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W
ie is Rob Niele? 
Rob is een gebo-
ren Egmonder 
maar is kort daar-

na verhuisd naar Alkmaar om daar 
een aantal scholen te doorlopen, 
lid te zijn van verenigingen en een 
vriendenkring op te bouwen die 
nu onder de noemer netwerk van 
grote waarde is. Na afronden van 
de laatste opleiding aan de H.T.S. 
Alkmaar (nu INHolland) getrouwd 
met Loes en weer verhuisd naar Eg-
mond. In Egmond hebben wij een 
zoon en een dochter gekregen om 
vervolgens gelukkig te leven. Rob 
is zijn werkzame carrière begonnen 
bij een bouwbedrijf maar maakte 
in 1985 de overstap naar Grontmij 
(gedurende de afgelopen 5 jaar 
inmiddels Sweco). Destijds een in-
genieursbureau dat in de jaren ’90 

Dit zijn twee verenigingen verenigd in één titel. Vereniging Ondernemend Regio Alkmaar en vereniging

Ondernemend Alkmaar. Wat is de overeenkomst? Beide verenigingen hebben als doelstelling lobbyen en

belangenbehartiging. ORA voor alle ondernemers in de regio Langedijk, Heerhugowaard en Alkmaar.

OA meer toegespitst op alleen Alkmaar. Er is nog een overeenkomst! Beide verenigingen hebben dezelfde

voorzitter, Rob Niele.

transformeerde naar een internati-
onaal werkend advies- en ingeni-
eursbureau. Een bedrijf dat zoveel 
veranderingen doormaakte als ge-
volg van voortschrijdend inzicht dat 
er geen enkele reden is geweest om 
dat te verlaten. Rob heeft zijn per-
soonlijke carrière van werkvoorbe-
reider naar commercieel projectma-
nager doorlopen binnen de muren 
van het kantoor in Alkmaar. Zijn 
specialisatie is gebiedsontwikkeling 
waardoor hij betrokken is geweest 
bij de realisatie van ca. 150.000 wo-
ningen in Noord-Holland van Noord 
naar Zuid en van Oost naar West. De 
inhoud van het werk is veranderd 
van uitwerken van ideeën van der-
den naar het uitwerken van eigen 
ideeën voor derden. In de wereld 
van inrichten openbaar gebied ten 
behoeve van woningbouw, bedrij-

venterreinen, infrastructuur, water- 
en groenpartijen is veel veranderd 
waardoor je als bedrijf maar vooral 
als werknemer mee moet verande-
ren. Het is de kunst om de verande-
ringen telkens een stap voor te zijn. 
Binnen het grote bedrijf Sweco be-
staat de mogelijkheid om integraal 
en multidisciplinair te denken en te 
werken. Rob doet dat de laatste tijd 
als commercieel manager in de fase 
van contractvorming. 
Ondanks een drukke baan en een 
aantal bestuurlijke activiteiten is het 
onlangs gelukt om weer naar Alk-
maar te verhuizen. Nu klinkt de Gro-
te Kerk in de tuin en is de motivatie 
om iets te doen voor de stad en met 
name de ondernemers alleen maar 
groter geworden.
In 2019 is Rob gevraagd om zijn 
netwerk en kennis in te zetten als 

voorzitter van Ondernemend Alk-
maar. Een vereniging met als doel 
belangenbehartiging. De vraag is 
dus of je je wilt inzetten voor iets 
dat belangrijk is voor iemand. In dit 
verband voor de ondernemers in 
Alkmaar. Rob wil zich in ieder geval 
inzetten voor de ondernemers maar 
de vraag was even wat is belangrijk 
voor de ondernemers. In de huidi-
ge tijd is dat kort samengevat dat zij 
optimaal kunnen ondernemen door 
maximaal ontzorgd te worden in het 
wegnemen van belemmeringen op 
dat pad. In de toekomst is dat mi-
nimaal zo belangrijk. Er zijn plan-
nen om de regio tot 2040 te laten 
groeien op een schaal die wij al lang 
niet meer hebben meegemaakt. Er 
komen naar verwachting 40.000 wo-
ningen bij met vele inwoners die al-
len naar deze regio moeten komen 
omdat deze regio goed bereikbaar 
is, je hier in deze regio goed kunt 
studeren, werken en van je vrije tijd 
kunt genieten door de ongelooflijk 
mooie omgeving. 

Dat vereist een integrale benade-
ring waardoor alles in balans zal 
groeien en zo weinig mogelijk ne-
gatieve gevolgen zal hebben voor 
de mensen die nu in de regio wo-
nen en werken. 

Dat raakt aan het werkzame leven 
van Rob dat zich afspeelt tussen 
de private en publieke partijen die 
dat door heel Noord-Holland in-
middels doen op kleine maar ook 
op hele grote schaal. Het beden-
ken van kader stellend beleid en 

het vaststellen daarvan door het 
met elkaar eens te worden kost 
tijd maar is nodig om uiteindelijk 
de deelplannen aan te toetsen. Het 
is werken van grof naar fijn, van 
Rijk naar Provincie, van Provincie 
naar regio en van regio naar ge-
meenten. Vele stakeholders zijn 
nodig om grote ambities waar te 
maken. Dit proces start echter bij 
de gemeenten en zij zoeken de weg 
naar de hogere overheden, de weg-
beheerders, de waterschappen, de 
natuurorganisaties en ga zo maar 
even door. Een route die begint bij 
het analyseren van knelpunten dan 
overtuigen en dan oplossen binnen 
haalbare ofwel financieel haalbare 
kaders.  Als ondernemers kunnen 
wij helpen. Enerzijds door onze ken-
nis beschikbaar te stellen en knel-
punten te analyseren en anderzijds 
door consequent een publiek pri-
vate visie uit te dragen. De kracht 
van herhaling van dezelfde visie be-
spoedigd dit proces. Bij deze steken 
wij de hand uit naar de gemeenten 
in de regio om samen dit proces te 
versnellen. 

Dan wil ik afsluiten met één advies 
aan een ieder. Wij staan voor de 
verkiezingen van de tweede kamer. 
Stem bewust op iemand die groei 
omarmt en bij voorkeur afkomstig 
is uit Noord-Holland of zelfs onze 
regio. Ook op deze wijze kunt u 
bijdragen aan het versnellen van 
bovenomschreven proces.

Rob Niele
Vz Ondernemend Regio Alkmaar

W
ilbert Oost-
wouder vat het 
afgelopen jaar 
samen: “samen 

zoeken naar mogelijkheden is 
niet alleen ons motto, maar is 
ook de uitdaging gebleken van 
de afgelopen maanden.’’
Het bedrijf dat vooral onderne-
mers en bedrijven helpt in de lo-
gistieke- en transport, alsmede 
technische- , bouwkundige- en 

‘SAMEN ZOEKEN NAAR MOGELIJKHEDEN’
Wat een aantal jaar geleden voor drie zakelijke relaties begon als een wild plan op een bierviltje is inmiddels uitgegroeid tot een 

regionaal gebonden arbeidsbemiddelingsbureau. Tijd- Personeelsdiensten biedt een totaalpakket op het gebied van personeel. 

Dit begint bij het werven van kandidaten en eindigt op het moment dat deze worden overgenomen door de werkgever.

civiele sectoren heeft het afgelo-
pen jaar een turbulente tijd gekend.
“Aan het begin van het jaar gingen 
we als een speer van start, maar 
vanaf maart kwam daar een hele 
andere draai aan, waar wij ons écht 
in willen onderscheiden is dat we 
de kandidaten echt willen leren 
kennen. We willen het verschil 
binnen een bedrijf kunnen maken 
met het aanbrengen van de juis-
te kandidaten voor de gevraagde 

functies. Omdat onze kandidaten 
in de regel worden overgenomen 
door de werkgever is het voor ons 
net zo belangrijk hoe zij tegenover 
hun werkgever staan als andersom. 
De huidige situatie laat helaas het 
echte face-to-face contact niet toe 
en dit is iets wat ik graag weer an-
ders zou zien.’’

De afgelopen periode hebben we 
ons extra ingezet om lokale on-

dernemers die hun personeel niet 
konden inzetten te helpen met het 
vinden van een oplossing. Zo heb-
ben we een horeca ondernemer 
kunnen samenbrengen met een 
groot bedrijf in de regio en hebben 
ze elkaar kunnen helpen in hun be-
hoefte naar personeel. Dit is iets 
wat we nog niet eerder hebben ge-
daan, maar waar we wel ontzettend 
veel vertrouwen uit hebben geput. 
De afgelopen periode hebben we 

gezien hoe snel de regio mee 
kan met veranderende omstan-
digheden. We weten op dit mo-
ment niet hoe de werkbehoefte 
er op korte- of lange termijn uit 
gaat zien, maar wij zijn klaar om 
samen op zoek te gaan naar de 
mogelijkheden.

WILBERT OOSTWOUDER, TIJD PERSONEELSDIENSTEN:



Kom langs of kijk op
broekhuis.nl/volkswagen

De ID.3
Nu bij Broekhuis uit voorraad leverbaar

Electric Intelligence.
+

Ontdek de modellen en plan een proefrit via gomes.nl/eq

www.gomes.nl - 088-2004400 - info@gomes.nl - 

EQ staat voor intelligente elektromobiliteit. Voor op de dagelijkse praktijk gericht aantrekkelijk design, buitengewoon 
rijplezier en maximale veiligheid, zodat u elektrisch rijden uiterst comfortabel, veilig en betrouwbaar kunt ervaren, zoals 
u dat van Mercedes-Benz mag verwachten. Ontdek al onze volledig elektrische en Plug-in Hybride modellen.



BESTUREN IN CORONATIJD

IS SCHERP AAN DE WIND ZEILEN 

Het zijn verwarrende tijden. Hoe ga je om met een pandemie? Het is een vraag voor velen. 

Of je nu ondernemer bent of gemeentebestuurder, het is lastig om in deze onbestemde 

tijd de koers te bepalen. Vooralsnog is volhouden het credo. Veel ondernemers 

hebben het moeilijk door de opnieuw ingestelde lockdown. Klanten die wegblijven, 

omzet die wegvalt, medewerkers die besmet raken, hoe houd je de zaak draaiend?

WETHOUDER PIETER DIJKMAN VAN DE GEMEENTE ALKMAAR AAN HET WOORD:

PATRICK VAN BEUSEKOM,
BROEKHUIS ALKMAAR

A
ls gemeente proberen we on-
dernemers hierin waar moge-
lijk tegemoet te komen. Niet 
alleen door het verlagen of 

kwijtschelden van gemeentelijke belastin-
gen en heffingen, zoals precario en toe-
ristenbelasting, maar ook door het zoveel 
mogelijk oprekken van de regelgeving (ver-
ruiming van laad- en lostijden, uitbreiding 
van terrassen e.d.). Voor een uitgebreid pak-
ket aan maatregelen heeft de gemeenteraad 
€ 10 miljoen vrijgemaakt. 

Naast de fysieke en financiële maatregelen 
is het juist in deze tijd belangrijk om als be-
drijfsleven en gemeente nauw in contact 
met elkaar te blijven om knelpunten weg te 
nemen en initiatieven mogelijk te maken. Dat 
doen we langs meerdere lijnen.

• Om de economie weer aan te jagen hebben 
we in overleg met het bedrijfsleven een sti-
muleringsfonds ingesteld voor collectieve 
initiatieven van ondernemers en instellin-
gen. Een ondernemingsfonds ‘avant la let-
tre’ en gratis bovendien. De gemeente heeft 
hier € 1,5 miljoen voor beschikbaar. De aan-
vragen stromen inmiddels gestaag binnen. 
Een onafhankelijke beoordelingscommis-
sie, samengesteld uit onder nemers, be-
oordeelt en honoreert de plannen. 

 (Kijk op: www.alkmaar.nl/
 stimuleringsfonds-alkmaar). 

• Met de achteruitlopende economie hebben 
met name ook ondernemers in de binnen-
stad het moeilijk. Dit leidt, naast andere 
ontwikkelingen, zoals het online-shoppen, 
tot leegstand in bepaalde straten in het win-

kelgebied. Om Alkmaar als winkelstad aan-
trekkelijk te houden investeren we daarom 
nu bijvoorbeeld in herstructurering van het 
winkelaanbod op De Laat. 

• Om de binnenstad tijdens de pandemie 
veilig en toegankelijk te houden voor win-
kelend publiek werken we als gemeente 
intensief samen met Alkmaars Bolwerk, 
Alkmaar Marketing en Stadswerk072 aan 
een uitgebreid pakket van coronamaatrege-
len en - voorzieningen en de communicatie 
daarover. 

• Ook stel ik me als wethouder persoonlijk op 
de hoogte van het reilen en zeilen bij on-
dernemers in de gemeente. Voor de digitale 
nieuwsbrief van ons ondernemers-loket ga 
ik wekelijks in gesprek met een ondernemer 
om te horen hoe het hem of haar vergaat 
in deze  zware tijd (Kijk op: www.alkmaar.
nl/ondernemersloket).

• In het kader van de Dag van de Onderne-
mer organiseert de gemeente Alkmaar op 
20 november a.s. van 14.00 – 14.45 uur een 

webinar met als onderwerp Hoe gaat de 
Alkmaarse ondernemer om met de pande-
mie? Gespreksleider is Stefanie Hoogland. 
Zij gaat in gesprek met diverse onderne-
mers. Ook is er gelegenheid tot het interac-
tief stellen van vragen (Volg berichtgeving 
hierover op www.alkmaar.nl/ondernemer-
sloket).

De lokale en regionale economie door deze 
storm heen helpen is een grote opgave. Sa-
men optrekken is daarbij een must. Ik ben 
daarom blij dat de lijnen tussen de gemeente 
en ondernemersorganisaties, zoals Onderne-
mend Regio Alkmaar, heel kort zijn. We weten 
elkaar snel te vinden. Dat is belangrijk wan-
neer je, zoals nu scherp aan de wind moet 
zeilen.

‘WONEN EN WERKEN

IS HIER LEUK’

“Broekhuis beweegt mensen, dat is ons motto”, 

aldus Patrick van Beusekom, Directeur vestigingen 

Broekhuis Alkmaar . Hij werkt en woont sinds 

bijna vier jaar in de regio en voelt zich er helemaal 

thuis. De mentaliteit van de inwoners spreekt 

hem aan; als regel zijn ze vriendelijk en oprecht. 

“Dat maakt het wonen en werken hier zo leuk”.

B
roekhuis is een grote speler op het gebied 
van de automotive. Met bijna vijftig vesti-
gingen verspreid over het land en een zeer 
ruim merken- en dienstenaanbod, ben je 

verzekerd van perfecte mobiliteit. Je kunt er terecht voor 
een nieuw- of gebruikt voertuig, onderhoud, schade-
herstel, verhuur, Lease  service of een goed advies. De 
Alkmaarse vestiging richt zich zowel op de particuliere 
autorijder als de ondernemers in de regio. De 180 (!) 
medewerkers voorzien in hun behoefte aan mobiliteit. 
“Die staat de komende jaren onder druk. Niet alleen de 
techniek, ook de wijze van vervoer verandert zal ingrij-
pend veranderen. Wij spelen daar op in.”

“Van de 180 medewerkers volgen 21 monteurs een op-
leiding aan de interne Broekhuis Academie. Ze doen 
er praktische vaardigheden op en ze krijgen daarna in 
principe een baangarantie. Daarnaast bieden we onze 
werknemers de mogelijkheid om hun lokale club te 
steunen. Of het gaat om een sport- of een culturele 
vereniging, dat maakt niet uit. Op hun initiatief kan er 
een sponsoractie worden opgezet. De clubleden ont-
vangen, op basis van hun aankopen, een bonus voor 
hun vereniging. Daarnaast sponsoren we diverse lokale 
activiteiten, zoals het project Klim naar de Hemel uit 
2018 en het EK wielrennen in 2019. Daaruit blijkt onze 
binding met de Alkmaarse samenleving. “

ONDERNEMEND REGIO ALKMAAR 
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“
Onze samenwerkingspartners bevinden zich voor-
al in het westen van het land en in de grote steden. 
We zijn in 1995 opgericht. Onze ambitie is door 
te groeien naar een belangrijke speler in het Mid-

den- en Kleinbedrijf en tevens in te schrijven op nationale 
aanbestedingen. Schoonmaken is een vak. Dat verstaan wij 
als geen ander. Het succes en onze groei danken we aan de 
kwaliteit van onze medewerkers. Zij voeren het werk uit, 
daarmee staat of valt onze dienstverlening. De kwaliteit van 
onze medewerkers maakt Balans tot een goed schoonmaak-
bedrijf. Daarom investeren we veel in opleidingen en het 
verder ontwikkelen van hun talenten.”

“We doen overigens meer dan ‘alleen maar’ schoonmaken. 
Als bedrijf ben je onderdeel van de samenleving. Om die re-
den gebruiken we uitsluitend producten van fabrikant Tana. 
Die hanteren het cradle to cradle-principe. Daarnaast we 
zijn zuinig met water, veel materialen zijn van gerecycled 
materiaal en bieden we onze klanten maatwerk: zij bepalen 
wat wij voor hen schoonmaken. Onze betrokkenheid komt 
ook tot uiting in het lidmaatschap van De Waaier, we zijn 
trotse partner van AZ, we steunen de voedselbank en diverse 
lokale sportclubs. Je kunt dus stellen dat we geworteld zijn 
in de Alkmaarse samenleving.”

‘REGIO IN MIJN HART GESLOTEN’
ACHINT ATWAL, BALANS SCHOONMAAK

Met een personeelsbestand van ongeveer 500 medewerkers, een grote variatie in leeftijd (van jong tot 60-plus) en in totaal 27 nationaliteiten, kun je stellen dat bij 

Balans sprake is van een grote diversiteit. Het bedrijf past bij Alkmaar, stelt Achint Atwal vast. “Hier heerst een no nonsens mentaliteit. Mensen zijn bereid hun handen 

uit de mouwen te steken. Dat spreekt me aan. Daarom heb ik dit deel van Noord-Holland in mijn hart gestoken. Niet voor niets staat ons hoofdkantoor in Alkmaar.”

“
Deze regio telt een groot 
aantal ondernemers en 
diverse opleidingscen-
tra. Maar beide partijen 

kennen elkaar onvoldoende. Je zou 
denken dat een aantrekkelijk woon-

‘OPLEIDING LATEN MATCHEN 

MET DE PRAKTIJK’
DENNIS VAN DER VEEN, FLYNTH HEERHUGOWAARD

Dennis van der Veen maakt zich sterk voor de regio. Hij is lid 

van Bedrijfskring Heerhugowaard en Ondernemend Alkmaar én 

inwoner van West-Friesland. De geboren Wieringmeerder wil een 

betere match tussen de theoretische opleiding en de praktijk. 

Die twee werelden kennen elkaar onvoldoende, vindt hij.

gebied en een goed ondernemers-
klimaat een prima basis is voor een 
zekere toekomst. Toch trekken veel 
jongeren hier weg, terwijl wij hen 
zo veel te bieden hebben. Daarom 
moeten overheid en lokale onder-
nemers zich inzetten om de poten-
tie van de regio beter uit te dragen 
richting het onderwijs.”

Doen waar je goed in bent
Als accountant heeft Van der Veen 
een goed contact met het lokale be-
drijfsleven. Hij is geboren in de Wie-
ringermeer en woont en werkt sinds 
2011 (weer) in Heerhugowaard. Daar 
is hij sinds 2015 vestigingsmanager 
van Flynth. Op die locatie werken 
ruim 40 FTE, verdeeld over bijna 
zestig medewerkers. Naast dienst-
verlener zijn die vooral sparring-
partner en adviseur. “Ondernemers 
praten met verschillende partijen 
over de afzonderlijke onderdelen 
van hun bedrijf. Met ons kunnen 
ze alle aspecten van het onderne-
merschap delen. Dat varieert van 
privéaangelegenheden, de finan-
ciële positie tot de toekomst van 
het bedrijf. Dat vereist niet alleen 
kennis van zaken, maar vooral een 
klik en een groot onderling vertrou-
wen. Voor al die aspecten ben je bij 
ons aan het juiste adres. We kennen 
de markt en het bedrijfsleven, zijn 
bekend met alle fiscale regels en 
voorwaarden en zijn op de hoogte 
van de actuele subsidieregelingen. 
Komende jaren zal de digitalisering 
steeds verder toenemen. Dat heeft 
gevolgen voor de organisatievorm, 
de wijze van samenwerken en het 

ondernemersmodel. Daar moet je 
als ondernemer op inspelen door 
te blijven doen waar je goed in 
bent en de andere zaken aan een 
deskundige overlaten.”

Zichtbaar in de samenleving
Recent heeft Flynth een nieuw 
onderkomen betrokken in Heer-
hugowaard. Als vestigingsplaats 
is ook Alkmaar ter sprake geko-
men, toch is bewust gekozen 
voor de huidige gemeente. “Voor 
ons was de locatie doorslagge-
vend. Die moet centraal in het 
gebied liggen, goed bereikbaar 
zijn en een zakelijke uitstraling 
hebben. Dit pand voldoet aan 
al die voorwaarden. We willen 
zichtbaar zijn in de samenleving. 
Niet alleen door ons pand en ons 
werk, ook door het uitvoeren van 
maatschappelijke klussen bij lo-
kale verenigingen. Door letterlijk 
de handen uit de mouwen te ste-
ken, dragen we bij aan de samen-
leving en werken we aan onze 
interne teambuilding. Dat sterkt 
de onderlinge band. Overigens 
werken in deze coronaperiode de 
meeste medewerker vanuit huis 
of bezoeken ze de klant. Daar er-
varen ze het bedrijf aan den lijve. 
Ons vakgebied is gebaseerd op 
ondernemerschap en bestaat 
uit luisteren, op basis van de 
wensen en wettelijke eisen een 
inschatting maken en vervolgens 
met een gedegen voorstel ko-
men. Dat zorgt uiteindelijk voor 
rust bij de klant. Dat is de kern 
van ons product.”
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D
e oorsprong van de Koks Groep 
ligt in Warmen huizen. Daar 
begon Koks senior dertig jaar 
geleden. “Die locatie werd te 

klein, daardoor kwamen we in Alkmaar te-
recht”, aldus algemeen directeur Rick Koks. 
“In de loop der jaren breidde de organisatie 
flink uit. Veel werknemers van het eerste uur 
zijn nog steeds bij ons in dienst. Daar zijn 
ondertussen flink wat nieuwe mensen aan 
toegevoegd. Die bieden we de mogelijkheid 
om  zichzelf te ontwikkelen. Dat vraagt om 
passie voor het vak, een collegiale opstelling 

en een praktische aanpak. Dat leidt tot een 
uitstekende onderlinge samenwerking en 
een communicatie op gelijkwaardig niveau. 
Zo dragen we allemaal bij aan het succes van 
de onderneming.”

“Jongeren met interesse in een technisch 
beroep bieden we een toekomst. Bij Espec 
of Tetrix leren ze de basis van het vak, bij ons 
doen ze praktijkervaring op. Daarvoor heb-
ben we de Koks Academy opgericht. Daar 
scholen en trainen we onze medewerkers 
zodat ze kunnen doorgroeien. Verschillende 
voormalige leerlingen zijn bij ons inmiddels 
werkzaam als voorman. Wij bieden gemoti-
veerde mensen doorgroeikansen. Ook al ben 
je niet opgeleid voor een specifieke functie, 
dan zijn er nog mogelijkheden op het gebied 
van engineering, service, werkvoorbereiding 
of verkoop. Hier leer je werkenderwijs het vak. 
Dat zorgt voor een grote betrokkenheid.”

Bij de Koks Group bepalen de medewerkers 
voor een belangrijk deel het succes van de 
onderneming.  Rick kent dan ook bijna alle 
350 werknemers van de vestigingen in Neder-
land van naam. “Dat vind ik cruciaal voor de 
onderlinge verhoudingen: we kennen elkaar 
en we kunnen op elkaar bouwen. Dat leidt 
tot een innige samenwerking.” Zijn ambitie 
is meer jongeren te motiveren voor een toe-
komst in de techniek. Dat moet uiteindelijk 
leiden tot het ontwikkelen van een Technical 
Valley in de regio. “Ons land is sterk in tech-
nische innovatie, daar zitten kansen. In een 
Technical Valley kunnen onderwijs, bedrijfs-
leven en opdrachtgevers samen nieuwe in-
novatieve producten bedenken, ontwikkelen 
en bouwen. Dat biedt een prachtig toekomst-
perspectief voor deze regio.”

“
We zijn geweldig ondersteund 
door onze medewerkers. Zij 
moesten het stadion in Den 
Haag helemaal ‘AZ-klaar’ maken 

en na de wedstrijd weer terugbrengen in 
de originele staat. Dat heeft onze mede-
werkers veel extra inspanning gekost, daar 
hebben we veel respect voor. Momenteel 
wordt ons eigen stadion verbouwd. Na 
oplevering is er ruimte voor 19.500 toe-
schouwers. Die krijgen een plaats in een 
compleet verbouwd onderkomen met een 
nieuw dak en diverse andere extra verbe-
teringen. Boven de tribunes hangt een vier 
meter brede glazen overkapping. Daar-
door zit iedereen droog én is er daglicht 
op de tribune en heel belangrijk, daglicht 
op de grasmat. We kijken reikhalzend uit 
naar de opening.”

“De coronamaatregelen hebben ons in-
ventief gemaakt. In die periode hebben we 
“onder meer” via digitale middelen met 
alle relevante partijen het contact onder-
houden. Zo hielden we hen op de hoogte 
van de voortgang van de verbouwing, de 
ontwikkelingen en de voorbereidingen op 
het nieuwe seizoen. Ondanks de tegensla-

gen, is de band met onze sponsoren en 
fans niet verstoord. Met de sponsoren zijn 
afspraken gemaakt en ruim tachtig pro-
cent van onze fans kozen voor de Gouden 
Victorie-regeling. Zij betalen wel hun vol-
ledige abonnement maar kunnen niet alle 
wedstrijden bezoeken. Dat is ware clublief-
de. Ook onze relaties én de gemeente Alk-
maar hebben ons gesteund in deze moei-
lijke periode.  Alkmaar is de thuisbasis van 
AZ, we zijn onlosmakelijk verbonden aan 
de regio. Dat  hebben we afgelopen jaar 
aan den lijve ondervonden!”

“
De binnenstad moet aantrekke-
lijker worden”, aldus Van de Ley-
graaf. “Het wordt een ‘place to be’ 
in plaats van een ‘place to buy’: 

een ontmoetingsplek voor iedereen. Om dat 
te realiseren, moeten winkeliers, vastgoedei-
genaren, kadaster, gemeente én bevolking 
samen optrekken. In de naaste toekomst kan 
er gewinkeld, gerecreëerd en gewoond wor-
den. Daarvoor is een masterplan opgesteld 
dat momenteel verder wordt uitgewerkt.”

Diversiteit in winkelaanbod
Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt het 
huidige winkelgebied compacter en komen 
er meer kleinschalige zaken met een speci-
fiek aanbod. “De nadruk ligt nu op mode en 
kleding, mede dankzij de aanwezigheid van 
enkele grote concerns. Dat moet worden 
aangevuld met lokale winkels met een eigen 
collectie. Die diversiteit past bij de stad. Alk-
maar heeft diverse opmerkelijke pluspunten, 

‘BINNENSTAD AANTREKKELIJKER MAKEN’
HANS VAN DE LEYGRAAF, VOORZITTER ALKMAARS BOLWERK

RICK KOKS, KOKS GROUP ROBERT EENHOORN, AZ

Hans van de Leygraaf is geen onbekende in de kaasstad. Naast actief makelaar is 

hij voorzitter van Alkmaars Bolwerk. Deze vereniging behartigt de belangen van 

winkeliers, (horeca)ondernemers en eigenaren van commercieel vastgoed in de 

binnenstad van Alkmaar. De leden hebben grootste plannen met dat gebied.

zoals de historische binnenstad en de geo-
grafische ligging in een aantrekkelijk toeris-
tisch gebied. Dat vormt een prachtig decor 
voor een aantrekkelijk centrum waar je kunt 
kopen, wandelen, wonen, eten en drinken 
en recreëren.”

Meer groen
Hoe gaat dat gebied er uiteindelijk uitzien? 
“De openbare ruimte wordt anders inge-
deeld. Het winkelgebied wordt verkleind en er 
zal weer worden gewoond boven de winkels. 
Deze aanpassingen leveren een aantrekkelijke 
en levendige binnenstad op. Bezoekers ko-
men dan niet alleen om er te kopen, maar 
vooral om er te verblijven. Een fietsenstalling 
in de kelder van het voormalige V&D-pand 
moet voorkomen dat er rijwielen in de win-
kelstraten en voor de puien staan. We den-
ken aan kleinschalige bevoorrading van de 
winkels, auto’s worden geweerd. Het idee is 
de Breedstraat opnieuw in te richten en in 

het middendeel grote bomen te planten. Een 
groenstrook moet het Bolwerk en het Victo-
riepark met elkaar verbinden. De gevels in 
de oude binnenstad en enkele tussenstraatjes 
krijgen hangplanten. Daarmee creëer je een 
aangenaam klimaat waardoor bezoekers de 
stad zomers zullen opzoeken in plaats van 
mijden.”

Denk mee over de nieuwe stad
Hoe realistisch is het plan? Van de Leygraaf: 

“Deze visie is onder meer gebaseerd op on-
derzoek onder bezoekers, interpretatie van de 
gegevens en een gemeenschappelijke visie 
van de gemeente, ondernemers en de lokale 
horeca op de toekomst van de binnenstad. We 
vragen uitdrukkelijk aan de Alkmaarse bevol-
king om met ons mee te denken. Wie ideeën 
heeft, kan die doorgeven via het mailadres: 
centrummanager@alkmaarbinnenstad.nl. We 
zien benieuwd naar de reacties, de binnen-
stad is er immers voor iedereen.”

‘KLANTEN ZITTEN WERELDWIJD,

PERSONEEL KOMT UIT DE REGIO’

De Koks Group produceert en levert 

wereldwijd materialen voor de industriële 

reiniging. Zelf noemen ze die wel 

gekscherend ‘grote stofzuigers op wielen’. 

Het bedrijf heeft vestigingen in Slowakije, 

Tsjechië en Saoedi-Arabië. Nederland 

telt twee locaties: een in Barneveld 

en het hoofdkantoor in Alkmaar. Het 

concern is internationaal actief, maar de 

menselijke maat is gebleven: er is nog 

steeds sprake van een ‘wij-cultuur’.

‘VANUIT ALKMAAR HEBBEN WE

VEEL STEUN GEKREGEN’ 

“Afgelopen seizoen was voor AZ in alle opzichten hectisch. Door de problemen 

met het dak konden we maandenlang niet in ons eigen stadion terecht. 

Noodgedwongen speelden we de thuiswedstrijden in het stadion van 

ADO Den Haag. Ze waren een uitstekende gastheer, pluim voor hen. We 

hebben in die periode van alle kanten veel steun gekregen en solidariteit 

ondervonden”, aldus Robert Eenhoorn, directeur algemene zaken van AZ.
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Z
örner kan het weten. Hij komt uit de regio, 
studeerde economie aan de Universiteit van 
Amsterdam en heeft een rijke ervaring in de 
makelaardij. Om het vak te leren, begon hij na 

zijn studie ‘aan de balie’. Daar deed hij ervaring op het 
hoofdkantoor van Meeus in Breda, destijds de grootste 
makelaardij van het land, en aansluitend bij de kantoren 
van VLIEG Makelaars in o.a. Zaandam, Hoofddorp en Am-
sterdam. Inmiddels is Alex gepokt en gemazeld in het vak 
en inmiddels alweer een paar jaar de succesvolle opvolger 
van Henk Vlieg, oprichter van het VLIEG imperium.

Grote speler in de regio
De VLIEG Advies Groep bestaat uit drie pilaren: makelaardij, 
hypotheken en verzekeringen.  Er zijn negen vestigingen 
in Noord-Holland en één in Flevoland. Het bedrijf richt zich 
zowel op de zakelijke markt alsmede de particulier koper. 
Voor beide groepen is er een breed aanbod aan diensten. 
Het motto daarbij is: de klant of bedrijf een totaalpakket 
aanbieden en hem maximaal ontzorgen. Met ruim zeventig 

‘ALKMAAR IS EEN 
AANTREKKELIJKE WOONSTAD”

ALEX ZÖRNER, ALGEMEEN DIRECTEUR VLIEG ADVIES GROEP & VLIEG MAKELAARS

“Alkmaar als woonstad is populair, zowel bij inwoners van de Randstad als bij West-Friezen. Maar het woningaanbod is gering. 

Bovendien richt de gemeente zich vooral op hoogbouw langs de kanaaloevers en appartementen in en rond de binnenstad. 

Terwijl veel kopers een huis met een tuintje willen. Dat gaat zich op den duur wreken”, aldus drs. Alex Zörner RM RT van de 

VLIEG Advies Groep.

medewerkers, waarvan een groot deel is gevestigd op het 
hoofdkantoor in Alkmaar, is het bedrijf de grootste aanbieder 
van deze diensten in de regio. 

Tevreden klanten
“Wij snappen de materie, kennen de markt en richten ons 
op een breed publiek. Ons sterkste punt is dat we moeilijke 
zaken goed inzichtelijk kunnen maken voor de klant. ‘VLIEG 
maakt het makkelijk’ is het credo aldus Zörner. Zo wordt 
men bijvoorbeeld geconfronteerd met financiële producten 
die voor een leek erg ingewikkeld lijken. Graag leggen we 
hen helder uit wat ze inhouden. Want tevreden klanten zijn 
de beste ambassadeurs van ons bedrijf. Wij staan voor ver-
trouwen, bieden een hoog servicelevel en zijn maatschap-
pelijke betrokken. En we staan bekend om ons inzicht op de 
woningmarkt. Vandaar de stelling dat in Alkmaar te weinig 
woningen worden gebouwd die voldoen aan de behoefte van 
de kopers.” De data om deze bewering te onderbouwen wordt 
o.a. uit de NVM database en het mede door VLIEG opgerichte 
nieuwbouwplatform Nieuw Wonen Regio Alkmaar gedestil-

PATRICK OUD, ONDERNEMER PUR SANG

W
at in een kelder aan de Wes-
terweg in Alkmaar begon, 
is uitgegroeid tot een or-
ganisatie met ongeveer 

160 medewerkers en ruim 20.000 vierkan-
te meter aan bedrijfsruimte. Hier vindt de 
dagelijkse stroom aan printproducties en 
verzendingen plaats en tevens de opslag 
van artikelen voor tientallen webwinkels. 
Patrick Oud vertelt: “Print is bezig aan een 
revival. Dat geldt zowel voor de bulk als 
voor persoonlijke post. Het voordeel van 
gepersonaliseerd drukwerk is de hoge res-
pons. Post valt op en je leest het op een 
tijdstip en een locatie die jou het beste uit-
komt. Wij leveren drukwerk dat optimaal 
is afgestemd op de persoonlijke interesse 
van de ontvanger. Dat maakt het medium 
“print” zo aantrekkelijk, zowel voor de leve-

‘ALTIJD OP ZOEK NAAR 

NIEUWE UITDAGINGEN’

De naam Nic. Oud is onlosmakelijk verbonden met direct mail. De activiteit die aan 

de basis staat van de huidige organisatie. Oprichter Nic Oud, begon het familiebedrijf 

ruim veertig jaar geleden in Alkmaar. Sinds 2004 is het bedrijf gevestigd in 

Heerhugowaard. Daar zwaait tegenwoordig zoon Patrick Oud de scepter. Hij verdeelt 

zijn tijd over direct mail gerelateerde activiteiten en de opslag en distributie 

van artikelen voor tientallen webshops en diverse andere ondernemingen.

rancier als de ontvanger. Het voorkomt ook 
verspilling. Want tegenwoordig zit niemand 
meer te wachten op een stortvloed aan re-
clamefolders waarvan de helft ongelezen in 
de papierbak verdwijnt. Overigens hebben 
we daar ook een slimme oplossing voor. 
Met ons product ‘Kiesjefolders’ selecteert 
de consument minimaal vijf folders van 
retailers waarin zij geïnteresseerd zijn. Wij 
stellen deze geadresseerde folderpakketten 
samen, de distributie gaat via Post NL. En 
jij ontvangt alleen de folders met informatie 
die jou aanspreekt.”

Goed voor mens en maatschappij
De maximale dagproductie bestaat uit een 
miljoen geadresseerd drukwerk zoals tijd-
schriften, folders en brochures. Op jaarbasis 
gaan er 180 miljoen geadresseerde post-

stukken en 2 miljoen pakketten de deur uit.
Om die stroom te verwerken, wordt er ge-
werkt in ploegendiensten en is overwerk 
meer regel dan uitzondering. “Aanpakkers 
kunnen daardoor een flinke aanvulling op 
hun salaris verdienen.” Hard werken moet 
beloond worden. Daarom maakt Oud het 
zijn medewerkers zo aantrekkelijk mogelijk. 
“Bij overwerk zijn er warme maaltijden, zo 
nodig ook voor het thuisfront. Er is in de win-
ter vers fruit, de werkomgeving is schoon en 
aantrekkelijk en er is een actieve personeels-
vereniging die leuke activiteiten organiseert. 
Dat maakt de betrokkenheid van onze me-
dewerkers  groot. En dat merken we ook: 
Er is nauwelijks verloop en een opmerkelijk 
laag ziekteverzuim. We zijn dan ook trots op 
onze mensen.” Overigens zorgt het bedrijf 
niet alleen goed voor haar medewerkers, 
ook diverse verenigingen, talloze goede 
doelen en verschillende maatschappelijke 
organisaties kunnen op sponsoring van Nic. 
Oud rekenen.

Tijd voor andere zaken
Het motto van Patrick luidt ‘Een zo hoog 
mogelijke productie met zo weinig moge-

lijk inzet’. Door de verantwoording voor de 
bedrijfsvoering neer te leggen waar deze 
thuishoort, heeft hij tijd over voor andere 
zaken. Zoals van start ups en deelname  in 
diverse andere bedrijven. Zo is Patrick Oud 
onder meer betrokken bij de import van 
Space Scooters. Voor de promotie van een 
exclusief model van deze kekke step wist hij 
stervoetballer Lionel Messi te strikken. Ook 
is hij actief in twee regionale ondernemers-
verenigingen en één van de founders van 
Sociëteit de Dieu in Alkmaar. Als onderne-
mer pur sang, is Patrick Oud altijd op zoek 
naar nieuwe uitdagingen.

leerd. “Wij voelen ons geroepen om de vraagzijde van de 
markt te vertegenwoordigen, ook in een hoogconjunctuur” 
alsdus NVM-nieuwbouwspecialist Zörner. 

Weinig aanbod, veel vraag
“De enorme vraag naar woningen kunnen we helaas niet 
oplossen. Een mogelijkheid is een snellere bouwtijd door 
gebruik te maken van nieuwe technieken, ook aan de pro-
cedure zijde zijn flinke stappen te maken. Daarnaast moet 
nieuwbouw aansluiten op de behoeften van de kopers. Die 
wil veelal kopen, waarbij de voorkeur uitgaat naar grond-
gebonden woningen in de plaats Alkmaar. Een interessante 
locatie zou bijvoorbeeld het gebied bij de Viaanse Molen 
kunnen zijn. Alleen al bij het voormalige PEN-dorp is er 
ruimte voor ongeveer 400 woningen. Veel alternatieven zijn 
er vooralsnog niet in Alkmaar, er is immers weinig ruimte 
voor grootschalige woningbouw. De toekomst is moeilijk te 
voorspellen, maar een ding is duidelijk: we willen allemaal 
wonen, het liefst in een huis met een tuintje in een leuke 
wijk in Alkmaar.”



Stad Alkmaar Logistics, voorheen 

‘’Logistiekcentrum Stad Alkmaar sinds 

1878’’ ziet de toekomst positief tegemoet. 

Naast de jaarlijkse omzetgroei van bijna 30 

procent zien wij het aantal vervoerders in 

Noord-Holland steeds verder afnemen. 

We zien de markt in een snel tempo 

veranderen, waar vroeger voornamelijk 

vraag was naar alleen transporten, zien 

wij afgelopen jaren de vraag naar het uit 

handen nemen van de gehele logistiek 

operatie flink stijgen. Logistiek omvat een 

veelheid van tijdrovende en ingewikkelde 

processen waar wij ons de afgelopen 

anderhalve eeuw in hebben gespecialiseerd. 

Hierdoor kunnen wij een groot gedeelte 

van de supply-chain van onze klanten over 

nemen, tot op iedere gewenst niveau. Door 

het uitbesteden van dit deel van de supply-

chain krijgen onze klanten rust en focus op 

de primaire processen . 

Met onze slimme data koppelingen zorgen 

wij voor een naadloze aansluiting op de 

ERP -of verkoopsystemen waarmee er 

altijd realtime inzicht is op de voorraad, 

voorraad mutaties, transportopdrachten en 

goederenstromen, zowel binnenkomend als 

uitgaand. Na ruim 50 jaar op de huidige 

locatie te hebben gewerkt, zijn we helemaal 

uit ons jasje gegroeid. Het streven is om 

nabij onze huidige locatie een duurzame 

werkplek te realiseren waar wij onze 

processen nog verder kunnen optimaliseren 

en ons servicepakket nog verder uit te 

breiden. 

Stad Alkmaar Logistics: een nieuwe 
naam, nieuwe huisstijl en een ver-
nieuwde visie.
Begin dit jaar ontstond het idee dat onze 

naam, huisstijl en website een nieuwe look 

en feel moesten krijgen. Ook onze huis-

stijl is gemoderniseerd en er rijden al een 

aantal nieuwe voertuigen met ons nieuwe 

logo rond. Op 1 januari 2021 is onze geheel 

nieuwe website klaar. 

Onze visie: In deze snel veranderende we-

reld streven wij naar constante verbetering 

en innovatie van de organisatie, om onze 

klanten altijd de juiste oplossingen te bie-

den op hun logistieke vraagstukken. Wij 

zorgen voor rust en focus voor onze klant, 

waarbij we altijd opzoek gaan naar een 

duurzame oplossing die ten goede komt 

aan onze klanten, mens en milieu.

Stad Alkmaar Logistics 
van transporteur naar ontzorger

Advertorial

Logistiek Centrum Stad Alkmaar
HERCULESSTRAAT 2, 1812 PG ALKMAAR • 072 5403034

info@stadalkmaar.nl • www.stadalkmaar.nl

Op weg naar duurzame mobiliteit met de eVans van Mercedes-Benz. Met het eerste volledige elektrische gamma bestel-
wagens, is er nu voor iedere ondernemer een elektrische bestelwagen naar wens. Kies voor de eVito, eVito Tourer,  
eSprinter of EQV.

eVans - 100% elektrisch. 100% in charge.

www.gomes.nl - 088-2004400 - info@gomes.nl - 

Ontdek de modellen en plan een proefrit via gomes.nl/evans
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N
a zijn schooloplei-
ding begon Peter 
als verkoper van 
bestelwagens en la-

ter vrachtwagens. Daar leerde hij 
‘dag en nacht klaar te staan voor 
de klant, want die rekent op je’. Na 
enige tijd buiten de deur te hebben 
gewerkt, stapte hij over naar het 
bedrijf dat zijn grootvader had op-
gericht en door vader Piet en oom 
Tinus werd voortgezet. Daar droeg 
hij zijn klantopvattingen verder uit. 
Na diverse overnames is Gomes 
vandaag de dag dealer van Mer-
cedes-Benz (personenauto’s, be-
drijfswagens en trucks) en Smart 
en voertuigen van FuSo, EvoBus 
en Unimog. Met tien locaties in 
de regio en een Truckservice in 
Zuid-Limburg zit het bedrijf altijd 
op korte afstand van zijn afnemers. 
“We willen optimaal bereikbaar 
zijn om de mobiliteit van de klant 
maximaal te waarborgen”, aldus 
Peter Gomes.

Levenslange klantrelatie
“Wij streven naar een levenslange 

klantrelatie. Die bieden we maxi-
male mobiliteit. Daarbij gaat het 
ons om de totaalbeleving: een 
passende auto, perfecte service, 
gedegen advies en persoonlijke 
aandacht. Wie wil, en daarvoor 
toestemming geeft, kan gebruik-
maken van moderne digitale 
hulpmiddelen zoals onder andere 
Mercedes Me om de mobiliteit nog 
aantrekkelijker te maken. Bij Trucks 
is de laagst mogelijke kilometer-
prijs van groot belang. We geven 
desgewenst op basis van de rijstijl 
bruikbare tips en adviezen. Die in-
formatie leidt als regel tot een an-
der rijgedrag met als gevolg een 
lagere kilometerprijs.”

Hoog serviceniveau
De automarkt verandert, is de 
verwachting. Hoe speelt Gomes 
daarop in? “In Hoorn bouwen we 
momenteel een drive in voor ser-
vice en onderhoud. Klanten rijden 
er naar binnen en nemen samen 
met de monteur het periodiek on-
derhoud aan hun auto door. Daar-
na stapt de klant in een leenauto 

“MAXIMALE MOBILITEIT”
PETER GOMES, DIRECTEUR GOMES NOORD-HOLLAND

Peter Gomes is een uitgesproken familieman. De saamhorigheid in zijn gezin in Warmenhuizen weet hij

ook over te dragen op zijn werk in Alkmaar. Mede daardoor delen zijn 450 medewerkers dezelfde passie:

de mobiliteit van de klant waarborgen!

of kiest voor een online werkplek 
waar hij rustig kan werken tot zijn 
auto klaar is. Je hebt warm en 
droog contact en bent snel weer 
op weg. De klant weet direct waar 
hij of zij aan toe is wat betreft kos-
ten en werkzaamheden.  Voor aan-
schaf zal de klant zich steeds vaker 
op internet oriënteren en wellicht 
zijn nieuwe auto online bestellen. 
Maar klanten willen uiteindelijk 
wel voelen, proeven en ruiken. De 
showroom is er voor de proefrit-
ten, uitleg van voertuigen en het 
eindstation waar de nieuwe wagen 
wordt afgeleverd.”

Sterk merk
en betrokken mensen
Een levenslange klantrelatie, hoe 
bouw je die op? “Dat hangt niet 
alleen af van het merk en de ser-
vice, maar vooral van de mensen 
die daarbij betrokken zijn. Onze 
mensen zijn de ‘schatkist’ van de 
onderneming. Goed geschoolde 
en gemotiveerde mensen maken 
het verschil, dat voelt onze klant.  
Onze aanpak is pragmatisch en kan 

per medewerker verschillen. We or-
ganiseren door het jaar heen ver-
schillende evenementen voor onze 
klanten waarbij de onderlinge rela-
tie wordt versterkt. Het is belangrijk 
te weten wat er bij je klanten speelt.  
Met de medewerkers delen we de 
successen, onder meer door inten-

sief gebruik van sociale media. Ook 
zijn er uitstapjes met het personeel. 
Mede daardoor gaat iedere mede-
werker voor maximale mobiliteit 
van de klant. We berijden dezelfde 
weg. Daarin staat de mens centraal. 
Dat uitgangspunt geldt zowel voor 
de klant als de medewerker.”

STAD ALKMAAR
JAAP EN ZOON LARS SCHUURMAN WORDEN GEÏNTERVIEWD DOOR ORA

Hoe lang bestaat Stad Alkmaar;
Op gericht in 1878, dus 142 jaar actief in Alkmaar, Jaap en 
Nico Schuurman runnen het bedrijf ruim 30 jaar. 4 generatie 
en de 5e staat te popelen om het bedrijf in de toekomst te 
gaan runnen.

Wat heeft de corona-crisis met jullie gedaan;
Jaap: Sinds maart van dit jaar ondervindt een ieder de gevol-
gen van de corona-crisis, bij Stad Alkmaar heeft dat eigenlijk 
een omzet groei veroorzaakt. Samen met de 62 medewerkers 
letten we goed op de corona-regels en de veiligheid van onze 
klanten .

Wat is de key tot succes bij jullie bedrijf;
Afspraak is afspraak, dus doen wat je belooft en dat kunnen 
we waar maken omdat we zeer trouwe en loyale medewerkers 
hebben, we zijn een team dat onze klanten centraal stelt. Jaap, 
Kijk als je klanten tevreden zijn, krijg een goed gevoel over je 
werk, dat geld voor een ieder in ons bedrijf, we zijn een familie 
bedrijf maar we voelen ons, als collega’s, ook een familie. 

Hoe komen jullie aan de naam Stad Alkmaar;
Vroeger werd het transport veel over water gedaan, centraal 
was Amsterdam die vanuit diverse steden werden bevoor-
raad, zo ook uit Alkmaar, die schuit de naam “ Stad Alkmaar” 
die naam hebben we gehouden, hoewel nu bij ons alles over 
de weg gaat.

Zijn jullie bezig met “maatschappelijk verantwoord 
ondernemen”(MVO);
Dat zit in ons DNA, we sponsoren diverse sportclubs en we zijn 
actief lid van “de Waaier” makelaar in MVO. Daarnaast doen we 
al jaren met een aantal instantie, heb opleiden en werken van 
medewerkers die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 

De Toekomst;
Die ziet er rooskleurig uit volgens ons, steeds meer bedrijven 
geven hun logistieke processen en vraagstukken liever uit 
handen aan een specialist, traditionele planning gaat volgens 
ons op de schop, Key woord is daarin flexibiliteit.



Leden verbinden
De kring heeft drie terreinen waar-
op zij actief is. Ten eerste faciliteert 
de vereniging haar leden met even-
ts (ook in corona-tijden) en diver-
se andere initiatieven die leden 
stimuleren om met elkaar samen 
te werken of samen te gaan wer-
ken. Waarom zou je iets van ver 
halen als je het ook om de hoek 
kan krijgen? De ervaring leert dat 
leden elkaar snel weten te vinden 
en vaak dezelfde ondernemerstaal 
spreken. Op die manier lopen pro-
jecten en activiteiten efficiënter en 
succesvoller.

Bereikbaarheid
De Bedrijfskring maakt zich hard 
voor een nog betere bereikbaar-
heid van Heerhugowaard. Niet 
alleen met toegankelijkere wegen 
maar ook door een beter openbaar 
vervoer. Alles is er op gericht om 
organisaties en mensen nog beter 
te verbinden in Heerhugowaard en 
met de regio.

BEDRIJFSKRING HEERHUGOWAARD; 

VERRASSEND GEDREVEN MET VISIE!
Een vereniging van ondernemers die al meer dan 35 jaar bestaat en rond de 250 leden heeft. Dat is de Bedrijfskring van Heerhugowaard.

Maar waarom verenigen deze ondernemers zich eigenlijk? En waarom zou je als ondernemer lid van moeten zijn?

Talenten in de regio behouden
Met het programma ‘Heerhugo-
waard maakt werk door verbinding’ 
koppelt de Bedrijfskring het onder-
wijs aan beter aan het bedrijfsle-
ven. (toekomstige) Schoolverlaters 
willen zij hier een baan laten vinden 
waardoor talent de regio niet snel 
zal verlaten.

Sterke regio
Heerhugowaard ligt midden in 
een economisch sterke regio. In 
deze regio liggen volop kansen op 
het gebied van onderwijs, arbeid 
en participatie. Alleen met elkaar 
kunnen ondernemers deze kansen 
verzilveren. 

Ontwikkeling bedrijventerrei-
nen
De bedrijfskring heeft een duide-
lijke visie over de inrichting van 
de bedrijventerreinen in Heerhu-
gowaard. Hierover zijn zij in nauw 
overleg met de gemeente Heerhu-
gowaard. Zij streven ernaar om de 

verschillende bedrijventerreinen 
hun eigen identiteit te geven (en 
laten behouden) door gelijksoortige 

ondernemingen bij elkaar te plaat-
sen. De bedrijfskring Heerhugo-
waard is dus veel meer dan een 

statige borrelclub voor mannen in 
grijzen pakken. Wil je als onderne-
mer ook bij deze vereniging horen 
en je steentje bijdragen aan de 
verdere ontwikkeling van de regio? 
Meld je dan op www.bkhhw.nl

“Vandaag de dag koop je geen auto meer, maar maak je er wel gebruik van. Het gaat vooral om het gebruik 

en niet langer om het bezit. Je bent dan toch mobiel”, aldus Mark Slotemaker van Pure Lease in Alkmaar.

‘MEER MENSGERICHT DAN MERKGERICHT’
MARK SLOTEMAKER, PURE LEASE

M
ark is al jaren 
werkzaam in de 
autobranche. Na 
zijn technische 

opleiding studeerde hij aan de IVA 
in Driebergen, dé opleiding voor 
de autobranche. Vervolgens kwam 
hij in 2007 als verkoper in dienst 

bij Ton van Kuyk Volvo in Alkmaar. 
Na zeven jaar volgde een uitstap-
je in het banwezen en de horeca, 
drie jaar later keerde hij terug op 
het oude nest. Ditmaal als advi-
seur voor het leasen van auto’s. 
Dat spreekt hem meer aan dan de 
verkoop vanwege het gevarieerde 

klantenbestand en de mogelijkheid 
in te spelen op de mobiliteitsbe-
hoefte. “In mijn vak staat de mens 
staat centraal, niet het merk.”

Uitgebreid wagenpark
Volvo Ton van Kuyk beschikt over 
vijf vestigingen in Noord-Holland 

boven het Noordzeekanaal. Pure 
Lease is ondergebracht in de ves-
tiging in Alkmaar. De focus daar-
van ligt op de zakelijke markt. Die 
is voorzien van ongeveer duizend 
voertuigen. Daarvan is veertig 
procent Volvo, de rest bestaat uit 
andere merken in diverse uitvoe-
ringen. Het aanbod varieert van 
kleine stadsauto’s tot luxe zaken-
auto’s. Naast personenwagens 

zitten ook bedrijfswagens in het 
pakket. De klanten zitten verspreid 
over het land en een deel van  
België, het gros komt uit Noord- 
Holland. Pure Lease beheert het 
totale vakgebied, dat varieert van 
inkoop, prijsstelling, klantcontac-
ten, relatiebeheer en re-marke-
ting (oftewel doorverkoop). Dat 
laatste is vooral interessant voor 
particulieren: die kopen voor een 
aantrekkelijke prijs een dealeron-
derhouden auto!

De markt verandert
De toekomst van de autobranche 
is moeilijk te voorspellen, aldus 
Mark. “Autobezit zal steeds meer 
plaatsmaken voor autogebruik. Je 
bent dan flexibel in het gebruik en 
niet gebonden aan een bepaald 
model. Overigens is er momen-
teel veel vraag naar occasions. 
Dat is wellicht ingegeven doordat 
forensen vanwege corona liever 
niet met het openbaar vervoer 
van en naar het werk wil reizen. 
Op technisch gebied verwacht ik 
de nodige veranderingen. Uitein-
delijk stappen we over naar een 
waterstofmotor. Ook het klant-
contact wijzigt. Kopers komen 
minder naar de showroom, maar 
zoeken op internet naar een auto 
in de gewenste uitvoering. Vervol-
gens maken ze bij de dealer een 
proefrit en worden de laatste de-
tails doorgenomen. Daarna kan de 
bestelling worden geplaatst. Maar 
wat de toekomst ook brengt, er zal 
altijd sprake zijn van behoefte aan 
mobiliteit. Dan is een auto nog 
steeds het ideale vervoermiddel!”
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‘MANNEN MET EEN
ALKMAARSE MENTALITEIT’

KEES DE GROOT, CA DE GROOT GROEP

BART GIJSBERS, DE HOOGE WAERDER

Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd in en rond Alkmaar veel gesloopt. Het materiaal werd vervolgens

gebruikt voor de bouw van nieuwe panden. In die jaren was er immers gebrek aan bijna alles.

Anno 2020 wordt er minder rigoureus gesloopt, maar hergebruik van gebruikte materialen is nog steeds

aan de orde. Dat heet circulair slopen.

“
Ons vak is ‘de bouw ver 
vooruit is’, stelt Kees de 
Groot. Hij is niet alleen 
algemeen directeur van 

de CA de Groot Groep, maar ook 
voorzitter van Veras, de landelijke 
branchevereniging voor sloopaan-
nemers en asbest-verwijderings-
bedrijven. “Voor buitenstaanders 
staat slopen gelijk aan afbreken. 
De praktijk is anders. Er gelden al-
lerlei strenge milieueisen en uiteen-
lopende veiligheidsvoorwaarden 
waar we aan moeten voldoen. Wel 
is het nog steeds mannenwerk. Er 
zit wel eens een vrouw achter het 
stuur of ze werken op kantoor, maar 
het fysieke werk wordt vooral door 
mannen gedaan. Hoewel de ope-

rationele uitvoering, enkele uitzon-
deringen daargelaten, machinaal 
plaatsvindt.”

Zijn bedrijf is al vele decennia 
verbonden aan Alkmaar. Daar zijn 
ook diverse aansprekende projec-
ten uitgevoerd. De bekendste zijn 
de sloopwerkzaamheden aan the-
ater De Harmonie in 2018 en het 
Kwakelhuis en het Afas-stadion in 
2020. De kracht van het bedrijf zijn 
de ‘Alkmaarse jongens’. Niet alle 
medewerkers zijn overigens in de 
Kaasstad geboren, maar ze hebben 
wel allemaal een ‘Alkmaarse men-
taliteit’: aanpakken en doorzetten. 
“Als het bevalt, zitten ze hier voor 
de rest van hun leven. Kapotma-

ken kunnen we allemaal, maar in 
ons vakgebied gaat het er juist om 
de waardevolle delen te behou-
den zodat die opnieuw gebruikt 
kunnen worden. Dat lukt aardig: 
Bijna 98 procent van het materiaal 
kan, veelal na een extra bewerking, 
worden hergebruikt.”

“Naast nieuwbouw zal in de toe-
komst vooral sprake zijn van ver-
nieuwbouw, hoogbouw en inbouw. 
Dan speelt circulair slopen een on-
misbare rol. Op termijn zal daar nog 
intensiever gebruik van worden ge-
maakt. Circulair bouwen - bouwen 
met bestaande materiaal - begint 
immers met circulair slopen. Dat 
bespaart materiaal, dus ook kosten, 

daar is iedereen bij gebaat. Daar-
om steken we veel tijd en energie 
in de voorbereidingen. We denken 
actief mee met opdrachtgevers 
in financieel én technisch opzicht. 
Vooraf bespreken we alle wensen 

en mogelijkheden. Op basis daar-
van komen we met de best mogelij-
ke oplossing. Daarbij zijn we uiterst 
transparant en gaan we voor de 
samenwerking met anderen. Want 
uiteindelijk telt het resultaat.”

G
eboren in Brabant, gestudeerd 
in Groningen en al jaren werk-
zaam in Noord-Holland. Ook 
dat was een bewuste keuze. 

“De ‘down to earth-mentaliteit’ van deze re-
gio én dit kantoor spreekt me aan. Dat past 
bij me. Wij gaan met de mensen achter het 
bedrijf aan tafel om hen eerst te leren ken-
nen. Op basis daarvan bespreken we de ge-
wenste en mogelijke toekomststrategie van 
de onderneming. Dat vereist, naast kennis 
van zaken, interesse en vertrouwen.”

Bedrijf leren kennen
“We zijn in ons specialisme voornamelijk 
actief als adviseur op het gebied van vraag-
stukken als koop/verkoop, financiering, 
overnames, waardering, overdracht of re-
covery van de organisatie. Om daarin goed 
te kunnen adviseren, willen we de mensen 
achter het bedrijf spreken om hun drijfveren 
en hun ambities te leren kennen. Op basis 
daarvan gaan we aan de slag. Voor veel on-
dernemers zijn het momenteel barre tijden. 
Ze hebben  economisch gezien een aantal 
jaren de wind mee gehad, nu steekt corona 
de kop op. Dan speelt wel eens de vraag 
of het verstandig is om te stoppen. Daar is 
geen standaardantwoord op te geven. Dat 
besluit is onder meer afhankelijk van de le-
vensfase en de historie van het bedrijf, de 
leeftijd van de ondernemer en het verhaal 
achter de cijfers. Die ervaar je pas als je 
de mensen en hun geschiedenis kent. Wij 
staan ondernemers bij in hun ambities en 
wensen. Daar hoort als regel een uitleg van 
de – veelal strenge – financiële wet- en regel-

‘HET VERHAAL ACHTER DE CIJFERS’

Na een loopbaan bij de Rabobank koos Bart Gijsbers tien jaar geleden bewust voor de

MKB adviespraktijk. Daar gebruikt hij zijn kennis en ervaring uit het bankwezen bij

zijn adviezen aan het bedrijfsleven. ‘De bank kijkt vooral naar harde cijfers, wij kijken

meer naar de kansen van het bedrijf’, aldus de manager Corporate Finance en Director

bij De Hooge Waerder in Alkmaar.

geving bij. Maar ook een onafhankelijke en 
frisse blik op de onderneming. Op basis 
van onze kennis en ervaring kunnen we 
dan enkele scenario’s schetsen. Dat leidt 
tot een gedegen advies om het gewenste 
resultaat te bereiken of een geschil op te 
lossen. Per situatie is er een andere aan-
pak, maar er is altijd sprake van menselijk 
maatwerk. Ons motto is niet voor niets 
‘ondernemers verder helpen’.”

Maatschappelijk betrokken
De Hooge Waerder heeft kantoren Alk-
maar, Heerhugowaard, Beverwijk en Haar-
lem en een vestiging in Amsterdam. Er 
werken in totaal ongeveer 150 mensen die 
zich richten op zeven bedrijfsactiviteiten. 
Met als kenmerk dat complexe zaken goed 
worden uitgelegd en er adequaat wordt 
geadviseerd. Het bedrijf en de medewer-
kers zijn maatschappelijk betrokken. Dat 
blijkt niet alleen uit het lidmaatschap van 
De Waaier en Ondernemend Alkmaar, 
maar ook uit sponsoring van sportclubs 
als AZ, AFC 34 en tennisvereniging Heer-
hugowaard. 
Het veertigjarig jubileum werd afgelopen 
jaar overigens niet gevierd met een feestje 
in eigen huis, maar kenmerkte zich door 
een bijdrage aan diverse lokale verenigin-
gen. 
“We voelen ons sterk verbonden met de 
regio, dat blijkt wel uit de goede contacten 
die we hebben met zowel ondernemers 
als maatschappelijke organisaties. Deze 
opstelling past bij ons bedrijf en daarin 
voel ik mij thuis.”
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PARTNERS / FOUNDERS
• AZ N.V.
• BDO Accountants 

en Belastingadviseurs B.V.
• Berkenhoeve
• De Hooge Waerder
• Eriks bv
• G.P. Groot
• Koks Group B.V.
• Rabobank Alkmaar e.o.
• Schot Groep
• Sweco Nederland B.V.

SENIOR SPONSORS
• Dura Vermeer Bouw Midden West B.V.
• Schenkeveld advocaten
• Stammis Horeca Verhuur B.V.
• Stern 5 B.V.
• ‘t Hekeltje Verhuur B.V.
• TMA Logistics
• WNK Bedrijven

JUNIOR SPONSORS
• Balans Schoonmaak-  

en bedrijfsdiensten B.V.
• Betty Blocks | Holder
• Bluedesk
• Boddaert Advocaten
• Bouwbedrijf Bolten B.V.
• Bouwbedrijf J.P. Ory B.V.
• Breddels Architecten BNA B.V.
• Bregman Bedrijfsmakelaardij
• Broekhuis Alkmaar

• C.A. de Groot Groep B.V.
• De Geus Bouw B.V.
• Elma Media B.V.
• Ernst & Young Accountants LLP
• Flynth Heerhugowaard
• Gomes Noord-Holland B.V.
• Guido de Wit Advocaten
• Hoekstra Opleidingen
• Issys ICT B.V.
• KBL Beletteringen B.V.
• Kesselaar & Zn.
• KPMG Accountants N.V.
• Logistiekcentrum Stad Alkmaar B.V.
• Maatschap Rensen Advocaten
• MEE & de Wering
• Nic. Oud Direct Mail B.V.
• R.S.H. B.V. (Kings Inn Hotel 

en Rivers Restaurant)
• Raetsheren Van Orden B.V.
• Reno Projecten B.V.
• RSM Netherlands Accountants N.V.
• Segesta Exploitatie B.V.
• Snelstart b.v.
• Specialist in Websites
• Tanger Advocaten N.V.
• Telefooncentrale / Titania Vastgoed
• Tijd Personeelsdiensten
• Ton van Kuyk B.V.
• Vlieg Bedrijfsmakelaars 

DONATEURS
• A. Timmerman’s IJzerhandel B.V.
• Accountantskantoor Jongejan B.V.
• Actus Notarissen
• AFPRO Filtertechniek B.V.
• Agros B.V.
• Baarda-Gabler Accountants 

& Belastingadviseurs B.V.
• BorduurBedruk.biz
• Bot Bouw (Alkmaar) B.V.
• Bouwcenter RAB
• Buijsman Belastingadviseurs
• Company Finance B.V. 

(h.o. Company Finance)
• De Financiële Wereld B.V.
• Deloitte Accountants B.V.
• Esthetisch Verantwoord Vastgoed BV
• F. van Lanschot Bankiers N.V.
• Golfbaan De Kogerdijk B.V. 

h.o. Golfbaan Sluispolder
• Great Business
• Groenmeesters B.V.
• Groot in Groen B.V.
• Hein Jong Projectontwikkeling B.V.
• Herke Technology B.V. 

(h.o. Herke ICT Group)
• Hörmann Alkmaar B.V.
• Kennemer Haeve Vastgoed B.V.
• Knuwer advocaten
• Kropman B.V.
• Kuijs Reinder Kakes
• Leesberg Internet ExpertsMagneet 

Makelaars B.V.

• MarcelisDékavé B.V.
• Mondhygienisten Praktijk Alkmaar
• Nassaupraktijk
• Nedvice B.V.
• Peperkamp B.V. 

(Peperkamp Tegels en Sanitair)
• Phidra Accountants & Adviseurs
• Pieter Haverkamp 

Bedrijfsmakelaardij B.V.
• R.J.J. Houdijk
• RAADHUIS voor creatieve 

communicatie B.V.
• Restaurant Vito B.V.
• Rotteveel M4 Vastgoedontwikkeling B.V.
• Sophista B.V.
• Spaarne Accountants
• Stadswerk072 NV
• Stichting Podium Victorie
• Tamis Vino Via Wijnen B.V.
• TAQA Global B.V.
• Tazama | Marco van Ammers Fotografie
• Team de Haas Art + Design B.V.
• Tiebie Marketing Communicatie 

Projectmanagement
• Treffer Personal Services B.V.
• Uitjes en Eten (Alcmarie Events)
• Van der Linden van Sprankhuizen B.V.
• Van Diepen Van der Kroef Advocaten
• Van Til Interieur B.V.
• Vos Projectontwikkeling B.V.
• Waardijk Schoenen B.V.

MEERWAARDE SPONSOREN 
ONDERNEMEND REGIO ALKMAAR

®

Evenementen 
Ondernemend Regio Alkmaar wil zodra het 
kan weer starten met het organiseren van 
netwerkbijeenkomsten. Het jaarlijkse Gala 
Ondernemend Alkmaar, een golftoernooi 
en de nieuwjaarsreceptie HALLO 20.. blijven 
op de kalender en zijn voor alle sponsoren 
toegankelijk. Daarnaast organiseren wij be-
drijfsbezoeken en lezingen. Dit willen wij vier 
maal per jaar organiseren en baseren op de 
thema’s die actueel zijn in Regio Alkmaar. Dit 

Sponsorcommissie ORA (Ondernemend Regio Alkmaar), Ron Huiberts en voorzitter Ondernemend Alkmaar Rob Niele in gesprek over de

op handen zijnde netwerkbijeenkomsten voor wat betreft samenstelling, inhoud en frequentie.  Het moment van starten is afhankelijk

van waar we staan in de Covid-19 routekaart. 

houdt in dat er zeven bijeenkomsten geor-
ganiseerd worden om elkaar te treffen met 
als gevolg een fantastisch netwerk voor de 
regionale ondernemers.

Waarde bijdrage aan Ondernemend Regio 
Alkmaar door ondernemers
Binnen de grote groep van sponsoren zijn er 
een aantal ondernemers founder. Deze foun-
ders willen wij één of tweemaal per jaar de 
gelegenheid bieden om middels het organi-

seren van denktank bijeenkomsten thema’s 
te behandelen die de regio op dat moment 
aangaan. Er is een heel hoog kennisniveau 
binnen de betreffende bedrijven maar vooral 
ook een ongelooflijke betrokkenheid bij regio 
Alkmaar.  Graag delen wij de kennis van deze 
founders op het gebied van : wonen, bedrij-
venterreinen, bereikbaarheid, ict (data), ver-
duurzaming, leisure en toerisme, arbeid en 
onderwijs met de betreffende overheden. 
Uw stem zal gehoord worden.

Lid worden ofwel erbij horen!
Rob en Ron staan voorop, als het gaat om de 
verbinding te leggen tussen ondernemers, 
onderwijs en overheid. Om de regio nog be-
ter op de kaart te zetten in Nederland delen 
wij graag uw mening en uw visie op de ont-
wikkeling waar wij in deze regio de komende 
decennia voor staan.

De 130 sponsoren van ORA dragen bij om dit 
tot stand te brengen, doormiddel van finan-
ciële steun en door te participeren tijdens 
de genoemde bijeenkomsten. Wij hebben u 
nodig voor het realiseren van een aantrek-
kelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en 
daardoor voor werkgelegenheid, een goed 
gebied om in te wonen, te studeren en de 
vrije tijd te beleven!  

Mocht u als ondernemer meer willen weten 
of in contact willen komen met ons over de 
verschillende wijze van sponsoring, val ons 
dan graag lastig. We komen graag met u in 
gesprek om na te gaan wat wij voor elkaar 
kunnen betekenen. 
Bel Ron Huiberts 06 - 4602 4887 of zie web-
site www.ondernemendregioalkmaar.nl

COLOFON

Realisatie: Rodi Media,
Erik de Knegt 06 - 1418 9795
i.s.m O.R.A. Ron Huiberts

Tekst: Cock de Vries, Ron Huiberts
Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: Rodi Verspreiding


