stad) komen. een bedrijf dat regelmatig adverteert wordt, terecht, nog wel eens redactie toegezegd.

Bij deze dus de oproep om te adverteren en op die manier ons (dat wil zeggen ook mijn collega’s van het 

magazine: silvia pronk, carla smit en hans Bouterse) magzine te behouden maar vooral verder te laten groeien 

in het u voorzien van nog meer actuele informatie uit ondernemend schagen!

heeft u suggesties voor invulling van het maga-

zine? graag! meld het bij één van ons of mail 

mij op ez@autozenter.nl.

veel leesplezier met het vijfde ofs magazine wat 

alweer de laatste is in 2014 en mooie feestda-

gen gewenst.

eric zentveldt

verschijning: 4x per jaar
in de gemeente schagen oplage: 3.000 ex.

Uitgever: 
ondernemers federatie schagen

Vormgeving & druk:
zeeman reclame groep
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Advertentie acquisitie:
menno zeeman: menno@zrgbv.nl

Verspreiding:
intrapost

© 2014 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

pag 17pag 12pag 11

pag 26

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



“een avondje naar de film is voor veel mensen 

echt een heerlijk avondje uit. het mooie is, je 

kunt het zo groot of klein maken als je zelf wilt. 

van een druilerige donderdagavond waarop je 

na het eten besluit om gauw een filmpje mee 

te pakken, of juist eindigen in de bioscoop na 

een dagje shoppen en uitgebreid diner.” frits 

kreeg de beleving van het witte doek met de 

paplepel ingegoten. “mijn moeder had vroeger 

al een kleine bioscoop in voorschoten. op die 

ervaring is mijn visie op een bezoek aan de 

bioscoop gebaseerd. ik wil geen enorme zalen 

en massa’s mensen. wij gaan juist voor een 

warm concept met huiselijkheid en een knusse 

sfeer.” naast cinemagnus is frits eigenaar van 

cinema texel en cinemeerse in hoofddorp, sa-

men nh Bioscopen. het complex in hoofddorp 

behelst tevens café plein 14, waar frits ook 

Het enige genre waar hij zelf weinig mee heeft, is horror. Verder is het voor Frits Nieuwen-

huizen van Cinemagnus Schagen voornamelijk altijd weer genieten, van animatie tot actie en 

van drama tot komedie. In 2006 opende hij samen met zijn vrouw Irma hun nieuw gebouwde 

bioscoop, die meer dan tweehonderdvijftigduizend bezoekers per jaar trekt.

Welkom in huiselijk 
cinemagnus
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eigenaar van is, een restaurant en een vesti-

ging van subway. De werkzaamheden voor de 

drie locaties worden hoofdzakelijk gedaan in 

schagen. wekelijks maakt hij samen met rech-

terhand christopher de programma’s voor de 

drie bioscopen. “Dat vind ik een van de mooiste 

onderdelen van m’n werk. welke films gaan we 

draaien? en in welke zaal? Laten we die kas-

kraker nóg een week langer zien of is het tijd 

om te stoppen? elke week streven we ernaar 

een goed programma neer te zetten voor een zo 

breed mogelijk publiek. Landelijk is ‘de jeugd’ 

toch wel de grootste groep bioscoopbezoekers, 

maar hier in schagen komen echt alle leeftijden 

bij elkaar. we hebben voorstellingen voor kleu-

ters, maar ook live opera’s. Daarnaast doen we 

ons best om filmartfilms op een mooie plek in 

de agenda te zetten. na zoveel jaar ervaring 

voel je steeds beter aan welke films je niet mag 

missen. natuurlijk kijk ik sowieso alle films die 

we aanbieden. maar als ik nog niet zeker weet 

of een film zal aanslaan, dan kijk ik ‘m vóórdat 

we besluiten of we ‘m gaan draaien. en dan nog 

word je een paar keer per jaar verrast. Door 

films die onverwacht een grote hit blijken te 

zijn. en een enkele keer zit er een film tussen 

die na een of twee weken alweer van het doek 

verdwijnt.”

Samenwerking met restaurants

Juist omdat een bezoek aan de bioscoop vaak 

onderdeel is van een dagje of avondje uit, werkt 

cinemagnus graag samen met macDonalds en 

restaurants in het centrum van schagen. “met 

macDonalds, dat pal naast ons is gevestigd, 

hebben we altijd goed contact. ze doen hun 

uiterste best om het voor gasten mogelijk te 

maken vooraf bij hen te eten en vervolgens op 

tijd bij ons te laten zijn. met restaurants in het 

centrum werken we ook samen. soms zijn er 

acties met een speciaal bioscoopmenu. en ik 

heb zelf weleens gehoord dat mensen aan de 

tafel naast ons zeiden van “we willen hier graag 

eten, maar de film begint om 21.00 uur”. het 

is mooi als je dan “geen probleem, dat gaan we 

voor u regelen” als reactie hoort. we staan altijd 

open voor ideeën voor samenwerking of acties, 

zeker als het bijdraagt aan het op de kaart zet-

ten van schagen. van oudsher heeft schagen 

de kracht van een oergezellig centrum en een 

groot aanbod aan activiteiten en evenementen. 

Dat moeten we zien vol te houden.”
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RDS cleaning BV
Westerpark 61   |   1742 BW Schagen   |   06-51964172

info@rdscleaning.nl   |   www.rdscleaning.nl

RDS cleaning
voor dagelijks schoonmaakonderhoud van 

kantoor- en winkelpanden, bedrijfsgebouwen, 
instellingen, trappenhuis etc.

ook uw adres voor:
• Glasbewassing • Hogedruk-en gevelreinging • Handyman

• Bouwschoon opleveren • Opruimwerkzaamheden 

Wij staan voor een kraakhelder resultaat!

maatwerk
projectmeubilair
Grotewallerweg 7      1742 NM Schagen      T 0224 298400

I www.vanslageren.com      E info@vanslageren.com



Nieuwe uitdagingen

voor frits betekent ondernemen in elk geval ge-

prikkeld blijven. in het klein, met bijvoorbeeld 

een samenwerking, maar ook in het groot. “we 

hebben nu drie prachtige bioscopen die staan 

als een huis. Daarom kijken we nu een stap 

verder, met plannen voor drie nieuw te bouwen 

bioscopen. twee in noord-holland, één in zuid-

holland. De projecten hebben al behoorlijk vorm 

gekregen. als alles naar verwachting loopt, kan 

de bouw in 2015 starten. Drie klinkt misschien 

veel, het is een verdubbeling van het aantal. 

maar ondernemen is risico’s nemen. en vervol-

gens proberen we die risico’s zo goed mogelijk 

in kaart te brengen en te ondervangen. Dat is 

iets anders dan elke kans grijpen en overal 

induiken. zo kregen we de kans voor een bio-

scoop in alkmaar. Bij dat project ontbrak voor 

mij een goed gevoel. Dan beginnen we er dus 

niet aan. voor mij is nieuwbouw steeds opnieuw 

een droom die uitkomt. Je bedenkt alles zelf, 

tot en met de kleur van de toiletrolhouder aan 

toe. en dan is het afwachten of het werkt, of 

jouw ideeën het gewenste resultaat opleveren. 

in schagen is dat in elk geval gelukt. we heb-

ben de hoogste bezettingsgraad per stoel van 

alle bioscopen in het land. terwijl we volgens 

het onderzoeksbureau dat we vooraf inhuurden, 

zo’n beetje op slechts 90.000 bezoekers per 

jaar zouden komen. gelukkig had de bank het 

volste vertrouwen in ons plan, want na twaalf 

maanden hadden we inderdaad 90.000 bezoe-

kers... en nog tienduizenden meer. inmiddels is 

het bezoekersaantal redelijk gestabiliseerd. en 

dat mag ook. in eerste instantie waren we niet 

voorbereid op zoveel toeloop als we de laatste 

jaren hebben. De entree is wat krap. we werken 

nu aan een extra kassa en een efficiënter kas-

sasysteem. zo kunnen we onze gasten nog fijner 

verwelkomen. even bijkletsen, een hapje en een 

drankje, je laten meeslepen in een verhaal. sa-

men genieten, daar gaat het om.”

www.cinemagnus.nl
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na tWaalf maanden 
hadden We inderdaad 
90.000 bezOekers... en 
nOg tienduizenden meer. 
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Bemo Rail is een bijzondere onderne-

ming. Op twee terreinen is het bedrijf ac-

tief: Railtechniek en Rangeertechniek. 

Niet iets wat je in de polder verwacht! 

Twee takken van ‘sport’ die nauw met 

elkaar samenhangen. “We hebben ons 

gespecialiseerd in rails geschikt voor 

spoor dat voor hoge belasting en lage 

snelheden toegepast wordt. Het ‘ge-

wone’ spoor daarentegen is voor hoge 

snelheden en lage belastingen”, aldus 

directeur Teun Druijf. Bemo Rail is bo-

vendien producent van rangeerlocomo-

tieven of railshunters. Al met al genoeg 

reden om nader kennis te maken.

  teun druijf, directeur Bemo rail: 
“ graag kijk ik naar de talkshOw 
Van humbertO tan”

B e d r i j f  u i t  W a r m e n h u i z e n  r e a l i s e e r d e  p r o j e c t  i n  h a v e n  v a n  h o n g k o n g

tekst: frits van wolveren
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Bijzonder is dus dat Bemo rail naar eigen 

ontwerp rangeerlocomotieven ontwikkelt, die 

bedrijven als tatasteel, gebruiken om op hun 

bedrijventerrein wagons te verplaatsen. Bedrij-

ven als ect-terminals en havenbedrijven in am-

sterdam, Delfzijl en rotterdam en buitenlandse 

havens zoals hongkong, singapore en soerabaja, 

maken gebruik van het specialisme van Bemo 

rail. waar sprake is van overslag van containers 

en een platform met kranen, komt Bemo rail 

in beeld. “indonesië is een vrij grote markt voor 

ons”, vertelt teun Druijf. 

Modern gebouwencomplex

sinds 2006 beschikt Bemo rail over een modern 

gebouwencomplex, kantoren en bedrijfshallen in 

warmenhuizen. met vijftig medewerkers is Bemo 

rail één van de grotere werkgevers in de regio. 

Belangrijke afdelingen zijn engineering, projecten, 

service en montage. Daarnaast zijn er diverse on-

dersteunende diensten. het bedrijf werd in 1980 

opgericht door de heren Berkhout en termors. 

zij waren voordien werkzaam in het energie- en 

bouwbedrijf ogem. “ze zijn in alkmaar eerst van 

start gegaan als een handelsbedrijf. veertien jaar 

is het bedrijf in waarland gevestigd geweest. in 

2006 zijn we verhuisd naar een grotere locatie 

in warmenhuizen”, aldus directeur teun Druijf.

Ambitieuze missie

De missie van Bemo rail is ambitieus. Dé des-

kundige zijn op het gebied van railsystemen en 

railgebonden transportmiddelen bij zowel de in-

dustrie, als op- en overslagbedrijven. verder wil 

het bedrijf graag marktleider zijn van rangeer-

middelen. Deze worden in toenemende mate 

toegepast bij op- en overslagbedrijven in havens 

in binnen- en buitenland. “Dit is voor ons een 

belangrijke markt. niet alleen voor wat betreft 

de nieuwe aanleg van de railinfrastructuur, ook 

onderhoud en vervanging zijn van belang.” het 

gaat hier om onder meer uiteenlopende kraan-

banen bij terminals in havens. zowel kraanbanen 

als spoorbanen kunnen worden aangelegd met 

betonnen of houten dwarsliggers. Dat zijn ma-

terialen die Bemo rail veelal op voorraad heeft 

liggen zodat snel en gericht onderhoud kan wor-

den uitgevoerd.

maatwerk is hèt visitekaartje. De eigen ontwerp- 

en engineeringsafdeling ontwikkelt bijvoorbeeld 

aardbevingsbestendige constructies of maakt 

railsystemen voor scheepswerven of produc-

tiebedrijven van windmolens. De rangeerloco-

motieven worden in een montagehal in elkaar 

gezet. meer en meer worden hier ook oude locs 

gereviseerd en in een zodanige staat gebracht 

dat zij weer uitstekend hun werk kunnen doen. 

zeker zesmaal per jaar maakt teun Druijf za-

kenreizen naar het buitenland. “ik onderhoud 

intensieve contacten met klanten in indonesië 

en Dubai en bezoek grote vakbeurzen in Duits-

land en engeland.”

Relatie regio

wanneer we vragen naar zijn relatie met de regio 

en de directe omgeving, moet hij even naden-

ken. “omdat we regelmatig behoefte hebben aan 

technisch geschoold personeel, onderhouden we 

goede contacten met tetrix opleidingen in heer-

hugowaard. studenten kunnen bij ons veel leren. 

wij steken graag veel energie in stagiaires. geta-

lenteerde medewerkers kunnen bij ons uitgroeien 

tot projectleiders. essentieel is dat er een klik is 

tussen ons en de stagiair”, legt teun Druijf uit. 

“verder komen eenmaal per jaar lagere school 

klassen op bezoek. Die krijgen dan een rondlei-

ding met uitleg. Daarnaast doen we natuurlijk bij 

de plaatselijke supermarkt onze inkopen.”

www.bemorail.nl

gOlfbaan dirkshOrn

Bemo rail is een innovatieve onderneming die prestigieuze 

projecten realiseert. zo is onlangs in hongkong de Kai tak 

cruise-terminal een kraanbaan aangelegd, een in het oog 

springende klus die veel voorbereidingstijd vergde. teun 

Druijf studeerde civiele techniek aan de noordelijke ho-

geschool Leeuwarden. “Dat is wel opmerkelijk want mijn 

vader was tuinder. van oorsprong kom ik uit opperdoes. 

heeft hij nog wel tijd voor hobby’s? “Ja, ik ben actief lid 

van de golfbaan in Dirkshorn. verder mag ik graag vol-

leyballen en op tv naar talkshows kijken. mijn favoriet is 

humberto tan.”



Specialist in:

- 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

1977

VERHUUR, VERKOOP EN REPARATIE VAN
MOBIELE VERWARMING • BOUWDROGERS • VENTILATOREN 

DEALER VAN
REMKO • THERMOBILE • DRY FAST •  OKLIMA • HEYLO • MASTER 

PRIMAGAZ  • AIR PRODUCTS TECHNISCHE GASSEN

Witte Paal 42  |  1742 NL SCHAGEN  |  Telefoon 0224-212448

www.wardenaarverwarming.nl

‘ZETWERK OP MAAT GEMAAKT’

TOES VERKOOP HANDEL

Witte Paal 259, 1742 LB Schagen - Tel.: 0224-216518 - E-mail: verkoophandel@toes.nl

www.toesverkoophandel.nl

-Afwerkprofielen -Lekdorpels
-Nokstukken -Gezette nokken
-Windveren -Maatwerk 

‘De beste kwaliteit,
voor een lage prijs’
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op 1 januari 2015 treedt de participatiewet in 

werking.  met deze wet wil de overheid meer 

mensen met een arbeidsbeperking aan het 

werk krijgen. een mooi streven, maar ook een 

ontwikkeling die tot een hoop vragen leidt. en 

dat is niet zo gek, want elke werkgever zal met 

deze wet te maken krijgen. Kort gezegd wil de 

overheid dat zoveel mogelijk mensen met een 

arbeidsbeperking een passende baan krijgen, en 

waar mogelijk gebeurt dit in diverse trajectvor-

men. elke werkgever zal een percentage hiervan 

moeten invullen. onder de participatiewet vallen 

onder andere mensen met een wajong-, wsw- en 

wwB-uitkering. 

Bij agros gaan we uit van de kracht van mensen. 

als deskundige op het gebied van re-integratie, 

wajong- en andere, verwante trajecten kunnen 

we werkgevers goed van dienst zijn bij de be-

geleiding van werkgevers die mensen met een 

arbeidsbeperking een fijne, passende baan wil-

len bieden. samen met u als werkgever kijken 

we naar goede oplossingen voor uw bedrijf. Dat 

kan een proefplaatsing zijn, een direct contract 

met u als werkgever (met tegemoetkomingen) 

of via een uitzendconstructie met ons bureau. 

agros staat voor betrokkenheid, flexibiliteit en 

proactiviteit. we zoeken voor u de beste man of 

vrouw op de juiste arbeidsplaats, van uitzend-

kracht tot buitenlands personeel. Daarnaast hel-

pen we gemeenten en het uwv met re-integratie- 

en wajongtrajecten en we begeleiden en geven 

advies in outplacementtrajecten.  ook begelei-

den we ex-gedetineerden weer naar een goede 

werkplek.  in al onze trajecten staan intensieve 

begeleiding en persoonlijk contact voor de sleu-

tel tot succes, zowel naar onze opdrachtgevers 

als naar onze kandidaten. niet voor niets kan 

‘participatie’ worden gedefinieerd als ‘actieve 

deelname’: door u als werkgever en door onze 

kandidaten, en niet in de minste plaats door 

ons bureau en ons team.  waarmee kunnen we 

u van dienst zijn? 

Daniëlle Meijer

Vestigingsmanager Agros Schagen

www.agros.nl

agros en de 
participatieWet: 

samen actief 
aan de slag!

tekst: Karen span
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Meer naast de klant staan

“met een historie van tachtig jaar vind ik het 

weleens lastig om over de huidige economische 

tijd te praten. De automobielbranche is altijd in 

beweging. als bedrijf en als team zien we ontwik-

kelingen graag als uitdaging, als kans. maar je 

ziet ook bedrijven wegvallen, en ik denk dat er 

in de nabije toekomst nog meer autobedrijven 

hun deuren zullen sluiten. Dat maakt dat we 

keer op keer scherp gehouden worden.” ruud 

is directeur van de vestigingen in schagen, Den 

helder en heerhugowaard. “het is prachtig om 

elke dag weer die noord-hollandse nuchterheid 

te ervaren. onze klanten weten wat ze willen. 

het is trouwens minstens zo mooi om te zien 

dat men ook erg loyaal is. maar goed, daar 

proberen we zelf aan bij te dragen. we willen 

meer naast de klant staan, we begrijpen heel 

occasioncentrum 
BedrijfWagens 

martin schilder 
in schagen 

steeds Bekender

“Voor iedereen een eigen winkeltje, dat was wat mijn opa vroeger voor ogen had. da’s natuurlijk 

niet meer van deze tijd. het is veel waardevoller om ieders kracht goed te benutten. we runnen dus 

niet meer ieder een eigen vestiging. wel streven we ernaar zelf zoveel mogelijk in de zaak aanwezig 

te zijn.” samen met zijn broer mart en neven frank, ed, michel, jurrien en ko vormt ruud schilder 

de derde generatie van autobedrijf martin schilder groep. met maar liefst zeven vestigingen in 

noord-holland kan nagenoeg niemand om de aanbieder van Volkswagen, Škoda, audi en seat heen. 

tekst: Karen span
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goed dat mensen steeds kritischer worden. 

Dat zijn we zelf ook. in plaats van standaard 

onderhoudsplannen werken we tegenwoordig 

met onderhoud op maat. we lopen de auto 

na en bespreken dan met onze klanten welke 

onderhoudswerkzaamheden prioriteit hebben 

en welke zaken best een paar maanden later 

gedaan kunnen worden. op die manier worden 

de kosten gespreid en hoeft er niet ineens een 

groot bedrag betaald te worden. “

Occasioncentrum bedrijfswagens

elk automerk heeft er wel een of meer: van die 

modellen die altijd sterk blijven. “voor volkswa-

gen is dat natuurlijk de golf. en de volkswagen 

bedrijfswagens staan, net als het merk zelf, voor 

betrouwbaarheid en degelijkheid. De seat trekt 

een doelgroep die gaat voor sportief. en met 

Škoda en audi erbij bieden we een breed assor-

timent met voor elke wens een passend model. 

Daarnaast hebben we dit jaar in schagen een 

occasioncentrum met bedrijfswagens geopend. 

we zien dat de bouwsector en met name veel 

zelfstandigen in de bouwsector in een moeilijke 

periode zitten. zij zijn vanzelfsprekend een grote 

afnemer van bedrijfswagens. Daarom hebben we 

ervoor gekozen om ons meer te concentreren 

op gebruikte bedrijfswagens. zelfstandigen en/

of bedrijven die wel (weer) een stap vooruit wil-

len zetten, maar nog niet te grote investeringen 

kunnen doen, kunnen bij ons terecht. ook dat 

is een vorm van meedenken en kansen zien. 

we zijn nu een paar maanden open en we mer-

ken dat de aanloop toeneemt. mensen krijgen 

er steeds meer weet van. en vanuit onze an-

dere vestigingen kunnen we klanten natuurlijk 

doorverwijzen. het is een goed voorbeeld van 

inspelen op ontwikkelingen en daar kansen in 

zien. overigens hebben we in heerhugowaard 

ook een occasioncentrum, en in haarlem staan 

een aantal wat meer exclusieve occasions in de 

showroom. Dat sluit tevens aan op de trend van 

bewust kopen. een paar jaar geleden waren de 

grootste modellen niet aan te slepen. Dat tij is 

gekeerd. mensen kijken naar wat echt bij hen 

past, en wat ze zoeken in een auto. soms zijn 

ze daar zelf nog niet helemaal uit. het is dan 

extra leuk om vanuit je ervaring een goed advies 

te kunnen geven.”

voor ruud schilder betekent het ondernemer-

schap vooral veel plezier in de diversiteit van het 

werk. “het ene moment ben je bezig met inkoop, 

het andere moment verwelkom je klanten in de 

showroom of voor onderhoud. het leuke is dat 

we met een heel team klaarstaan voor een klant. 

voor verkoop, voor onderhoud, voor service. een 
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auto kopen is voor veel mensen een bijzondere 

gelegenheid, en zo zien wij dat ook. vervolgens 

wil je dat mensen zo lang mogelijk en zoveel 

mogelijk plezier hebben van hun aankoop. met 

behulp van ons zelf ontwikkelde checkformu-

lier voor onderhoud en service kunnen we onze 

klanten proactief benaderen. ze hoeven zelf niet 

bij te houden wanneer het tijd is voor bepaald 

onderhoud; wij geven ze gewoon een seintje. we 

zijn er trots op dat we onze klanten van dienst 

kunnen zijn met deze stabiele automerken. ons 

tachtigjarig bestaan in 2015 willen we zeker niet 

onopgemerkt voorbij laten gaan: dit jubileum 

gaan we samen met onze bestaande én nieuwe 

klanten vieren.”

Martin Schilder Groep

het occasioncentrum in schagen is onderdeel 

van de martin schilder groep. De martin schil-

der groep is een familiebedrijf met een lange 

historie. het bedrijf werd in 1935 opgericht door 

martin schilder, de opa van ruud en zijn broer 

en neven. De volkswagendealer van het eerste 

uur is in bijna tachtig jaar uitgegroeid tot een 

omvangrijke onderneming, die naast verkoop en 

onderhoud van de merken audi, seat, Škoda en 

volkswagen een totaalpakket diensten aanbiedt, 

waaronder fleetsales, leasing, autoverhuur, scha-

deherstel, bedrijfswageninrichting, financiering, 

verzekeringen, takel- en bergingsdiensten. De 

martin schilder groep heeft vestigingen in 

onder andere Den helder, schagen, heerhugo-

waard, alkmaar, Bergen, heemstede en haarlem. 

het totale personeelsbestand bestaat uit zo’n 

vierhonderd medewerkers. in schagen werkt 

een team van vijftien mensen. op alle locaties 

wordt Drivein car service geboden: een full ser-

vice garage voor alle merken. 

www.martinschilder.nl Herenbosstraat 2  |  1741 CG Schagen 
T  0224 - 21 74 00

E  info@vandervoortgroep.nl 
I  www.vandervoortgroep.nl

DECEMBER. FEESTMAAND. SINTERKLAAS. KERST. OUD 
& NIEUW. We gaan het allemaal weer meemaken. 
We gaan terugkijken en vooruit blikken. Hoe is 
het thuis gegaan? Je privé situatie blijft toch het 
belangrijkste. Dat is de basis. Ook van zakelijk succes. 
En, zakelijk succesvol zijn is geen vanzelfsprekendheid. 
Elke dag scherp zijn. Elke dag op de processen zitten. 
Hoe klein ook, scherp blijven is thans het motto. 
In de afgelopen vijf jaren is alles veranderd. Niets is 
meer wat het lijkt, niets is meer vanzelfsprekend. 

2014 is ook voor ons bedrijf een belangrijk jaar 
geworden. Wij hebben de doelen bereikt die wij 
gesteld hebben. Bijna allemaal. Qua dienstverlening 
aan de MKB-er. Onze dienstverlening voor 
kennismigranten en flexmigranten is verder 
geoptimaliseerd: wij zijn trendsetter en marktleider! 
Als pensioenadviseur zijn onze regelingen op tijd 
aangepast aan de veranderende wetgeving. Het 
specialisme voor de DGA en zijn pensioen klinkt als de 
spreekwoordelijke klok. Ondertussen stellen wij wel 
elke 6 maanden onze doelen voor de komende vijf 
jaren bij. Regeren is vooruit zien! Ook in de financiële 
branche. En goed vooruit kijken is steeds belangrijker 
voor de succesvolle ondernemer.

Niets is meer vanzelfsprekend. En toch is het voor ons 
een vanzelfsprekendheid dat wij u in alles goed van 
dienst willen zijn: nu en over vijf jaren, en verder. 
En nog belangrijker is de vanzelfsprekendheid dat wij 
u al het beste wensen voor 2015: in privé en zakelijk!
WIJ GAAN ER VOOR!

Met vriendelijke groeten,
 
Willem van der Voort
Ondernemer en innovator

2015: Wij gaan er voor!

(advertorial)
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patrick groeide zo’n beetje op tussen de bar 

en het podium van De gevel, dat dit jaar 45 

jaar bestaat. hij nam de zaak in 2002 volledig 

van zijn ouders over. ruim tien jaar later kwam 

de kans om d’olde smidse over te nemen, dat 

in 2013 failliet ging. patrick: “nadat we op 

1 januari dit jaar de sleutel kregen heeft het 

pand een complete metamorfose ondergaan, 

met bijpassende naam grand café De smidse. 

het is lichter, moderner en meer open. we heb-

ben ons qua inrichting meer toegespitst op het 

restaurantgedeelte: een echt grand café waar 

je samen een borrel kunt drinken en een goed 

hapje kunt eten.” Kathinka vult aan: “naar-

mate de avond vordert passen we de sfeer aan 

richting een avondje uit. met een pianist, een 

gitarist, een band. in de weekenden draait er 

vaak een dj. voor de uitgaansavonden organi-

seren we ook regelmatig thema-avonden. Dat 

spreekt heel erg aan bij publiek zo tussen 25 

g r a n D  c a f é  D e  s m i D s e :

gezelligheid 
in stijl

Waar hun gasten zich in het weekend heerlijk ontspannen, spant Patrick 

Brakenhoff zich met zijn team juist in om iedereen te verwelkomen en te 

bedienen. Bijna een jaar is Grand Café De Smidse nu geopend. Sindsdien 

is stilzitten er niet meer bij - voor zover dat al mogelijk was, want naast 

De Smidse zijn Patrick en zijn vrouw Kathinka eigenaar van bar/dancing 

‘t Geveltje en bar/café De Gevel. 

tekst: Karen span



De verhuizer voor Schagen  
en Omstreken

Nationaal en internationaal sneltransport
Landelijke distributie

www.geerligs-schagen.nl

Landelijkerweg 13-G, 1742 NB Schagen
Telefoon (0224) 21 63 70, Mobiel 06 53 179 197

de jong verzekert bedrijven,
       al jaren...
           0224 29 84 41

de-jong.nl

Samen sterker

Ga naar rabobank.nl/financieren 

Heeft u een zakelijke financiering nodig, om bijvoorbeeld uw voorraad te

financieren? Via rabobank.nl/financieren kunt u uw aanvraag eenvoudig 

voorbereiden. Zo weet u sneller wat uw mogelijkheden zijn.  

Met onze online diensten kunt u meer dan u denkt.

Wanneer
het u
uitkomt. 

Een zakelijke
lening

aanvragen.



 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   19

en 45 jaar.”  wat betreft eten zetten patrick en 

Kathinka in op hoge kwaliteit tegen een betaal-

bare prijs. patrick: “sinds 1 oktober werkt Joop 

schouten bij ons als chef-kok. eerder was hij 

eigenaar van restaurant zins. samen met hem 

vormen we een gouden team. hij heeft een ont-

zettend goed gevoel voor smaak, verrassende 

elementen en originaliteit binnen een scherpe 

prijsklasse. onze gasten blijven graag hangen 

voor een diner, nadat ze bijvoorbeeld eerst sa-

men aan de bar hebben gezeten. en na het eten 

blijven ze in het weekend juist vaak langer om 

nog even lekker te dansen.”

Breed aanbod trekt publiek

op en rondom de markt van schagen is het aan-

bod van restaurants en cafés groot. De laatste 

jaren zijn er restaurants bij gekomen en er zijn 

diverse zaken van eigenaar gewisseld. voor pa-

trick en Kathinka geen reden tot zorgen. “Juist 

niet, zou ik zeggen. een breed aanbod trekt 

publiek. De ene keer wil je een snelle maaltijd-

salade, de andere keer ga je voor vijf gangen. 

het is mooi dat bezoekers van schagen overal 

terecht kunnen. er zijn inderdaad wel behoorlijk 

wat ‘stoelen’ bij gekomen. maar de toekomst 

regelt zich toch grotendeels zelf. een centrum 

dat zo rijk is aan horeca blijft altijd in beweging. 

Bovendien, nagenoeg alle restaurants hebben 

voldoende aanloop. zeker in het weekend. Dat 

komt mede door onze regiofunctie. ook uit anna 

paulowna en callantsoog komen mensen naar 

schagen, zowel voor eten als voor uitgaan.” een 

andere ontwikkeling is het initiatief van vroeg op 

stap. een groep jongeren werkt samen met de 

gemeente en horeca aan plannen om uitgaans 

publiek wat vroeger op de been te krijgen dan 

voorheen het geval was. een streven dat steun 

krijgt van De smidse. Kathinka: “wij omarmen 

dit idee van harte. zo’n plan heeft tijd nodig 

om te groeien, maar we zien de stroom al wat 

vroeger op gang komen, zeker in ‘t geveltje.”

Bijna een jaar na de start van hun tweede zaak 

komt het stel langzaam in wat rustiger vaar-

water. patrick: “naast onze twee kinderen gaat 

natuurlijk alle tijd in de zaak zitten. we kijken 

met veel plezier terug op een geslaagd eerste 

jaar, maar nog meer zin hebben we in de toe-

komst. en de feestdagen staan voor de deur, 

met vanzelfsprekend een heerlijke brunch en 

fantastisch kerstmenu!”

www.grandcafedesmidse.nl



Nu actie

valt de samenwerking tussen bedrijfsleven en 

onderwijs te verbeteren? Kunnen we regionale 

topbedrijven in sectoren agribusiness, energie, 

techniek, finance en bouw beter in beeld bren-

gen bij jongeren? immers het is hoog tijd nu 

actie te ondernemen. uit meerdere onderzoe-

ken blijkt dat in 2020 er behoefte is aan een 

instroom van 14.000 werknemers in de regio. 

Zinvol opleiden

eén van de conclusies van de deelnemers aan 

de expertmeeting is dat het beroepsonderwijs 

nog teveel beheerst wordt door het voldoen aan 

de profielen en kwalificatiestructuur van de 

overheid en derhalve onvoldoende inspeelt op 

de behoeften van het bedrijfsleven. studenten 

moeten zinvol opgeleid worden. ina cornielje: 

“van hbo-afgestudeerden is bekend dat slechts 

10% van hen werkzaam is in het beroep waar-

voor ze opgeleid zijn.” alle deelnemers onder-

schrijven in meer of mindere mate dat de trend 

naar hogere opleidingen (en nauwelijks nog één 

beroep voor het leven) sterker door zal zetten.

20  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

Vertegenwoordigers van bedrijfsleven en onderwijs zijn recent te 

gast geweest bij Bejo Zaden in Warmenhuizen. Het ‘binden en 

boeien van jongeren voor de regio’ stond centraal. Aan de gedach-

tewisseling is deelgenomen door Kees Mosch (Bejo Zaden), Dirk 

Kooij (Tetrix), Mark Helder (HGG-Groep), André Vendrig (Verheul 

& Finance Academy), Ina Cornielje (AB-Vakwerk), Joep Korteland 

(ESPEQ Opleidingsbedrijven), Ben Blonk (wethouder Onderwijs Ge-

meente Schagen) en Willem Drost (Webbased Enterprise Solutions).

talent Behouden is topprioriteit voor 
Opleiders en bedrijfsleVen

a g r i B u s i n e s s  i n  D e  n o o r D K o p  i s  n o g  n i e t  ‘ c o o L’  g e n o e g  v o o r  J o n g e r e n

tekst: frits van wolveren



Dynamisch proces

 “in de v.s. gaat de overheid ervan uit dat oplei-

dingen absoluut relevant zijn voor het bedrijfsle-

ven”, aldus willem Drost. volgens hem gaat het 

om een dynamisch proces. “sluiten opleidingen 

nu en in de toekomst wel naadloos aan op de 

behoefte van het bedrijfsleven. De agri-business 

wordt ten opzichte van de ict-sector als niet 

cool gezien, terwijl er juist door het tekort aan 

goed opgeleide medewerkers, meer mogelijk-

heden liggen. nog steeds leeft de gedachte dat 

in de ict veel geld verdiend kan worden.” Kees 

mosch meent dat bedrijven zelf het initiatief 

moeten nemen, want scholen doen dat niet. 

hij is positief over de centra voor innovatief 

vakmanschap(civ). 

“hier wordt inhoudelijk over onderwijsprogram-

ma’s gesproken en gekeken of die aansluiten bij 

de behoeften van bedrijven. ik vind dat we dit 

regionaal meer moeten oppakken. voor ons be-

drijf hebben we zowel goed opgeleide mbo’ers 

als hbo’ers nodig.” ook voor seed valley ziet hij 

kansen om beter aan te sluiten bij de behoef-

ten van het bedrijfsleven. in seed valley hebben 

tientallen zaadveredelingbedrijven zich verenigd. 

Kennisdeling en de instroom van vakbekwaam 

personeel behoren tot de missie.

Beeldvorming voorgezet onderwijs

aan meer deskundig personeel, betere vakmen-

sen, is grote behoefte. met name aan medewer-

kers met een hogere kwalificatie. maar vinden 

jongeren de landbouw en de financiële dienst-

verlening wel uitdagend genoeg? ina cornielje 

stelt dat de beeldvorming feitelijk al gebeurt 

in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

“hier wordt jongeren al voorgehouden dat de 

agrarische sector eigenlijk geen perspectief 

biedt.” 

mark helder en Ben Blonk voegen eraan toe dat 

het bedrijfsleven tegenwoordig veel verwacht. 

mark helder: “nieuwe medewerkers moeten nu 

eigenlijk alles kunnen. ze moeten op de hoogte 

zijn van ict, besturingstechniek, mechanica etc. 

De eisen zijn hoger dan jaren geleden.”

Hogere eisen

andré vendrig; “Belangrijk is dat je mbo’ers (ni-

veau 4) en hbo’ers weet te interesseren. Bijvoor-

beeld door te wijzen op de hoge slagingskans 

en de mogelijkheid tot doorleren. De mix van 

twee dagen naar school en drie dagen werken, 

blijkt een positieve invloed te hebben op het 

verwerken van leerstof alsmede het beeld van 

de sector.” 

ook Dirk Kooij herkent dit. “Bij aanvang van de 

opleiding nemen we tests af om te zien of er 

meer in zit. velen komen binnen op mbo-niveau 

2 en blijven daar hangen. studenten van niveau 

3 en 4 blijken dan weer geen technische ach-

tergrond te hebben. met nieuwe lesprogramma’s 

proberen we hen te motiveren.” mark helder 

verwacht dat niveau 3 en 4 in de toekomst de 

absolute ondergrens wordt. Dat er hogere eisen 

gesteld worden aan nieuwe medewerkers heeft 

eveneens gevolgen voor het bestaande perso-

neel. “Je moet je mensen binnen de bedrijven 

ook continue scholen”, aldus willem Drost.

De partijen aan tafel willen samen in een 3e 

bijeenkomst kijken hoe zij de besproken onder-

werpen uit de 1e twee sessies concreet kunnen 

maken. om daarmee een verdere bijdrage te 

leveren aan ‘het cool maken’ van de noordkop 

zodat hier jongeren blijven om te leren, te wer-

ken en te wonen.
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roc-Kop van noord-holland doet al heel veel, zo stelt 

aad de wit, voorzitter van college van Bestuur. roc orga-

niseert o.a. decanendagen, leerlingenbezoekdagen, open 

dagen, verstuurt nieuwsbrieven en kranten. espeQ Be-

drijfsopleidingen in heerhugowaard streeft ernaar om al 

vroeg bij jongeren in beeld te komen. Joep Korteland, ad-

viseur cursussen & trainingen vertelt dat een promotiebus 

van espeQ regelmatig langs scholen gaat om leerlingen 

op te halen. “ze krijgen een rondleiding in onze school 

en voeren allerlei opdrachten uit.” 

zowel basisscholen als middelbare scholen worden be-

zocht. wethouder Ben Blonk wijst op het initiatief van 

de gemeente hollands Kroon. om jongeren te interes-

seren voor functies bij de gemeente is in 2013 door de 

gemeente ‘De voice of holland’ nagebootst. ‘een sollici-

tatiecommissie zat met de rug naar sollicitanten die in 

2 minuten duidelijk moesten maken waarom zij geschikt 

waren voor de functie’. Kees mosch van Bejo merkt dat 

bij de open dagen vaak mensen vragen naar vacatures 

of stageplaatsen. “we verzorgen bovendien rondleidingen 

voor basisscholen en het clusius college”. willem Drost 

stelt dat het bijhouden van een weblog van stagiaires bij 

een bedrijf vaak goed bekeken wordt.
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highlights discussie
1. opleidingsprogramma’s nog beter laten aansluiten bij bedrijfsleven

2. opleiden ook voor functies die er pas in de toekomst zijn

3. Baangarantie is doorslaggevend bij keuze opleiding

4. periodiek contact bedrijven en scholen over inhoud opleidingsprogramma’s 

5. topbedrijven regio profileren bij jongeren
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       Re-integratie
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GeOarchitecten

Ondernemen inspireert.

“Mijn accountant moet 

een sparringpartner 

zijn bij belangrijke 

beslissingen.”

Samen succesvol ondernemen

Grotewallerweg 3-01, 1742 NM Schagen,
T (0224) 21 24 25, www.flynth.nl
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overtollig meubilair aan de tennisclub geven 

en niet in de container dumpen. Dat ligt voor 

de hand, maar vaak gaat dat niet zo. Daarom 

is de schager uitdaging opgericht. een bedrij-

vennetwerk met tentakels in de regio dat gaat 

bemiddelen in vraag en aanbod van mensen, 

middelen en materialen. De schager uitdaging 

koppelt kennis en kunde, legt de link tussen 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 

en zorgt voor zinvolle verbindingen. 

De schager uitdaging dat gedragen wordt door 

univé hollands noorden, rabobank Kop van 

noord-holland, noorderkwartier, woonzorg-

groep samen en Bejo zaden. inmiddels zijn er 

al 7 lokale bedrij-

ven aangehaakt en 

heeft de gemeente 

haar steun toege-

zegd.  “het ultieme 

doel van de scha-

ger uitdaging,” zegt 

sandra smit-Korse (manager van de schager 

uitdaging), “is het koppelen van diensten en 

producten, waarbij beurzen gesloten blijven en 

iedereen tevreden is. Dankzij samenwerking tus-

sen bedrijven en organisaties helpen we mensen 

vooruit. zodat wonen en leven in schagen een 

beetje leuker en mooier wordt.”

Oude rotten en jonge honden

Bedenkster gerda geurtsen is de drijvende 

kracht achter De uitdaging. zij heeft elders in 

het land met succes al diverse ‘uitdagingen’ 

opgezet. “stichtingen en verenigingen hebben 

het bedrijfsleven hard nodig, maar vinden het 

moeilijk om dat wereldje binnen te komen. an-

dersom willen zzp’ers en het mKB graag maat-

schappelijk betrokken ondernemen, maar weten 

ze vaak niet hoe. zo ontstond het idee voor het 

netwerk met ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’. 

Deze matchgroep van gevestigde of gepensio-

neerde en nieuwe of jonge ondernemers is de 

basis van de uitdaging. De ‘oude rotten’ stel-

len hun netwerk beschikbaar en samen met de 

actieve inbreng van 

de ‘jonge honden’ 

wordt de hulpvraag 

van de maatschap-

pelijke organisatie 

ingevuld.”

een voorbeeld: 

wanneer een organisatie een activiteitenruimte 

wil inrichten, kunnen een aannemer, meubel-

zaak en andere ondernemers hier gezamenlijk 

aan bijdragen. samen werken ze, zonder dat het 

teveel tijd en energie kost, aan een optimaal 

resultaat voor alle partijen. De initiatiefnemers 

kiezen heel bewust voor deze werkwijze. 

Inspiratie en verbinding

De uitdaging vergroot het draagvlak voor maat-

schappelijk betrokken ondernemen in de regio. 

vaak zijn het steeds dezelfde vaak grote onder-

nemingen die zich inzetten voor hun medemens. 

nu kunnen kleine ondernemers ook participe-

ren. zo gebruik je veel onbenut potentieel. 

Kleine ondernemers verbreden hun netwerk.

sandra: ‘mijn hart gaat sneller kloppen van ini-

tiatieven die bijdragen aan een mooiere wereld. 

als dochter van een ondernemer leerde ik al 

jong dat samenwerken, mensen leren kennen 

en verbindingen leggen essentieel zijn om ver-

der te komen. Dat kunnen we met de schager 

uitdaging actief uitdragen en invulling geven. ’ 

een bijzonder platform, gedreven door onder-

nemende krachten en gebaseerd op inspiratie 

en betrokkenheid. gaat u de schager uitdaging 

aan? er zijn verschillende mogelijkheden om te 

participeren. Kijk voor meer informatie op 

www.schageruitdaging.nl. 

meer over het initiatief op: 

www.schageruitdaging.nl. 

Neem voor vragen of actieve 

deelname contact op met Sandra 

Smit-Korse op 06-16 523 233 

of per mail op 

sandra@schageruitdaging.nl

schager uitdaging 
als lokale smeerolie tekst: aangeleverd

h e n K  v a n  z a n t e n  v a n 
B e J o  z a D e n :  s a m e n 

D e  o p L o s s i n g e n  m o o i 
m a K e n  e n  D e  K o s t e n 

L a a g  h o u D e n .



Wilt u zich praktisch laten bijstaan en ondersteunen op 
financieel administratief gebied? Maak dan gebruik van onze 
expertise en dienstverlening op het gebied van:

• Accountancydiensten

• Fiscale adviesdiensten

•  Advies en implementatie 
administratieve organisatie

• ICT advies en implementatie

•  Organisatieadvies en personele 
adviesdiensten

• Bedrijfseconomische adviesdiensten

• Administratieve dienstverlening

Kijk voor meer informatie op www.okadviseurs.nl
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1740 AH Schagen
E  info@okadviseurs.nl
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METEEN NAAR JE ZIN BIJ

SCHAGEN – WITTE PAAL 221

WIJ VIEREN FEEST 
MEGA TEGELS EN BADKAMERS SCHAGEN 
BESTAAT 5 JAAR!

Meer dan alleen verzekeren
Wij maken ondernemen makkelijker!

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

Uw pluspunten
+ Een advies waar ú wat aan heeft
+ Persoonlijk en dichtbij
+ Wij brengen alle risico’s in kaart
+ U verzekert alleen wat u wilt

Wij hebben slechts één doel: u als klant centraal stellen
Voor u als ondernemer, de drijvende kracht achter  
uw bedrijf én gezin, hebben wij een team van  
adviseurs samengesteld die u optimaal van dienst  
kunnen zijn.

Zeker Zakelijk Plus

Financiële rust en zekerheid!www.univehollandsnoorden.nl
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een ander verkeersonderwerp is het verkeerscir-

culatieplan schagen. we zijn hierover in gesprek 

met wethouder van der veek en hebben zitting 

genomen in de werkgroep. onze grootste zorg is 

dat de binnenstad op den duur steeds minder 

goed bereikbaar wordt voor leveranciers, onder 

andere doordat de straten steeds smaller wor-

den. met onze betrokkenheid in de werkgroep 

kunnen we de stem van de ondernemers in het 

centrum laten meewegen in de nieuwe plannen.

inmiddels is andré groot aangesteld als wethou-

der, hij volgt hiermee Jan Bouwes op. we hebben 

reeds nader mogen kennismaken met betrek-

king tot thema’s binnen toerisme en recreatie. 

in dit gesprek kwam met name de voorgestelde 

verhoging op de toeristenbelasting naar voren. 

Door de raad is voorgesteld deze belasting 

in 2015 van 0,98 te verhogen naar 1,28. als 

ondernemersfederatie vinden we deze forse 

verhoging onverantwoord: we zien vanzelfspre-

kend liever een mindere, of zelfs geen verhoging, 

zodat toeristen zich meer dan welkom blijven 

voelen in onze stad. 

tenslotte zijn we blij u te kunnen vertellen 

dat we samen met de gemeente werken aan 

een plan voor de aanleg van glasvezel. een 

krachtig vooruitzicht, zeker in combinatie met 

het aanbod van wifi dat per 1 januari wordt 

gerealiseerd in het centrum van schagen en de 

kustplaats callantsoog. 

u ziet, we zijn volop in beweging. en hoewel 

2014 voor sommigen onder ons een moeilijk 

jaar was, kijk ik vol goede moed uit naar het 

moois dat 2015 ons zal brengen. fijne feest-

dagen!”

Hans Bouterse
Voorzitter OFS

“De afgelopen tijd hebben we ons sterk gemaakt voor een 

aparte strook voor fietsers langs de nieuwe parallelweg tus-

sen Schagen en De Stolpen, de N248. We hebben een plei-

dooi gehouden voor de splitsing tussen landbouwverkeer en 

fietsers, om het voor fietsers zo veilig mogelijk te houden 

deze weg af te leggen. Helaas heeft de provincie dit voorstel 

niet ondersteund. We blijven in elk geval alert op toekom-

stige ontwikkelingen.

de stem van ondernemers

laten meewegen
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voor ouwersloot en Kerkhoven draait hun vak in 

de eerste plaats om samenwerking en partner-

schap. Bart: “met onze klanten én met bedrijven 

om ons heen. wat ons betreft zijn specialisten 

die raakvlakken hebben met ons werk geen 

concurrenten. we werken liever samen met een 

notaris of bank. ik kan niet zeggen of wij ons 

daarmee onderscheiden van andere accoun-

tantskantoren. we richten ons op onze eigen 

kracht. en die uit zich onder andere in een 

groot, sterk netwerk.” het grote netwerk van de 

heren maakt dat klanten met nagenoeg al hun 

vragen bij ze terecht kunnen. roy: “wij gaan ver-

volgens de juiste mensen bij elkaar verzamelen. 

we begeleiden veel overnames, financieringen, 

reorganisaties. Dan verwijzen we dus niet al-

leen door: we nemen onze klanten mee door 

het hele proces. Bij problemen leggen we geen 

oplossingen op tafel - we lossen de problemen 

daadwerkelijk samen op. onze kennis van be-

drijfsvraagstukken reikt vele malen verder dan 

een jaaropgave of belastingaangifte. een proac-

tieve houding zorgt ervoor dat we samen tijdig 

kunnen bijsturen. Dat doen we veel liever dan 

achteraf orde op zaken stellen: we willen dat 

onze klanten het beste uit zichzelf en hun bedrijf 

halen. maar natuurlijk, we worden regelmatig 

ingeschakeld om orde te scheppen in chaos.” en 

die chaos, dat is niet altijd leuk. “wijzelf en ons 

team kijken in de eerste plaats naar de mensen. 

oprecht contact is voor ons het belangrijkst. in 

goede tijden en in slechtere tijden. een reorga-

nisatie met ontslagrondes is voor niemand leuk. 

soms ontkomen bedrijven er echter niet aan. Je 

moet een groot inlevingsvermogen hebben om 

klanten te allen tijde goed bij te kunnen staan. 

van bank tot rechtbank.”

“We zijn in de eerste plaats adviseurs van onze klanten. Of liever nog: partners. En ons werk 

als accountant is daar een onderdeel van. Vandaar ook Ouwersloot Kerkhoven adviseurs 

| accountants, en niet andersom.” Een visie die registeraccountant Bart Ouwersloot en 

fiscalist Roy Kerkhoven tot in de puntjes uitdragen. Na diverse overnames is het bedrijf in 

2013 verzelfstandigd onder de huidige naam Ouwersloot Kerkhoven. Sinds kort is daar het 

partnerschap met het Amsterdamse VDF & partners aan toegevoegd. Gezamenlijk namen 

zij in Amsterdam Van Oijen & Co over. “Met deze overname vergroten we ons bereik.”

o u w e r s L o o t  K e r K h o v e n : 

eerst mensen,  
dan cijfers

tekst: Karen span
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Internationaal klantenbestand

vanuit de Kop van noord-holland bedient 

ouwersloot Kerkhoven een internationaal 

klantenbestand. Bart: “we hebben veel klanten 

uit de mediawereld, maar ook in de branches 

productie, groothandel en dienstverlening. elke 

sector is een wereld op zich en we merken dat 

een sterk netwerk erg waardevol is. het liefst 

doen we zoveel mogelijk in persoonlijk overleg. 

Ja, veel rapporten kunnen we opsturen. maar 

dan hebben we geen contactmoment met onze 

klant. als het even kan willen we ons werk toe-

lichten en bespreken. natuurlijk kost dat geld, 

maar wij gaan er vanuit dat je met gedegen 

advies onder aan de streep uiteindelijk meer 

overhoudt. voor veel mensen is het lastig om 

goed zicht te houden op hun financiën. Dat 

geeft ook niet, ieder z’n vak. alleen, voordat je 

dan bijvoorbeeld besluit een grote investering 

te doen, is het belangrijk om zo nu en dan te 

bekijken of dat de beste optie is. wellicht zijn 

er alternatieven die goedkoper zijn of misschien 

meer opleveren. wij willen betrokken zijn.”

met de overname van van oijen & co en de sa-

menwerking met belastingadviseurs vDf & part-

ners heeft ouwersloot Kerkhoven haar bereik in 

één klap behoorlijk vergroot. roy: “voor onze 

internationale klanten is het prettig dat we nu 

ook in amsterdam gevestigd zijn. het maakt ons 

nog slagvaardiger. en tegenwoordig kunnen we 

natuurlijk vanaf meerdere plekken aan hetzelfde 

digitale dossier werken, wat de service en effici-

ency vergroot. we zijn trouwens ook een app aan 

het ontwikkelen. Daarmee krijgen klanten op elk 

moment van de dag toegang tot hun gegevens. 

Bovendien kunnen ze hun documenten via de 

app toesturen en ophalen. een extra service, 

waarmee we onze klanten nog beter kunnen 

bedienen. en zo hoort het ook.”

www.okadviseurs.nl
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Een zakelijke betaalrekening 
met rente voor maar

SNS ZZP REKENING
 � Betaalrekening + Wereldpas + internetbankieren
 � € 7,50 per maand
 � Rente over uw saldo

Met de ZZP Rekening heeft u een betaalrekening op naam 
van uw bedrijf. Met Wereldpas en internetbankieren. 
Voor een vast bedrag per maand. Dus zonder kosten 
achteraf. Nog een voordeel: over uw saldo tot € 5.000 krijgt 
u een variabele rente. Mooi meegenomen, toch?

€7,50 P/M

Kom langs in onze winkel aan
de Nieuwstraat 37, Schagen of kijk op
snsbank.nl/zzprekening.
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sinds de fusie met schagen zit Jan schrijver ook 

in de gemeenteraad voor de pvda. “Bestuurlijke 

ervaring verkreeg ik o.a. door bestuursfuncties 

bij Lto-nederland en zitting in het hoofdbestuur. 

zo heb ik geleerd om breed te denken en aan 

samenwerking prioriteit te geven”, vertelt hij bij 

een bak koffie. “een tuindersbedrijf als dat van 

ons heeft behoefte aan meer grond, willen we 

goed mee kunnen doen. 

Jan Schrijver runt samen met Joris Kollewijn het biologisch dynamische tuin-

dersbedrijf ‘de Lepelaar’. In 2004 betrokken zij een geheel nieuw bedrijf. “We 

zijn een van de oudste bd-bedrijven in Nederland. We zijn vanaf 1971 op die 

manier bezig. Toen ik begon, waren er 20 bedrijven. Nu zijn dat er ongeveer 

1500. Ondanks de recessie maakt deze sector een groei door die varieert 

van 2,5 tot 10%”. Samen met Bejo Zaden zijn we bezig met de ontwikkeling 

van een nieuw bietenras dat bijzonder goed voor de gezondheid is. Kortom: 

Jan Schrijver is een ondernemer pur sang.

  B i o L o g i s c h  D y n a m i s c h e  t u i n D e r  J a n  s c h r i J v e r :  

“ als Ondernemer mOet 
je denken in cOntinuïteit”
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tekst: frits van wolveren
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Tuinderskring Harenkarspel wint prijs

Jan schrijver is sterk betrokken bij de opleidingen in de bio-

logisch dynamische sector. Bij de aanvang van het studiejaar 

2014-2015 van de middelbare tuinbouwschool ‘De warmon-

derhof’, onderdeel van het groenoord college, hield hij in een 

speech studenten voor dat ondernemers meer kennis zouden 

moeten hebben over de fijnzinnige natuurlijke processen waar-

mee zij te maken hebben. hij schreef er een boek over ‘op weg 

naar een fijnzinnige landbouw’. Jan schrijver is ook één van de 

oprichters van de tuinderskring harenkarspel. Die ontving in 

2014 de roel de witprijs omdat de tuinders groen, natuur en 

recreatie toegankelijk gemaakt hebben voor een breed publiek. 

tot de tuinderskring harenkarspel behoren De marlequi, De 

Kneppeltuin (warmenhuizen), de Lepelaar (st.maarten), De 

slootgaert, vlinderado en de Boereplaats (waarland). De kring 

organiseert onder andere recreatieve fietstochten en bedrijfs-

uitjes. gezamenlijk is een kleurrijke fietsbrochure uitgebracht 

waar de deelnemende bedrijven in beschreven worden.

gelukkig hebben we in 2014 er 23 hectare bij 

kunnen kopen en konden we in april een nieuwe 

hal openen met een moderne sorteer-, spoel- en 

verpakkingsmachine.” hieruit blijkt wel dat Jan 

schrijver een ondernemer is die in continuïteit 

denkt. Daarnaast hecht hij groot belang aan een 

sterke focus op de corebusiness. ‘schoenma-

ker blijf bij je leest’, is zijn motto. “we zijn een 

productiebedrijf met inmiddels een omvang van 

66 hectare.”

Landelijke verspreiding

het bedrijf is gespecialiseerd in de teelt van wor-

telen, bieten, kool en aardappelen. “in de teelt 

van snijbiet zijn we de grootste van nederland”, 

zegt Jan schrijver niet zonder enige trots. De pro-

ducten worden met name afgenomen door udea, 

groothandel in biologische producten. vanuit 

deze organisatie worden landelijk professionele 

winkels als ekoplaza en estafette aangestuurd en 

voorzien van groenten die de Lepelaar verbouwt. 

ook worden producten geëxporteerd. om zichzelf 

scherp te houden, actualiseert hij periodiek zijn 

ondernemersplan. 

“wanneer ik nu terugkijk, mag ik stellen dat we 

het de afgelopen tien jaar goed gedaan hebben”, 

aldus Jan schrijver. heeft Jan schrijver nog wel 

vrije tijd? op de veluwe heeft hij een vakantie-

huisje. “Daar gaan we als het even kan wel naar 

toe. verder ga ik graag zo lang het weer het toelaat, 

zwemmen in zee.” overigens ziet het er naar uit dat 

zijn zoon hem te zijner tijd opvolgt. 

www.delepelaar.com

biOValley in nOOrd-hOlland-nOOrd
het dak van de nieuwe bedrijfshal is voorzien van 268 zonnepanelen. meer dan 70% van de 

benodigde energie wordt door de zonnepanelen geleverd. voor de bouw van de hal deed Jan 

schrijver onder meer een beroep op Dekker Bouw uit warmenhuizen. De hal is officieel geopend 

door gedeputeerde Jaap Bond. onder de naam ‘Biovalley’ hebben biologische ondernemers uit 

de regio noord-holland-noord zich verenigd om nauwer samen te werken op het gebied van afzet, 

innovaties en promotie. het initiatief wordt ondersteund door o.a. de provincie noord-holland, 

greenport, het ministerie van ez, Landbouw en innovatie en de universiteit wageningen. ook 

biologisch dynamisch tuindersbedrijf de Lepelaar heeft zich hierbij aangesloten.
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www.stegman.nl - www.persoonlijkenoot.nl - info@stegman.nl

Met veel zorg en creativiteit stelt Stegman al bijna 25 jaar geschenkpakketten samen, 

zodat medewerkers en relaties uw gebaar éxtra waarderen. Naast het bijzondere 

assortiment in de brochure bieden onze showrooms in Schagen en Amersfoort u de 

gelegenheid binnen elk budget een representatief geschenkpakket samen te stellen. 

Bestel de mooiste geschenkpakketten op www.stegman.nl of bel 0224-213 135.

Stegman wenst 
uw medewerkers en relaties een 

bijzonder mooi Kerstpakket!

The art of giving



Alkmaar:
Smaragdweg 6 t/m 14
1812 RJ Alkmaar
T: (072) 541 07 00 

Haarlem:
Leidsevaart 10
2013 HA Haarlem
T: (023) 512 81 28 

Heemskerk:
Rijksstraatweg 36
1964 LJ Heemskerk
T: (0251) 27 84 30

Heemstede:
Cruquiusweg 37
2102 LS Heemstede
T: (023) 528 07 51

Schagen:
Witte Paal 326
1742 LE Schagen
T: (0224) 21 47 00

Volkswagen Golf 1.2 TSI Highline.
Met Executive pakket.
Van: 26.195,- voor: 22.995,-

3.200,-
voordeel!

Nog meer modellen voor de laagste prijs!

SEAT Ibiza FR Dynamic
Van: 17.345,- voor: 15.415,-

1.930,-
voordeel!

ŠKODA Fabia drive 1.2 TSI 
63kw/85pk 5-hand, Hatchback.
Van: 14.420,- voor: 13.450,-

970,-
voordeel!

Volkswagen Polo Comfortline 1.0. 
Met Executive pakket.
Van: 16.325,- voor: 13.995,-

2.330,-
voordeel!

Audi A3 G-tron Pro Line S.
Van: 37.104,- voor: 32.890,-

4.214,-
voordeel!

14% 

Audi A1 Admired 1.2 TFSI 3DRS.
Pro line 1.2 TFSI 110pk.
Van: 21.230,- voor: 17.990,-

17.990,-
web only!

SEAT Mii 5DRS Sport 
Dynamic 1.0 60pk.
Van: 12.560,- voor: 9.995,-

2.565,-
voordeel!

ŠKODA Rapid Spaceback I Style 
Edition Hatchback 1.2
Van: 16.990,- voor: 15.490,-

1.500,-
voordeel!

Alleen in de Martin Schilder Webshop: 
Castrol olie van €28,95 voor €9,95! 
Alleen op: martinschilder.nl/shop

voor:

€9,95
van:

€28,95

Liever een occasion? Kijk op 
martinschilder.nl/occasioncentrum
voor het volledige aanbod!

E: contact@martinschilder.nl
W: martinschilder.nl
T: (0800) 66 66 444

Actieprijzen personenauto’s zijn incl. BTW/BPM en evt. inruilpremie, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdragen, leges, tenzij anders aangegeven. Actieprijzen zijn geldig t/m 31-12-2014 of zolang de 
voorraad strekt. Actie geldt alleen op geselecteerde nieuwe auto’s uit voorraad. Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Prijsaanpassingen ivm wettelijke maatregelen voorbehouden. Wijzi-
gingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Het is weer tijd voor de winter wissel! 
Kijk op martinschilder.nl/shop voor 
de beste winterbanden deals!
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4.214,-
voordeel!

14% 

Audi A1 Admired 1.2 TFSI 3DRS.
Pro line 1.2 TFSI 110pk.
Van: 21.230,- voor: 17.990,-

17.990,-
web only!

SEAT Mii 5DRS Sport 
Dynamic 1.0 60pk.
Van: 12.560,- voor: 9.995,-

2.565,-
voordeel!

ŠKODA Rapid Spaceback I Style 
Edition Hatchback 1.2
Van: 16.990,- voor: 15.490,-

1.500,-
voordeel!

Alleen in de Martin Schilder Webshop: 
Castrol olie van €28,95 voor €9,95! 
Alleen op: martinschilder.nl/shop

voor:

€9,95
van:

€28,95

Liever een occasion? Kijk op 
martinschilder.nl/occasioncentrum
voor het volledige aanbod!

E: contact@martinschilder.nl
W: martinschilder.nl
T: (0800) 66 66 444

Actieprijzen personenauto’s zijn incl. BTW/BPM en evt. inruilpremie, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdragen, leges, tenzij anders aangegeven. Actieprijzen zijn geldig t/m 31-12-2014 of zolang de 
voorraad strekt. Actie geldt alleen op geselecteerde nieuwe auto’s uit voorraad. Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Prijsaanpassingen ivm wettelijke maatregelen voorbehouden. Wijzi-
gingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Het is weer tijd voor de winter wissel! 
Kijk op martinschilder.nl/shop voor 
de beste winterbanden deals!

Alkmaar:
Smaragdweg 6 t/m 14
1812 RJ Alkmaar
T: (072) 541 07 00 

Haarlem:
Leidsevaart 10
2013 HA Haarlem
T: (023) 512 81 28 

Heemskerk:
Rijksstraatweg 36
1964 LJ Heemskerk
T: (0251) 27 84 30

Heemstede:
Cruquiusweg 37
2102 LS Heemstede
T: (023) 528 07 51

Schagen:
Witte Paal 326
1742 LE Schagen
T: (0224) 21 47 00

Volkswagen Golf 1.2 TSI Highline.
Met Executive pakket.
Van: 26.195,- voor: 22.995,-

3.200,-
voordeel!

Nog meer modellen voor de laagste prijs!

SEAT Ibiza FR Dynamic
Van: 17.345,- voor: 15.415,-

1.930,-
voordeel!

ŠKODA Fabia drive 1.2 TSI 
63kw/85pk 5-hand, Hatchback.
Van: 14.420,- voor: 13.450,-

970,-
voordeel!

Volkswagen Polo Comfortline 1.0. 
Met Executive pakket.
Van: 16.325,- voor: 13.995,-

2.330,-
voordeel!

Audi A3 G-tron Pro Line S.
Van: 37.104,- voor: 32.890,-

4.214,-
voordeel!

14% 

Audi A1 Admired 1.2 TFSI 3DRS.
Pro line 1.2 TFSI 110pk.
Van: 21.230,- voor: 17.990,-

17.990,-
web only!

SEAT Mii 5DRS Sport 
Dynamic 1.0 60pk.
Van: 12.560,- voor: 9.995,-

2.565,-
voordeel!

ŠKODA Rapid Spaceback I Style 
Edition Hatchback 1.2
Van: 16.990,- voor: 15.490,-

1.500,-
voordeel!

Alleen in de Martin Schilder Webshop: 
Castrol olie van €28,95 voor €9,95! 
Alleen op: martinschilder.nl/shop

voor:

€9,95
van:

€28,95

Liever een occasion? Kijk op 
martinschilder.nl/occasioncentrum
voor het volledige aanbod!

E: contact@martinschilder.nl
W: martinschilder.nl
T: (0800) 66 66 444

Actieprijzen personenauto’s zijn incl. BTW/BPM en evt. inruilpremie, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdragen, leges, tenzij anders aangegeven. Actieprijzen zijn geldig t/m 31-12-2014 of zolang de 
voorraad strekt. Actie geldt alleen op geselecteerde nieuwe auto’s uit voorraad. Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Prijsaanpassingen ivm wettelijke maatregelen voorbehouden. Wijzi-
gingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Het is weer tijd voor de winter wissel! 
Kijk op martinschilder.nl/shop voor 
de beste winterbanden deals!


