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VERSLAG ALV Ondernemers Federatie Schagen (OFS) 
 
Datum bijeenkomst: dinsdag 1 september 2015, 20:00 uur 
Locatie:  Igesz, Markt 22 te Schagen  
Onderwerpen:  OFS en Techwatcher Jorus Everaerd 
Bijlage:   Presentatie OFS 
___________________________________________________________________________________ 
 
1.   Opening 
Hans Bouterse, onafhankelijk voorzitter OFS, opent de vergadering door alle aanwezigen van harte welkom 
te heten. Toekomstgericht denken is essentieel bij het ondernemerschap. De gemeente is op dit moment 
bezig met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor het jaar 2040. OFS heeft aangegeven, hoewel de 
bestuursleden de stip op de horizon erg ver vinden, input te willen leveren. Hij vraagt de aanwezige 
ondernemers mee te denken en indien gewenst suggesties bij de OFS in te dienen. 
 
2.   Algemeen OFS 
De OFS is opgedeeld in 5 sectoren/sectorcommissies. Dit zijn de sectoren Agribusiness, Detailhandel, 
Horeca, Industrie&Bedrijven en Recreatie&Toerisme. Elke sectorcommissie heeft een voorzitter die zitting 
neemt in het bestuur van de OFS. Hans Bouterse is onafhankelijk voorzitter. De bestuursleden van de OFS 
hebben maandelijks overleg met elkaar. Daarnaast heeft de OFS 4x per jaar overleg met het college of een 
afvaardiging daarvan. Hans Bouterse heeft zitting in het Koepel Overleg (Den Helder, Texel, Hollands Kroon 
en Schagen). Regionale samenwerkingsverbanden zijn heel belangrijk. De Kop van Noord-Holland is uniek 
en kan, indien groter gedacht wordt en kansen aangegrepen worden, meeliften op het succes van 
Amsterdam. Een mooi voorbeeld hiervan is de vestiging van Microsoft in Wieringermeer. Hans Bouterse geeft 
een aantal voorbeelden van belangrijke zaken waar de OFS zich de afgelopen tijd mee bezig heeft 
gehouden, o.a. een extra oeververbinding over het Noord-Hollandskanaal, de ontwikkeling van gratis Wifi in 
Schagen en Callantsoog, de ontwikkelde Regiokaart i.s.m. Regio VVV TvH en de mogelijke ontwikkeling van 
matrixborden in de gemeente. 
 
3.  Toelichting ontwikkelingen OFS per sector 
De sectorvoorzitters geven allemaal een korte toelichting over de eigen sectorcommissie. Kees Mosch, 
sectorvicevoorzitter, geeft de toelichting over de commissie Industrie & Bedrijven, aangezien de heer W. 
Smink, sectorvoorzitter, helaas verhinderd is. De commissieleden worden voorgesteld en daarnaast worden 
in het kort de speerpunten en belangrijkste zaken waar de sector zich mee bezig houdt/heeft gehouden 
toegelicht. De onderwerpen die aan de orde gesteld worden, zijn terug te vinden in de presentatie van de 
OFS die te downloaden is via: www.ondernemendschagen.nl.  
 
4.   Toelichting financiering OFS 
Nen Sneekes, penningmeester OFS, geeft i.v.m. de afwezigheid van W. Smink een toelichting op de 
financieringsstructuur van de OFS. Er is gekozen voor een opslag van 3% op de OZB voor niet woningen. 
Hierdoor betalen alle ondernemers mee en worden “free-riders” uitgesloten. Daarnaast toont zij de recent 
door de gemeente goedgekeurde eindafrekening jaargang 2014 en de onlangs bij de gemeente ingediende 
begroting voor 2016. De eindafrekening van 2014 is in het voorjaar naar de bestuursleden van de 
ondernemersverenigingen toegestuurd. Nen Sneekes roept de aanwezige ondernemers op om meer input te 
leveren bij de OFS. Inbreng van ondernemers omtrent bijvoorbeeld mogelijke projecten of knelpunten is 
noodzakelijk en van harte welkom. N.a.v. de oproep van Nen Sneekes volgen er twee suggesties: 
bloembakken in alle kernen en het organiseren van workshops voor personeel/ondernemers. De 
bestuursleden van de OFS zeggen toe dit mee te nemen en te bespreken. 
 
5.  Vragenronde 
Er worden geen vragen vanuit de zaal voorgelegd aan het bestuur van de OFS.  
 
6.  Presentatie Techwatcher Jorus Everaerd 
Jorus Everaerd is techwatcher. Hij volgt de technologische ontwikkelingen op de voet en neemt de 
aanwezigen tijdens zijn presentatie mee in de toekomst.  
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Het brein van de mens ontwikkelt zich lineair. De technologische ontwikkelen hebben een ander groeimodel 
dan onze hersenen, namelijk exponentieel. Deze laatstgenoemde ontwikkelingen hebben een enorme impact 
op de wijze waarop wij ons leven en werk inrichten en uitvoeren. De eerste computer had het formaat van 
een grote gymzaal, terwijl de computer die wij tegenwoordig allemaal op zak hebben, de mobiele telefoon, 
veel kleiner en krachtiger is. De ontwikkeling van de mobiele telefoon heeft ervoor gezorgd dat vele zaken, 
veelal gratis, in één apparaat beschikbaar zijn. Hierdoor worden bepaalde producten overbodig. Disruptie 
vindt plaats, met als gevolg ontwrichting door de ontwikkelingen. Denk hierbij aan de ouderwetse camera met 
een fotorolletje. Voor de komst van de digitale fotocamera was het maken en ontwikkelen van elke foto 
relatief gezien duur. Met de komst van digitale fotografie zijn die “hoge” kosten weggevallen. Producten 
worden gedemocratiseerd en voor “iedereen” toegankelijk. Dit zal zich door ontwikkelen. Wanneer zonne-
energie bijvoorbeeld goedkoper wordt en energie voor iedereen ter wereld gratis toegankelijk is, zal schoon 
drinkwater ook voor iedereen beschikbaar zijn. 
Personeel zal in de toekomst in veel gevallen vervangen worden door een robot. Een robot wordt steeds 
betaalbaarder, doordat de onderdelen waaruit een robot bestaat goedkoper worden. Daarnaast zijn er in de 
afgelopen jaren twee aanpassingen aangebracht in de robot, waardoor deze een andere functie kan 
aannemen in onze maatschappij, namelijk het leren herkennen van patronen en hiërarchisch denken. Door 
de komst van de robot, zal een deel van de beroepsbevolking op termijn geen werk meer hebben. Betekent 
dit dat er een basissalaris voor iedereen ingesteld moet worden? Het verdienmodel en het huidige systeem 
zullen veranderen. 
De ontwikkeling van zelfrijdende auto’s zorgt ervoor dat iedereen van A naar B kan komen. Maakt dit het 
openbaar vervoer in de toekomst overbodig? Computergestuurde apparaten maken minder fouten dan 
mensen. Dit heeft tot gevolg dat er minder mensen in het verkeer zullen overlijden en/of in het ziekenhuis 
zullen belanden. Heeft dat gevolgen voor de zorgsector en de benodigde capaciteit in ziekenhuizen?  
De afgelopen jaren zijn er veel producten ontwikkeld, die leken op producten uit Science Fiction films, maar 
die inmiddels niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij. Daarnaast zijn sommige technieken, die al 
jaren geleden ontwikkeld zijn, nog “vreemd” voor ons en (nog) niet geïntegreerd in ons dagelijks leven, 
waaronder de hologram, virtual reality en de 3D printer. De 3D printer is bijvoorbeeld 30 jaar geleden 
uitgevonden, maar nu pas wordt deze geïntegreerd en “geaccepteerd”. Wanneer de 3D printer in ieder 
huishouden geïntegreerd is, zal er veel veranderen. Voorbeeld: Wanneer een koffiekopje kapot valt, kan men 
online een model uitzoeken en het met de 3D printer direct printen. Dit bekent dat de fabriek waar de kopjes 
gemaakt worden, overbodig wordt en failliet gaat. Dit heeft tot gevolg dat de kopjes niet meer verscheept 
hoeven te worden, waardoor de behoefte aan transportmiddelen afneemt. Daarnaast hoeven de kopjes niet 
meer in een fysieke winkel verkocht te worden. 
De hedendaagse geneeskunde is reactief. Het wordt pas ingezet op het moment dat een probleem 
gesignaleerd is. In de toekomst zal de geneeskunde voorspellend zijn. Nu al zijn er bedrijven waar men DNA 
kan laten ontcijferen. In de VS is dit recentelijk verboden, maar techniek zoekt altijd de laagste regelgeving.  
Internet kan gezien worden als een zenuwstelstel. Het levert veel data en gegevens op. Dataopslag is de 
laatste jaren goedkoper geworden. Door de invoering van Big Data is het mogelijk om voorspellende analyses 
te maken. Een voorbeeld hiervan is dat de politie niet meer rond hoeft te rijden, maar alleen ingrijpt/komt op 
bepaalde momenten.  
Er zijn drie trends die “onzekerheid” voor de samenleving opleveren: 
1 – Van bureaucratisch hiërarchisch naar decentraal, bottom up i.p.v. top down (Wikipedia, Kickstarter etc.). 
2 – Unbundling, de waardeketen valt uit elkaar (Kodak, Whatsapp etc.). 
3 – Mensen vormen een netwerk en iedereen is 24/7 verbonden (Tinder, Snapcar, Powersleep etc.).  
Voor ondernemers/bedrijven is het essentieel om technologische ontwikkelingen in de gaten te houden. Als je 
nu kijkt naar de top van de beursgenoteerde bedrijven, dan zijn het allemaal Techbedrijven. Het bedrijfsleven 
moet de ontwikkelingen zien als een kans. De trend waarin bedrijven groter willen worden qua omvang, is 
aan het veranderen. Het is voor bedrijven van belang om een verbinding te leggen met de wereld buiten de 
organisatie. Veel kennis zit juist buiten het bedrijf. Wie het snelste leert, wint! Deelname aan technologische 
ontwikkelingen lijkt nu nog een keuze (gedeeltelijk). Mensen blijven lineair denken, maar moeten exponentieel 
gaan denken. Het is belangrijk dat men meegroeit met deze ontwikkelingen en zich ervoor openstelt. 
Techniek is te belangrijk om alleen aan de technologen over te laten. Als je niet meegroeit en je er niet in 
verdiept wordt het steeds moelijker om ontwikkelingen bij te kunnen houden. De wereld van 2040 zal niet de 
wereld zijn, zoals wij die vandaag de dag kennen, door technologische ontwikkelingen. Creativiteit en gevoel 
blijven menselijke aspecten. 
 
7.  Afsluiting 
Hans Bouterse sluit om 22:40 uur de vergadering. Hij bedankt de spreker voor de inspirerende presentatie en 
tevens, namens het bestuur van de OFS, alle aanwezigen voor hun komst.  
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Agenda ALV 
1-9-2015 

1. Openingswoord 
2. Algemeen OFS 
3. OFS sector Agribusiness 
4. OFS sector Detailhandel  
5. OFS sector Horeca  
6. OFS sector Industrie & Bedrijven 
7. OFS sector Recreatie & Toerisme 
8. Toelichting financiën OFS 
9. Vragen 
10. Pauze 

 
11. Presentatie gastspreker    

  J. Everaerd, Trend- en techwatcher 
 

12. Afsluiting 
 

Netwerkborrel    

Openingswoord 
Welkom 

1.Openingswoord 
2.Algemeen OFS 
3.Agribusiness 
4.Detailhandel  
5.Horeca  
6.Industrie&Bedrijven 
7.Recreatie&Toerisme 
8.Toelichting financiën 
9.Vragen 
10.Pauze 

 
11.Gastspreker  
  J. Everaerd 
 
12.Afsluiting 
Netwerkborrel 

Algemeen OFS 
Hans Bouterse 

1.Openingswoord 
2.Algemeen OFS 
3.Agribusiness 
4.Detailhandel  
5.Horeca  
6.Industrie&Bedrijven 
7.Recreatie&Toerisme 
8.Toelichting financiën 
9.Vragen 
10.Pauze 

 
11.Gastspreker  
  J. Everaerd 
 
12.Afsluiting 
Netwerkborrel 

Agribusiness 
Nen Sneekes 

1.Openingswoord 
2.Algemeen OFS 
3.Agribusiness 
4.Detailhandel  
5.Horeca  
6.Industrie&Bedrijven 
7.Recreatie&Toerisme 
8.Toelichting financiën 
9.Vragen 
10.Pauze 

 
11.Gastspreker  
  J. Everaerd 
 
12.Afsluiting 
Netwerkborrel 

Agribusiness 
Commissie 

• Sectorvoorzitter 
Nen Sneekes 
 
• Sectorvicevoorzitter 
Nico Groot 
 
• Commissieleden 
Jan Jaap Hoogland 
Thomas Droog 
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2.Algemeen OFS 
3.Agribusiness 
4.Detailhandel  
5.Horeca  
6.Industrie&Bedrijven 
7.Recreatie&Toerisme 
8.Toelichting financiën 
9.Vragen 
10.Pauze 

 
11.Gastspreker  
  J. Everaerd 
 
12.Afsluiting 
Netwerkborrel 
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Agribusiness 
Speerpunten  

• Kruispunt Korte Ruigeweg - N248 
(samenwerking LTO en OFS sector Agribusiness) 
 

• Kolksluis en overleg Landschap Noord-Holland 
 

• Toeristenbelasting  
(seizoenarbeiders) 
 

• Verkeersknel- en aandachtspunten  
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2.Algemeen OFS 
3.Agribusiness 
4.Detailhandel  
5.Horeca  
6.Industrie&Bedrijven 
7.Recreatie&Toerisme 
8.Toelichting financiën 
9.Vragen 
10.Pauze 

 
11.Gastspreker  
  J. Everaerd 
 
12.Afsluiting 
Netwerkborrel 

Detailhandel 
Henk van Zanten 

1.Openingswoord 
2.Algemeen OFS 
3.Agribusiness 
4.Detailhandel  
5.Horeca  
6.Industrie&Bedrijven 
7.Recreatie&Toerisme 
8.Toelichting financiën 
9.Vragen 
10.Pauze 

 
11.Gastspreker  
  J. Everaerd 
 
12.Afsluiting 
Netwerkborrel 

Detailhandel 
Commissie 

• Sectorvoorzitter 
Henk van Zanten 
 
• Sectorvicevoorzitter 
Marina Spaansen 
 
• Commissielid 
Herman Leguit 
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2.Algemeen OFS 
3.Agribusiness 
4.Detailhandel 
5.Horeca  
6.Industrie&Bedrijven 
7.Recreatie&Toerisme 
8.Toelichting financiën 
9.Vragen 
10.Pauze 

 
11.Gastspreker  
  J. Everaerd 
 
12.Afsluiting 
Netwerkborrel 

Detailhandel 
Speerpunten 

• Persoonlijke introductie 
 

• Kennismaking met alle geledingen uit de 
detailhandel 

 
• Goed contact met de vertegenwoordigers van 

de gemeente 
 

• Vitale stads- en dorpskernen 
 

• De winkelstraat van de toekomst   
(DNWS) 
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2.Algemeen OFS 
3.Agribusiness 
4.Detailhandel  
5.Horeca  
6.Industrie&Bedrijven 
7.Recreatie&Toerisme 
8.Toelichting financiën 
9.Vragen 
10.Pauze 

 
11.Gastspreker  
  J. Everaerd 
 
12.Afsluiting 
Netwerkborrel 

Horeca 
Silvia Pronk 
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2.Algemeen OFS 
3.Agribusiness 
4.Detailhandel  
5.Horeca  
6.Industrie&Bedrijven 
7.Recreatie&Toerisme 
8.Toelichting financiën 
9.Vragen 
10.Pauze 

 
11.Gastspreker  
  J. Everaerd 
 
12.Afsluiting 
Netwerkborrel 

Horeca 
Commissie 

• Sectorvoorzitter 
Silvia Pronk 
 
• Sectorvicevoorzitter 
Nico Gründmann 
 
• Commissieleden 
Ivan Louer 
Nick Nolten 
Jos Pronk 
Sander Mulders 
Roy van der Weel (bestuurslid SES) 
Bas Schut (Strandpachtersvereniging) 
 
 
De commissieleden zijn eveneens bestuursleden van 
Koninklijke Horeca Nederland, afd. Schagen. 
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5.Horeca  
6.Industrie&Bedrijven 
7.Recreatie&Toerisme 
8.Toelichting financiën 
9.Vragen 
10.Pauze 

 
11.Gastspreker  
  J. Everaerd 
 
12.Afsluiting 
Netwerkborrel 
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Horeca 
Speerpunten 

• Sluitingstijden 
 

• Ontzeggingen beleid 
 

• Branchevervaging 
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4.Detailhandel  
5.Horeca  
6.Industrie&Bedrijven 
7.Recreatie&Toerisme 
8.Toelichting financiën 
9.Vragen 
10.Pauze 

 
11.Gastspreker  
  J. Everaerd 
 
12.Afsluiting 
Netwerkborrel 

Industrie&Bedrijven 
Kees Mosch 
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2.Algemeen OFS 
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4.Detailhandel  
5.Horeca  
6.Industrie&Bedrijven 
7.Recreatie&Toerisme 
8.Toelichting financiën 
9.Vragen 
10.Pauze 
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  J. Everaerd 
 
12.Afsluiting 
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Industrie&Bedrijven 
Commissie 
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• Sectorvoorzitter 
Wim Smink 
 
• Sectorvicevoorzitter 
Kees Mosch 
 
• Commissieleden 
Piet Bakker 
Jan Kramer 

Industrie&Bedrijven 
Speerpunten 
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9.Vragen 
10.Pauze 

 
11.Gastspreker  
  J. Everaerd 
 
12.Afsluiting 
Netwerkborrel 

• Verkeer en vervoer 
 

• Parkmanagement 
 

• Ruimtelijke ordening  
(structuurvisie Petten, bedrijventerreinen) 

 
• Wifi/glasvezel 
 
• Scholing en opleiding 

Recreatie&Toerisme 
Kees de Wit 
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6.Industrie&Bedrijven 
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8.Toelichting financiën 
9.Vragen 
10.Pauze 

 
11.Gastspreker  
  J. Everaerd 
 
12.Afsluiting 
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Recreatie&Toerisme 
Commissie 

• Sectorvoorzitter 
Kees de Wit 
 
• Sectorvicevoorzitter 
Thomas v. d. Ploeg 
 
• Commissieleden 
Pieter Houdewind 
Frank Mosch 
Nico Verduin 
Roel Snip 
Peter Vriend 
 
 
 
Peter Vriend is geen vast lid, hij heeft een 
adviserende rol. 
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12.Afsluiting 
Netwerkborrel 



3‐9‐2015 

4 

Recreatie&Toerisme 
Speerpunten 

• Toeristenbelasting 
 

• Parkeren Callantsoog 
 

• Marketing Holland Boven Amsterdam i.s.m. 
Regio VVV TvH 
 

• Toekomstige dossiers: 
• Strandhuisjes op het strand: Waar? 
• Ontwikkelingen Pallas: effecten op de 

omgeving 
• Sail Den Helder: effect op de regio? 
• Strand WIFI 
• Picknickbanken  
• Douches op het strand 
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Toelichting  
Financiën OFS 
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 Financiering ondernemersfonds: 
• Opslag 3% op onroerend zaak belasting voor 
‘niet woningen’ (bedrijven). 

 
Dit houdt in: 
• Gemeente Schagen int en sluist door. 
• Voordeel: Freeriders doen automatisch mee! 

 
• Opslag voor agrarische ondernemers t.g.v. LTO 
• Opslag sportverenigingen e.d. t.g.v. deze groep 

via gemeente Schagen 

Toelichting  
Financiën OFS 

• In 2014 halverwege het jaar overeenkomst met 
Gemeente Schagen pas getekend.  
 

• Veel projecten zijn pas in 2e helft van 2014 en 
2015 opgestart. 
 

• Daardoor in 2014 reserves opgebouwd, voor 
een deel verantwoord als bestedingsreserve 
voor de specifieke sectoren. 
 

• Exploitatie 2014 en balans per 31-12-2014 geeft 
daardoor een te florissant beeld. 
 

• In de loop van 2015 en 2016 zal verder invulling 
gegeven worden aan projecten. 
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Toelichting  
Financiën OFS 

• Uw inbreng is noodzakelijk en van harte 
welkom!  
 

• Ideeën projecten/activiteiten 2016? Mail naar: 
info@ondernemendschagen.nl. 
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Vragen 
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Ondernemers Federatie Schagen 
Postbus 407  
1740 AK Schagen 
0622191144 
info@ondernemendschagen.nl 
www.ondernemendschagen.nl 
KvK-nummer 58943811 
NL31 RABO 0128 0386 24 
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