ADVERTEREN
Wilt u het hoogste bereik onder zakelijke beslissers in de regio?
Adverteer dan op deze pagina!
Bel naar 072 - 5184004.

AGENDA
Maart 9
Netwerkavond Voorjaarsbeurs 2012
Op vrijdag 9 maart organiseert Afrit71 in
combinatie met de Voorjaarsbeurs 2012
een netwerkavond op de beursvloer.
Deze verzorgde avond biedt u de mogelijkheid om eerst de Voorjaarsbeurs 2012
te bezoeken, waarna u kunt genieten van
een hapje en een drankje in de vorm van
een klein buffet op onze netwerkavond.
Opgeven via info@afrit71.nl.
Kosten voor leden van Afrit71: € 15,-.
Kosten voor niet-leden: € 25,-.
Afrit71 is een internet platform voor de
Noordkop waarmee zowel bedrijven als
particulieren bereikt worden. De doelstelling van Afrit71 is om de bedrijvigheid in de Noordkop te stimuleren. Via
de businessclub kunnen ondernemers
gemakkelijk netwerken en naamsbekendheid genereren.

Locatie: Hallen van Driessen, de Stek 1
te Wieringerwerf
Datum: vrijdag 9 maart, 19:00-21:00 uur
Maart 15
Workshop Facebook Vrouw in Bedrijf
Hoe haal je als bedrijf voordeel uit het
gebruik van Facebook? Wendy Broersen
zal dat haarﬁjn gaan uitleggen, naast
alle ins en outs met betrekking tot het
gebruik van Facebook. Enige kennis
van Facebook is aan te bevelen, een
Facebook-account is noodzakelijk.
Na aﬂoop is er een netwerkborrel.
Vrouw In Bedrijf Alkmaar is een zakelijk
netwerk voor vrouwelijke ondernemers
en managers in Alkmaar en omstreken.
Doelstelling is dat vrouwen elkaar
en hun bedrijven leren kennen om zo
optimaal gebruik te maken van elkaars
kennis en ervaring. En het promoten van
vrouwelijk ondernemerschap in de regio
Alkmaar.
Kosten: gratis voor leden van Vrouw in
Bedrijf Alkmaar. Introducees € 30. Aanmelden via mail: carla.kuijs@planet.nl
Locatie: Grand Café Koekenbier, Alkmaar
Datum: donderdag 15 maart, 20:00 21:30 uur (inloop 19:30 uur)

COLOFON
Goede Zaken is een commerciële zakenpagina, buiten verantwoordelijkheid van de dagbladredactie, die zich
met name richt op de business-tobusiness markt. De pagina verschijnt
om de week in alle edities van het
Noordhollands Dagblad.
Voor vragen of tips: neem contact op
met Jan de Ruiter, 072 - 5196313 of
mail j.de.ruiter@hdcmedia.nl.
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Business point PostNL bij POA

Laat het ons weten!
j.de.ruiter@hdcmedia.nl
Lokhorst bouw & ontwikkeling wint
Pré Wonen Bouwplaatsprijs 2011
Een trotse Dirk van Meegdenburg, directeur van Lokhorst bouw & ontwikkeling, nam op 20 februari de Pré Wonen
Bouwplaatsprijs 2011 in ontvangst. De
prijs voor de beste bouwplaats van een
nieuwbouwproject van Pré Wonen. Lokhorst bouw & ontwikkeling won de prijs
met het project De Plataan in Beverwijk.
De onderneming won de prijs eerder in
2007. Het winnende nieuwbouwproject
De Plataan bestaat uit 24 eengezinswoningen en betreft fase 1 van de vernieuwing van de wijk de Plantage. Van
Meegdenburg ontving de Bouwplaatsprijs 2011, een glassculptuur, uit handen
van Nico Broers, Manager Vastgoed van
Pré Wonen.

De ondernemersboost bij ABN AMRO
Komen deze notities je bekend voor?
‘Ondernemersplan maken, belastingen
regelen, onafhankelijk worden van 1 of 2
opdrachtgevers, administratie bijwerken
of presentatie voorbereiden?’

Ben je constant van plan geweest om
deze punten op te pakken, maar komt
het er niet van? Breng daar dan nu verandering in! Wij hebben een methode
ontwikkeld die jij kan leren toepassen.
Het enige wat jij hoeft te doen is één van
onze workshops te volgen.
Wat levert het op?
- Reductie van je eigen belemmeringen.
- Een concreet actie- en stappenplan.
- Daadwerkelijk toepassen van je kwaliteiten en talenten.

Je investering is slechts € 35,- en 2,5 uur
van je kostbare tijd en LEF!
Waar, wanneer en hoe laat?
Locatie: ABN AMRO vestiging Alkmaar,
Bagijnenstraat 2.
Datum: donderdag 22 maart 2012,
16.45 uur.
Koffie/thee en een broodje worden verzorgd.
Inschrijven: meld je aan via de site
www.coachplatformnh.nl/contact of mail
naar inschrijving@coachplatfromnh.nl.
Let op: er is beperkt plek!
Meer info? Bekijk de site www.coachplatformnh.nl/ABN-AMRO, bel 06-53612526
of mail info@coachplatformnh.nl

Paperclips nodig? Of ordners, bureaustoelen, een printer? Elk Noordhollands bedrijf weet zo langzamerhand wel
dat het bij kantoorvakhandel POA Ofﬁce
Solutions moet zijn voor kleine en grote
kantoorartikelen. Vanaf 28 februari is
POA ook business point van PostNL.

,,De winkel is compleet verbouwd. Er zijn
500 postbussen geplaatst en er is een balie waar je pakketten kunt laten frankeren
en verzenden en waar je ook kentekens
kunt laten overschrijven, of postzegels en
cadeaubonnen kunt kopen. Een postkantoor in het klein eigenlijk”, vertelt Marga
Schermer, die samen met Arie Drost POA
Office Solutions runt. Het business point is

Duurzaam ondernemen leeft in Noord-Holland. Goede zaken maakt iedere maand een trip langs ondernemers die de krachten bundelen om van duurzame ontwikkeling een bloeiende business te maken. Reis met
ons mee en maak kennis met een creatieve en inspirerende wereld.

‘Hergebruik van organische restproducten is prima
voedingsbodem voor voedzame producten’
Marcel Hansen, eigenaar van restaurant
Zilte Zoen in Bergen, Egmond en Schoorl
en Jan Willem Bosman Jansen, initiator
van Gro Holland in Egmond dat voedsel
verbouwt op organische restproducten uit
de horeca, delen hun interesse in duurzaam voedsel. Het resultaat: TerraBites,
de gezonde kroket van duurzame oesterzwammen.

Vanwaar die passie voor duurzaam ondernemen?
Marcel: ,,Ik heb veel gereisd en met eigen
ogen gezien dat we te veel van de aarde
nemen en te weinig geven. Door duurzame producten op het menu te zetten
kan ik een klein beetje bijdragen aan een
betere wereld.’’
Jan Willem: ,, Mijn inspiratie kreeg ik tijdens een bezoek aan Zimbabwe, waar
mensen leren voedsel te verbouwen op
organische restproducten, wat direct
hoogwaardig voedsel oplevert. Ook in
Nederland hebben we te maken met een
overschot aan organische restproducten.
Het hergebruiken ervan is het antwoord
op een deel van de problemen die ons
huidige economische systeem tot gevolg
heeft.’’
Wat was de motivatie om de krachten te
bundelen en wat levert het op?
Marcel: ,,We hebben dezelfde interesse
voor duurzaam voedsel. Bovendien klikt
het tussen ons persoonlijk goed.’’
Jan Willem: ,,Naast het feit dat Marcel
onze kroketten verkoopt, heeft hij een

bijdrage geleverd aan de totstandkoming
ervan. Via hem ben ik met Eric Swaghoven, meesterkok van restaurant met
Michelinster Valuas in Venlo in contact
gekomen, die de kroket voor ons ontwikkelde.’’
Marcel: ,,De TerraBites van Gro zijn bijzonder en daarmee kan ik mijn restaurant
profileren. Het is aantrekkelijk voor mijn
klanten om eens iets anders te kunnen
bestellen en proeven.’’
Waar zien jullie kansen liggen voor een duurzame toekomst?
Jan Willem: ,,Hergebruik van restmaterialen om voedzame producten te maken is
een uniek concept waar we nog flink mee
kunnen uitbreiden. Naast TerraBites wer-

ken we aan de ontwikkeling van een ambachtelijke bitterbal, een alternatief saucijzenbroodje en verschillende soorten soep.’’
Marcel: ,,Ik denk dat het een nieuwe trend
wordt dat vlees- en visconsumptie ondergeschikt wordt aan groenten. Dus menu’s
waar naast veel groenten en bijvoorbeeld
aardappeltjes, een klein stukje vlees of vis
wordt geserveerd.’’
De gouden tip voor andere ondernemers
die hun bedrijf willen verduurzamen?
Jan Willem: ,,Ga vooral door met dingen
scheppen en maken, maar doe het met
meesterschap en elegantie. Maak kosten,
gebruik grondstoffen, maar verspil niet.
Wees briljant in je ondernemerschap (met
dank aan columnist Johan Schaberg).”

Marcel Hansen (links) en Jan Willem Bosman Jansen.

De Prisma Advies Groep en Goede Zaken, hét zakelijk platform
van Noordhollands Dagblad, organiseren op woensdag 14 maart
een inspirerende en interactieve workshop.
Een bedrijf dat geen stoelen verkoopt, maar ‘zituren’; of oesterzwammen teelt op basis van gebruikt
koffiedik; of in zijn energiebehoefte voorziet met
zonnepanelen of restwarmte. Is zoiets duurzaam?
Ja, natuurlijk. Maar minstens zo belangrijk, het
levert ook een goede businesscase op. Voor Marjan
Minnesma is het een greep uit vele voorbeelden
waaruit blijkt dat duurzaamheid zich steeds meer
wortelt in ondernemend Nederland. Niet alleen
omdat het maatschappelijk meer verantwoord is,
maar ook omdat het loont.

geopend van maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 18.30 uur. Parkeren kan direct
voor de deur en is bovendien gratis.
Maatwerk
De nieuwe locatie van het business point
van PostNL ligt voor de hand: POA is voor
veel ondernemers een logische locatie.
Veel bedrijven bestellen hun artikelen
bij POA weliswaar online of telefonisch,
ze weten de winkel ook prima te vinden.
,,Advies op maat is een van onze sterkste
punten. Richard Alblas, Tim Krijnen, Stef
Bussen en Corrie Betjes kijken altijd naar
de persoonlijke situatie bij de klant en
vertalen zijn of haar wensen naar een optimale oplossing.”

Kennis van de producten en de inpassing
daarvan in de werkomgeving staat daarbij centraal. ,,Van ergonomische adviezen over speciale stoelen of muizen tot
en met het besparen op de printkosten:
onze medewerkers denken in de ruimste
zin van het woord mee met de klant.” Als
totaalleverancier van kantoorartikelen
-sinds 1912- voert POA veel grote merken
van meubels en machines. Is iets niet op
voorraad, dan kan dat vrijwel altijd besteld worden. POA bezorgt gratis bij bedrijven door heel Noord-Holland.
POA Office Solutions
Koedijkerstraat 35-37, Alkmaar
Tel. 072 - 5118787, www.poa.nl

Marktmonitor: MKB’ers houden
van social media
Het gros van de MKB’ers staat positief
tegenover social media. Bijna driekwart
van ondernemend Nederland ziet social
media als een kans. Ondernemers zetten
social media het meest in voor proﬁlering
van de organisatie, sales en voor de werving van nieuwe medewerkers. Dit blijkt
uit de MKB Marktmonitor 2011/2012 van
Unique en TNO.

Voor het derde jaar op rij werden bijna
4.000 ondernemers geïnterviewd over
economische en personele ontwikkelingen. Aansluitend bij het thema van
dit jaar, aantrekkelijk werkgeverschap in
nieuwe tijden, vormt ook social media op
de werkvloer een belangrijk onderdeel
van het onderzoek.
Een kwart van de ondernemers is wekelijks actief op social media. 21
procent is dat zelfs dagelijks.
Ook is nog steeds een groep
ondernemers, bijna 30 procent, zelden tot nooit te vinden
op social media. Gebrek aan
kennis is hiervoor de meest
aangedragen reden (26%). Andere ondernemers zien er het
nut niet van in (12%) of hebben te weinig tijd (8%).

ondernemers staat alleen zakelijk gebruik
toe en 16 procent wil dat medewerkers
tijdens werktijd helemaal niet actief zijn
op social media.
,,In het kader van aantrekkelijk werkgeverschap hebben we ook onderzoek gedaan naar wat werkend en werkzoekend
Nederland belangrijk vindt. Social media
is een onderdeel geworden van de lifestyle van veel werknemers. Het afremmen of zelfs verbieden is als aantrekkelijk
werkgever dus geen goed idee”, aldus
Raymond Puts, algemeen directeur bij
Unique.

Als maatschappelijke ondernemer is Pré
Wonen niet alleen geïnteresseerd in het
eindproduct van de bouwactiviteiten,
maar in het gehele proces van de bouw:
van begin tot het eind. Een veilige
en goed georganiseerde bouwplaats
namelijk levert niet alleen een prettige
werkomgeving op voor de werknemers, maar zorgt ook voor een beter
eindproduct. Met deze prijs wordt de
aannemer beloond voor het feit dat hij
het afgelopen jaar zijn bouwplaats goed
georganiseerd en veilig op orde had. Bij
de beoordeling van de bouwplaatsen is
vooral gekeken naar de aspecten netheid, opslag volgens de voorschriften,
naleving van milieuvoorschriften en
veiligheid.
Van de in aanbouw zijnde projecten,
heeft Pré Wonen 7 projecten mee laten
dingen voor de Bouwplaatsprijs. Deze
projecten verkeerden in de laatste
bouwfase en zijn in 2011, of worden
voor medio 2012 opgeleverd. Naast Lokhorst bouw & ontwikkeling waren ook
de andere genomineerden uitgenodigd
voor de prijsuitreiking.

Nico Broers (Pré Wonen) en Dirk van
Meegdenburg (Lokhorst bouw & ontwikkeling).

Het totaalrapport met alle resultaten van
de MKB Marktmonitor 2011/2012 is aan
te vragen via www.unique.nl/nieuwetijden

iening?
Huurprijsherz waarde.
Wij kennen de

VLIEG Bedrijfsmakelaars OG
Tel. (072) 541 42 43 • www.vlieg.nl

Medewerkers
Ondernemers lijken zich aan
te passen aan nieuwe tijden
waarin het gebruik van social
media een steeds grotere plek
inneemt. Een ruime meerderheid, bijna 60 procent, laat
medewerkers vrij om tijdens
werktijd social media te gebruiken, 24 procent van de

‘Duurzaamheid
loont!’

Nummer 1 van de Duurzame 100

People, Planet maar ook Profit!

En Minnesma kan het weten. Zij is directeur van
Urgenda, de organisatie die als aanjager fungeert
om Nederland sneller duurzaam te maken, én is
door dagblad Trouw uitgeroepen tot de onbetwiste
nummer 1 van de ‘Duurzame 100’. Minnesma ziet
van dichtbij hoe verduurzaming (in energieopwekking, bouwen, recycling) steeds meer particulieren,
maatschappelijke organisaties en bedrijven energie
geeft, inspireert en aanzet tot innovatie. Duurzaamheid een ver-van-je-bed-show? Vergeet het maar.
Het is ‘here to stay’.

Deze veelgevraagde spreker en enthousiast pleitbezorger daagt je als ondernemer uit tijdens deze
workshop samen met haar de juiste combinatie van
‘People, Planet & Profit’ in je bedrijf te ontdekken en
nieuwe kansen in beeld te brengen. Sluit je aan bij
de tijdgeest, kies voor de dynamiek van duurzaamheid en breng je bedrijf gezond verder. Dit is een
workshop die je duurzaam zal bijblijven.

Programma:
17.00h - 17:30h Inloop
17.30 - 18.45h Deel 1
‘Duurzaam Ondernemen in
Noord-Holland’
Presentatie Marjan Minnesma
18.45 - 19.30h Pauze (met soep en broodjes)
19.00 - 21.00h Deel 2
Interactieve workshop met
Interactieve sessie over
duurzaam ondernemen
21.00h Netwerkborrel
Locatie en kosten
De workshop vindt plaats in het AFASstadion in Alkmaar. De kosten voor deze workshop
bedragen € 95,= p.p. (ex BTW).
Aanmelden
Meld je snel aan via www.prisma-advies.nl en klik
op ‘workshops’ of stuur een mail naar Alexandra@
prisma-advies.nl. Je ontvangt dan een bevestiging
van je aanmelding en nadere details.

