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Collectief cameratoezicht 
op bedrijventerreinen

De BCS heeft zich, in samenwerking met 
de werkgroepen op de bedrijventerrei-
nen en de gemeente Steenwijkerland, de 

afgelopen jaren ingezet om dit collec-
tieve cameratoezicht tot stand te laten 
komen. Een langgekoesterde wens is  

in vervulling gegaan. De camera’s 
moeten bijdragen aan het structureel 
terugdringen van het aantal incidenten 
op deze bedrijventerreinen.

Op de bedrijventerreinen Dolderkanaal, Novac, Hooidijk en Groot Verlaat is collectief cameratoezicht gerealiseerd. 
Bij de toegangswegen van deze bedrijventerreinen zijn camera’s geplaatst om de private eigendommen van onder-
nemers beter te beschermen.

Je kunt natuurlijk de beursberichten 
nauwgezet volgen. Of het FD dage-
lijks raadplegen. Adviseurs inhuren of 
marktonderzoekers het veld in sturen. 
Maar als ik wil weten hoe de economie 
er voorstaat ga ik een boeren gehaktbal 
met pindasaus eten bij Piet op de Los-
wal. Voor € 2,75 krijg ik daar namelijk 
gevraagd of ongevraagd een update van 
de economische situatie. 

Niet op basis van de krant, radio, 
internet of televisie. Niets van al dat 
moderne gedoe. Daar houdt Piet niet 
van. Je kan bij hem niet eens pinnen. 
Nee, puur empirische wetenschap van 
de koude grond. Verkoopt Piet min-
der gehaktballen dan zijn er minder 
chauffeurs. En dus is er minder aan 
en afvoer van handel. Minder inkoop. 
Minder verkoop. En staat Piet vrij-
dags alleen achter de toog dan zijn 
er minder bouwvakkers. Rinkelt de 
telefoon minder voor de bestellingen 
en verkoopt hij minder friet. Dus gaat 
het moeizaam in de bouw. Feilloos 
geeft hij jou met iets te luide stem en 
onvervalst accent een update van de 
stand van zaken van de BV Nederland. 
Zelfs van het weer lijkt hij verstand te 
hebben. Want u raadt het al: verkoopt 
hij minder ijs en koude frisdrank dan is 
het weer niet al te best. 

Gelukkig ben ik niet de enige die de 
adviezen van Piet waardeert. Regel-
matig tref ik uw voorzitter rond het 
middaguur aan een tafeltje bij Piet. En 
onder het motto van ‘even een update 
halen’ eten we dan samen een bal-
letje mét. Heerlijk zo’n adviseur in je 
achtertuin.

Henk Jan Röfekamp

Balletje met

Business Gala op vrijdag 10 november
Met als gastspreker Björn Kuipers en optreden van Glennis Grace

Leden van de BCS ontvangen een  
uit nodiging voor deze geheel verzorgde 
avond met hapjes, drankjes en  
gevarieerd entertainment. Zij kunnen 
per lidmaatschap maximaal vier  
kaarten bestellen. De waarde van een 
kaart is € 50. Deelnemers aan het 
Onder nemersplatform kunnen voor  
€ 25 per stuk kaarten aanschaffen  
voor hun leden. Niet-leden betalen  
€ 50. 

Presentator/gastheer is andermaal Alko 
Tolner en zoals elk jaar wordt deze 
avond bekend wie de negentiende 
Ondernemer van het Jaar wordt in de 
gemeente Steenwijkerland. Dat gebeurt 
pas in de finale, want na de openings-
toespraak van voorzitter Jurjen Helfrich 
van de BCS wordt in een terugblik eerst 
nog aandacht besteed aan de Onderne-
mer van het Jaar 2016, directeur-eige-
naar Jac. Sars van J.S. Polak Koninklijke 

Specerijenmaalderij BV en De Weerd 
Specerijen.

‘Ondernemen is topsport’
Björn Kuipers zal voor de pauze ingaan 
op het thema ‘Ondernemen is topsport’. 
In beide sectoren heeft hij ervaring, 
want behalve internationaal top arbiter 
is de 44 jaar geleden in Oldenzaal 
geboren Kuipers ondernemer. Op dit 
moment is hij mede-eigenaar van  
een Jumbo supermarkt en een haar-
studio in zijn geboorteplaats.  
Kuipers heeft facilitair management 
aan de Hogeschool Wageningen en 
aansluitend bedrijfskunde aan de  
Radboud Universiteit in Nijmegen 
gestudeerd.

Het Business Gala van vrijdagavond 10 november in Rabotheater De  
Meenthe belooft weer een topper te worden. Als gastspreker is de bekende 
voetbalscheidsrechter Björn Kuipers aangetrokken en verder verzorgt  
zangeres Glennis Grace een spetterend optreden. De succesformule van  
de laatste jaren vormt ook dit jaar het uitgangspunt van het twaalfde  
Business Gala.

Kuipers heeft in 2014 de finale van  
de Champions League (Atletico  
Madrid-Real Madrid) geleid en mocht 
drie duels fluiten tijdens het WK in 
Brazilië.

Lees verder op pagina 2 >>

Uitkijken beelden
Ondernemers en bewoners op de 
bedrijventerreinen kunnen de  
camera beelden opvragen en inzien  
bij de Business Club Steenwijkerland  
via 06 - 29 26 64 14 of  
info@bcsteenwijkerland.nl.

Gelet op de bescherming van de privacy 
gelden er restricties voor het inzage-
recht. Deze restricties zijn na te lezen 
in het protocol cameratoezicht op de 
website www.bcsteenwijkerland.nl. 
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Het gaat weer goed met Jan Krediet
Erkenning voor transportbedrijf met Ondernemersprijs TLN

Slim, arbeids- en organisatiepsycho-
loog, bedrijfskundige en met ervaring 
op zak in de transportwereld (van 
o.a. bloemen en fruit) en agribusi-
ness: ‘Na me in de mogelijkheden van 
Jan Krediet te hebben verdiept en 
vele gesprekken met medewerkers te 
hebben gevoerd, stond voor mij vast, 
dat er wel degelijk een goed toekomst-
perspectief was. Met elkaar zouden we 
de schouders eronder moeten zetten 
en in die sfeer durfde ik het wel aan 
om de kar samen met commercieel 
directeur Rogier Stoop te gaan trekken. 

Beiden zijn we mede-eigenaar gewor-
den, samen met Martijn Krediet als 
enige overgebleven aandeelhouder van 
het familiebedrijf, dat zijn grootvader in 
Noordwolde heeft neergezet en groot 
heeft gemaakt.’

De oprichting werd in 1924 een feit. Jan 
Krediet beleefde in het rotandorp een 
stormachtige groei, mede dankzij de 
ter plekke vervaardigde en in die tikjd 
gewilde rotanmeubelen, die in een groot 
afzetgebied moesten worden afgeleverd. 
Later specialiseerde de vervoerder zich 

in het transport van met name meubelen 
en keukens en konden de vrachtwagens 
met het opvallend Krediet-logo in heel 
Europa worden waargenomen.

Zichtlocatie
In 2002 verhuisde Jan Krediet naar een 
zichtlocatie aan de A32 in Steenwijk. 
Aan de Oostermeentherand moest 
het bedrijf zich na enkele jaren weren 
tegen de uitgebroken crisis, die een 
aantal grote klanten van Jan Krediet in 
de verslechterende meubelmarkt deed 
omvallen. Het transportbedrijf kreeg het 
daardoor ook zelf moeilijk en moest in 
de tweede helft van 2013 eerst surse-
ance van betaling aanvragen, spoedig 
gevolgd door een faillissement. ‘Dat 
was onontkoombaar’, kijkt Klaas Slim 
terug, ‘maar als gespecialiseerd bedrijf 
bleven er kansen, gestoeld op vakman-
schap van betrokken medewerkers met 
ervaring in zorgvuldig laden en lossen. 
Daarin waren en zijn we uniek en heb-
ben we in een felle concurrentiemarkt 
een plek verworven, die we ons niet 
zomaar laten afnemen.’

De doorstart werd met 60 van de 
ruim 100 medewerkers gerealiseerd 
en inmiddels biedt Jan Krediet werk-
gelegenheid aan 70 vaste medewer-
kers en worden op dit moment zeker 
evenzoveel uitzendkrachten, ZZP’ers 
en zogenaamde ‘eigen rijders’ ingescha-
keld. Slim: ‘Zodat we in een gelukkig 
weer groeiende markt dankzij de aan-
trekkende economie werkgelegenheid 
kunnen bieden aan zo’n 150 personen. 
Daarbij schakelen we in tegenstelling 
tot vele andere transportbedrijven  

Het gaat goed met transportbedrijf Jan Krediet uit Steenwijk, dat ruim drie 
jaar na de doorstart de transitie naar een ’toekomstbestendige organisatie’ 
heeft gerealiseerd en een ‘prima jaar 2016’ achter de rug heeft. ‘Het beste 
jaar in Steenwijk tot nu’, constateert algemeen directeur Klaas Slim (57),  
die eind 2013 bij de onderneming betrokken raakte om de doorstart te 
begeleiden, die in 2014 gestalte kreeg.

32

Algemeen directeur Klaas Slim (links) en commercieel directeur Rogier Stoop tijdens de 
uitreiking van de prestigieuze Ondernemersprijs van TLN.

geen goedkopere Oost-Europese  
chauffeurs in.’

Prestigieuze prijs
De inspanningen en innovatie maat-
regelen van de afgelopen jaren die in de 
succesvolle doorstart en bovengemid-
delde groeicijfers hebben geresulteerd, 
vormden de basis voor een finaleplaats 
voor de jaarlijkse Ondernemersprijs van 
Transport en Logistiek Nederland (TLN). 
‘Daarmee waren we al uitermate con-
tent, maar dat we deze prestigieuze prijs 
nog wonnen ook heeft ons zeer verrast’, 
blikt Klaas Slim terug op de laatste 
zaterdag van november vorig jaar. Tijdens 
het jaarlijkse congres van TLN maakte 
voorzitter Arthur van Dijk toen in het 
bijzijn van minister Melanie Schultz van 
Haegen, leden en relaties van TLN deze 
door de Steenwijker afvaardiging luid 
bejubelde uitslag bekend.

Slim: ‘De prijs zien we als een waarde-
volle erkenning voor al onze medewer-
kers voor het feit, dat dankzij hun inzet 
en betrokkenheid de juiste koers weer is 
gevonden. We zijn een platte en trans-
parante organisatie geworden, waarin we 
met elkaar goed uit de voeten kunnen. 
Onze mensen nemen verantwoordelijk-
heid, overleggen elke dag per afdeling 
doelgericht een kwartier staande met 
elkaar (het zogenaamde ‘scrumoverleg’, 
een term afkomstig uit de rugbysport), 
waarna de leidinggevenden dat aan-
sluitend op dezelfde manier met de 
directie doen. We verwachten, dat wordt 
meegedacht en er zijn al enkele hele 
goede ideeën vanaf de werkvloer bij ons 
neergelegd en inmiddels geëffectueerd.’

Bespaar op uw energiekosten 

Samen, in Overijssel en daarbuiten
De BCS is aangesloten bij de werkgroep 
Energie. In deze werkgroep zijn diverse 
ondernemersverenigingen uit Overijssel 
vertegenwoordigd. Namens de onderne-
mers in Steenwijkerland heeft Gerben de 
Boer (Kornelis Caps & Closures) zitting in 
deze werkgroep. 

De werkgroep houdt wekelijks de ener-
giemarkt in de gaten om steeds op zo 
gunstig mogelijke momenten aanslui-
tende energiecontracten aan te gaan 
voor alle deelnemende bedrijven. Zo 
bent u verzekerd van een weloverwogen 
inkoopbesluit en kunt u zich focussen 
op uw corebusiness! 

De uitvoering van het collectief ligt bij 
PM Energie, een onafhankelijk advies-
bureau dat zich in het reduceren van 
zakelijke energiekosten heeft gespe-
cialiseerd. Zij adviseren naast onze 
werkgroep nog tientallen andere  

onder nemersverenigingen in heel Neder-
land. 

Wat kunt u besparen?
Door de enorme volumes van alle onder-
nemers samen en de gunstige spreiding 
van het verbruik, worden goede kortin-
gen op de leveringstarieven en op de 
tarieven voor meetdiensten (grootver-
bruikers) bedongen. De afgelopen jaren 
heeft dit collectief zeer gunstige prijzen 
bedongen. Het zou dus zomaar kun-
nen dat u veel te veel betaalt voor uw 
energie!

Naast de besparing op uw tarieven, kijkt 
PM Energie of het mogelijk is om ook nog 
besparingen op andere energie kosten te 
realiseren. Zo worden bijvoorbeeld uw 
energiebelastingen en netwerkkosten 
ook tegen het licht gehouden. 

Ook kunt u via een online energiemonitor 
uw energieverbruik in de gaten houden, 

het verbruik van verschillende panden 
met elkaar vergelijken en alerts instellen.

Méér dan financieel voordeel
Als ondernemer wilt u met uw onder-
neming bezig zijn. Het collectief helpt  
u bij:

•  Overstap naar een andere leverancier
•  Voorkomen automatische verlenging 

van uw contracten
•  1 aanspreekpunt voor al uw energie-

vragen van facturatie tot duurzaamheid

U heeft een vaste contactpersoon, er 
staat altijd iemand voor u klaar. 

Kostenscan
Veel leden verdienen (een groot deel van) 
hun contributie terug door mee te doen 
met de collectieve inkoop. Wilt u weten 
wat u kunt besparen? Stuur een recente 
jaarafrekening naar Gerdi de Vries,  
zij voert graag een vrijblijvende kosten-
scan voor u uit. Gerdi de Vries is  
bereikbaar via 06 - 53 25 03 51 of  
gerdi@bcsteenwijkerland.nl. Ook als u 
(nog) geen lid bent van BCS kunt u deze 
gratis kostenscan laten uitvoeren.

Lift mee in ons inkoopcollectief van elektriciteit, gas en meetdiensten, 
reduceer uw verbruik door online verbruiksinzicht en bespaar op andere 
energiekosten. Samen met duizenden grote en kleine bedrijven bespaart u 
zo flink op uw energiekosten! 

Besparen door 
collectieve inkoop

De BCS heeft een aantal collectieve 
inkoopdiensten georganiseerd. Door 
gezamenlijk in te kopen kunnen wij voor 
het collectief betere tarieven onder-
handelen. Daarnaast ontzorgen wij u als 
ondernemer, want de ontwikkelingen in 
de markt houden wij voor u in de gaten 
en u heeft altijd een direct aanspreek-
punt. De BCS heeft als doelstelling, dat 
minimaal 80% van de contributie wordt 
terug verdiend dankzij deze collectieve 
inkoopdiensten.

78%

• Terugverdiend  • Nog niet terugverdiend

Terugverdienen contributie
Deolstelling 2017: 80%

22%

Steenwijk krijgt volgend jaar Nationaal Kunststof Congres

Tot de participanten behoren inmiddels 
behalve bedrijven en kennisinstel lingen 
de Provincie Overijssel, Gemeente 
Steenwijkerland, Regio Zwolle, Rabo-
bank Meppel-Staphorst-Steenwijker-

land, maar ook het maandblad Kunst-
stof & Rubber (mediapartner) en de 
branchevereniging Federatie NRK, die 
op dezelfde dag in Steenwijk (eveneens 
in De Meenthe) de algemene leden-
vergadering zal houden.

Het programma omvat kennisuitwisse-
ling van bedrijven en kennisinstellingen 
op het gebied van kunststoffen, rubber 
en composiet. Diverse lezingen en  

voorbeelden van de bedrijfspraktijk 
zullen worden gedeeld met belang-
hebbenden uit industrie en onderwijs. 
Daarnaast zal er een ‘meet & greet’ 
plaatshebben van studenten van 
Windes heim, Saxion en Stenden met 
vertegenwoordigers van het bedrijfs-
leven.

De organisatie van het congres is in 
handen van de Stichting Kunststof  

In De Meenthe in Steenwijk wordt op donderdag 5 april van het volgend jaar het Nationaal Kunststof Congres 
gehouden. Aan dit initiatief ligt het 30-jarig jubileum ten grondslag van het PolyPlasticum, ontstaan in Steenwijk  
en tegenwoordig gehuisvest in het Polymer Science Park in Zwolle. Via verleden (30 jaar PolyPlasticum) en heden 
(10 jaar Lectoraat Kunststoftechnologie Hogeschool Windesheim, Zwolle) komen met name het heden en de  
toekomst in beeld, zoals de smart kunststof factory bij Kornelis Caps & Closures in Steenwijk.

Stad Steenwijk en de Stichting 
PolyPlasticum. 

Tom van ’t Hek is aangetrokken als 
dagvoorzitter van het congres, waarvan 
een beurs in de evenementenhal van De 
Meenthe een centraal onderdeel vormt. 

‘We willen andermaal laten zien, dat in 
het nationale kunststof landschap de 
provincie Overijssel en Steenwijk als 
kunststofstad een markante positie 
innemen’, benadrukt Geurt Wolsink, die 
nog altijd actief zijn rol vervult bij het 
PolyPlasticum en als oud-directielid van 
Kornelis één van de initiatiefnemers van 
het congres is. 

Al weer negentiende verkiezing 
van Ondernemer van het Jaar

Suggesties voor kandidaten ook via e-mail aan BCS

Nomineren
Iedereen kan een suggestie doen voor 
een potentieel ondernemer van het jaar. 

Dit kan via een bon in de  Steenwijker 
Courant en Steenwijkerland Expres of 
via info@bcsteenwijkerland.nl.  
Nomineren kan tot en met 27 oktober. 

Jury
Zoals elk jaar komt er vervolgens een 
speciale jury bijeen om zich over  
de voordrachten te buigen en een  
definitieve keuze te bepalen.  

Hiervan maken deel uit Theo Bouius 
(Rabobank), Alfred Peterson (provincie 
Overijssel), Harm Vredenburg (BCS) en 
Henk Ymker (Boom uitgevers). Boven-
dien wordt bij de jurering de winnaar 
van vorig jaar betrokken en dat is dit 
keer Jac. Sars van J.S. Polak Koninklijke 
Specerijenmaalderij BV en De Weerd 
Specerijen uit Steenwijk.

Voor het negentiende achtereen-
volgende jaar wordt in de Kop van 
Overijssel een Ondernemer van 
het Jaar gekozen. Deze verkiezing 
vormt inmiddels een vast onderdeel 
tijdens het jaarlijkse Businessgala. 

De prijs bestaat uit een kunstwerk  
van beeldend kunstenaar Jan Krikke  
uit Giethoorn, dat en jaar lang in het 
winnende bedrijf mag staan te pronken. 

Nomineer kandidaat Onder-
nemer van het Jaar via e-mail 
info@bcsteenwijkerland.nl

Tot dusver 18 winnaars 
Tot nu toe is er 18 keer een Ondernemer van het Jaar gekozen. De winnaars zijn:
1999:  Ruud Muller, camping De Kom, De Bult.
2000:  Klaas Rijkmans, autobedrijf Rijkmans, Steenwijk.
2001:  Wolter Huisman, Royal Shipyard, Vollenhove.
2002:  Jan van den Brink, bouwbedrijf Aberson, Steenwijk.
2003:  Bert Vis, supermarkt C1000, Steenwijk.
2004:  Pascal Versnel, PV Showservice, Oldemarkt.
2005:  Martin Kruithof, restaurant De Lindenhof, Giethoorn.
2006:  Harm Vredenburg, Vredenburg Installatietechniek, Steenwijk.
2007:  Robert Getreuer, ELEQ mastering electricity, Steenwijk.

2008:  Alie en Henk Dekker, Van der Graaf, Vollenhove. 
2009:  Geuje Rook, bouwbedrijf G. Rook, Vollenhove. 
2010:  Klaas de Lange, Weerribbenzuivel bij buurschap Nederland. 
2011:  Alko Tolner, café-restaurant Prins Mauritshuis, Blokzijl.
2012:  Gerben de Boer, Kornelis Caps & Closures, Steenwijk.
2013:  Pieter Winter en Sander Cordes van Agro Giethoorn.
2014:  Gabriëlla Esselbrugge, rest. Dames De Jonge, Giethoorn.
2015:  Bert Visscher, Visscher Holland, Steenwijk.
2016:   Jac. Sars, J.S. Polak Koninklijke Specerijenmaalderij en De Weerd Specerijen, 

Steenwijk.

>> Vervolg van pagina 1

Glennis Grace verschijnt na de onder-
breking op het Meenthe-podium voor 
een optreden, waarin ze wellicht haar 
meest succesvolle songs ten gehore 
zal brengen. Zoals haar eerste num-
mer-1 hit ’Afscheid’ (bekroond met  
een gouden plaat), de single ‘Ondanks 
Alles’ (titelsong van de film Smoor-
verliefd) en wellicht ‘My Impossible 
Dream’, waarmee ze Nederland in  
2005 vertegenwoordigde tijdens het 
Euro visie Songfestival. In 1994 kreeg 
Glennis Grace landelijke bekendheid, 
toen ze als 16-jarig meisje de  
Soundmixshow won. Sinds 2014 is  
ze onderdeel van de gelegenheids-
formatie ‘Ladies of Soul’, die in maart 
volgend jaar andermaal een uitver-
kochte show zal beleven in de Ziggo 
Dome.

Suggesties
Vervolgens is de schijnwerper gericht 
op de verkiezing van de Ondernemer 
van het Jaar, waarvoor ook leden 
van de BCS suggesties kunnen 
sturen naar het e-mailadres  
info@bcsteenwijkerland.nl

De muzikale begeleiding van het gala is 
in handen van pianist Harold Kooij en 
na afloop zorgt d.j. Martin van Dokkum-
burg voor passende muziek tijdens de 
after party in de foyer.

Sponsors
De organisatie wil nog graag in contact 
komen met bedrijven, die hun naam als 
sponsor aan dit jaarlijkse evenement 
willen verbinden. Belangstellenden  
kunnen contact opnemen met de  

Businessclub Steenwijkerland, via 
e-mail info@bcsteenwijkerland.nl of 
telefoonnummer 06 29 26 64 14.

Toparbiter en ondernemer Björn Kuipers.

Zangeres Glennis Grace.
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‘Sterke driehoek’ in Steenwijkerland
Na ‘Residence De Eese’ nu ook ‘Hotel Giethoorn’ en ‘Mooi Oldemarkt’

Dit jaar is aan de Petersteeg Hotel 
Giethoorn geopend volgens een voor 
deze regio volstrekt nieuw concept en 
in november zal op de locatie van het 
vroegere recreatief centrum Vaartjes 
in Oldemarkt een nieuw restaurant in 
gebruik worden genomen in combinatie 
met een te realiseren dubbele groeps-
accommodatie (met ongeveer  
100 bedden). Dit complex zal de naam 
‘Mooi Oldemarkt’ gaan krijgen.

De bedoeling is deze groepsaccommo-
datie in januari in gebruik te nemen, 
compleet ook met de nog aan te leggen 
(deels overdekte) speeltuin met veel 

‘bewegende’ eigentijdse apparaten 
en een skelterbaan. De intentie is het 
gehele jaar door bezoekers te trekken, 
mede door de oud-Hollandse kegelbaan 
en het restaurant, waar naast pan-
nenkoeken ook steaks zullen worden 
geserveerd..

Pur sang ondernemer Van den Berg (‘ik 
heb overal in samenwerking met ande-
ren bedrijven opgezet’) heeft drie jaar 
geleden het horecabedrijf De Water-
lelie overgenomen. Daar is nu dus Hotel 
Giethoorn verrezen volgens een volle-
dig nieuw concept, dat zich absoluut 
niet richt op de traditionele bezoeker. 

Henk van den Berg: ‘Boekingen verlopen 
uitsluitend via internet, waardoor we 
een nieuwe doelgroep van dienst zijn. 
Bewust hebben we gekozen voor meer 
efficiency, kleinere kamers en tóch een 
aparte beleving in een half Hollands en 
half modern design. Er is geen recep-
tie of incheckbalie, weinig tot geen 
bediening. De drankjes kunnen volauto-
matisch worden getapt.’

Nooit tevreden
Hoewel pas in juni de laatste van de 
34 kamers van dit hotel gereed kwa-
men en tevredenheid over wat tot nu 
toe is bereikt overheerst, staan er toch 
al weer verbouwingsplannen voor de 
herfst op stapel. ‘Je moet nooit hele-
maal tevreden zijn, het kan altijd beter 
en daarom gaan we toch weer veran-
deringen doorvoeren’, is het motto. In 
Giethoorn heeft Van den Berg overigens 
inmiddels tevens een botenverhuur-
bedrijf aan de Beulakerweg (van Dick 
van de Zandt) overgenomen. ‘Waardoor 
ons aanbod nog completer wordt’, con-
stateert de immer inventieve onder-
nemer, die voor Giethoorn nog (veel) 
meer kansen ziet. ‘Een floating market 
zou de verblijfsrecreatie een enorme 
impuls kunnen geven. Eenvoudig te  
realiseren, omdat in feite alle ingrediën-
ten er al zijn. Kunst, cultuur en recre-
eren in combinatie beleven. Het hele 
jaar door, ook met speciale paas- en 
kerstversies.’

Begin op De Bult
Voor Henk van den Berg is het in Steen-
wijkerland dus allemaal zes jaar geleden 

Recreatieondernemer Henk van den Berg (59) heeft in de gemeente  
Steenwijkerland een ‘sterke driehoek’ tot stand gebracht door aan de zes 
jaar geleden overgenomen Residence De Eese (De Bult) heel bewust een 
tweetal bedrijven in Giethoorn en Oldemarkt toe te voegen. ‘Daardoor  
verbinden we het bosrijke gebied met het waterrijke Giethoorn’, was  
daarbij de achter liggende gedachte. Inmiddels is er werkgelegenheid voor 
meer dan 40 personen gerealiseerd.

(’tegen wil en dank’) begonnen op  
De Bult, waar Residence De Eese (de 
vroegere camping De Kom) in zwaar 
weer verkeerde en de financiële mid-
delen ontbraken om in die crisistijd 
te overleven. ‘Ik raakte verzeild in de 
onoverzichtelijke problematiek en 
besloot tenslotte aan de slag te gaan  
en orde op zaken te stellen in een 
totaal verziekte atmosfeer, waarin  
de gasten alleen maar zure gezichten 
vertoonden.’

In eerste instantie was een forse 
schoonmaak noodzakelijk. Van den  
Berg: ‘We hebben een grote kraan  
laten komen, die 12 uren per dag,  
6 dagen lang gedurende 13 maanden 
bezig is geweest. Er zijn ruim  
300 containers met afval en troep 
afgevoerd. Langzaam maar zeker kreeg 
de opknapbeurt gestalte en hebben we 
de beoogde kwaliteit kunnen realiseren. 
De Residence heeft nu ruim 300 prima 
recreatieplaatsen voor (sta)caravans 
en chalets en een aantal groeps-
accommodaties, zodat de toekomst er 
aanzienlijk beter is komen uit te zien.  
In combinatie met onze nieuwe activi-
teiten in Giethoorn en Oldemarkt is  
heel veel mogelijk. Daarom gaan mijn 
vrouw Ans en ik ons hier na verkoop 
van onze woning in Arnhem ook vesti-
gen. Onze kinderen (twee dochters en 
twee zoons) zijn ons met aanhang al 
voorgegaan. Als familie hebben we ons 
inmiddels gehecht aan deze fantas-
tische regio, waarin de recreatieve en 
toeristische mogelijkheden nog tot hele 
mooie dingen kunnen leiden.’

Henk van den Berg met Gea de Graaf-Vaartjes (links), die als gastvrouw ‘het gezicht’ van 
Mooi Oldemarkt wordt. Gea Schipper (midden) gaat de exploitatie verzorgen.

‘Total Sign’: partner voor elke vorm van signing

Voor Total Sign is 2017 het ‘jaar van de 
veranderingen’ geweest. ‘Want heel 
bewust hebben we onze naam Totaal 
Reclame in Total Sign gewijzigd.’ FennArt 
reclame marketing is betrokken geweest 

bij het traject van de naamsverandering 
en de daarbij behorende nieuwe visuele 
identiteit. 

Twintig jaar geleden streek Totaal 
Reclame in Steenwijk neer, maar aan 
de Stationsstraat bleek de ruimte al 
snel te klein en dus werd voor enkele 
jaren uitgeweken naar Meppel, waarna 
12 jaar geleden het huidige pand aan de 
Kaasweg in gebruik is genomen. Daar 
is op kleinschalige wijze begonnen met 
het vervaardigen van lichtbakken, span-
doeken, reclameborden, maar ook auto-
belettering, enz. 

Veel veranderd
Marco Reinink (45): ‘In onze branche is 
de laatste jaren veel veranderd en zijn 
de technische mogelijkheden specta-
culair gegroeid. Daardoor heb je spe-
cialisaties gekregen en dat heeft ons 
ook aan het denken gezet. Omdat we 
als retail specialist nogal wat grensover-
schrijdende projecten voor met name 

retailketens uitvoeren hebben we ons 
machinepark zodanig uitgebreid, dat we 
nu elke vorm van signing kunnen uitvoe-
ren en daarbij heel snel kunnen anti-
ciperen op een vraag uit de markt. We 
kunnen zelf printen (tot wel 2.70 meter) 
en hebben de beschikking over moderne 
laser- en graveerapparatuur. Omdat we 
alles in eigen huis kunnen doen, zijn 
we in staat voor ZZP’ers, maar ook voor 
grote bedrijven de gewenste uitstraling 
te realiseren, waaraan een vakkundig 
advies ten grondslag ligt.’

Total Service
‘Total Service’ staat hoog in het vaan-
del bij Total Sign, dat de door relaties 
gewenste marketingactie (van idee tot 
oplevering) binnen 48 uur in heel Europa 
kan realiseren. Marco Reinink: ‘We hech-
ten eraan om vanuit onze servicefilosofie 
een duurzame relatie op te bouwen. 
En eigenlijk is niks ons te gek om een 
presentatie of opvallende aankleding tot 
stand te laten komen. Zoals ons behang 
als creatieve interieuroplossing in bij-
voorbeeld spreekkamers op kantines. 
Of de aankleding van een deur of gevel 
met als doel ergens op originele wijze de 
aandacht op te vestigen.’

Total Sign aan de Kaasweg 4 in Steenwijk kan als partner worden ingescha-
keld voor elke vorm van signing. Van wagenpark- tot gevelbelettering, van 
raamdecoratie tot wandbekleding. ‘Desgewenst kunnen we elke vorm van 
signing realiseren en dankzij onze eigen productiefaciliteiten bovendien snel 
schakelen’, benadrukken Marco en Hellen Reinink. 

Marco Reinink, het ’gezicht’ van Total Sign.

Roze auto voor
wielerspektakel
Dat tegenwoordig eigenlijk alles kan 
worden geprint, uitgesneden en opge-
plakt bewees afgelopen zomer de 
‘roze auto’, die in samenwerking met 
auto bedrijf Rijkmans werd gecreëerd 
voor het 50-jarige wielerspektakel. 
Immers, daar verscheen Giro-winnaar 
Tom Dumoulin aan de start en daarom 
kleurde Steenwijk (zelfs de toren) roze. 
Opel-dealer Rijkmans is al jaren sponsor 
van de officiële volgauto’s en voor deze 
gelegenheid werd Total Sign ingescha-
keld om de wel heel opvallende roze 
cabriolet te creëren. ‘Ja, daar hebben we 
heel wat reacties op gehad’, laat Marco 
Reinink weten.

Bos Seafood: topkwaliteit voor fijnproevers
Motto van Pieter Bos: ‘Goed, scherp en vers’

‘Ons motto is goed, scherp en vers’, 
vertelt Pieter Bos (47), die sinds 2001 
met een enthousiast team de onder-
neming voortzet, die in 1980 door vader 
Wim en oom Joop Bos is gesticht. 
Beiden waren destijds zelf in de horeca 
werkzaam (Vollenhove) en zagen een 
gat in de markt. Pieter: ‘Ik hielp natuur-
lijk als jongen al mee, maar heb me na 
mijn HEAO-studie commerciële econo-
mie en vervolgens bedrijfskunde eerst 
elders georiënteerd, voordat ik aan de 
slag ging in de vis. Want als geboren 
Vollenhovenaar heeft de vissector me 
altijd geboeid en aangetrokken. Overi-
gens is 80% van onze huidige ruim 30 
medewerkers afkomstig uit Vollenhove, 
waar altijd een band met de visserij 

heeft bestaan. We hebben een goed 
team met veel vakkennis en daar ben ik 
trots op’.

Bos Seafood vervoert met 12 koel-
wagens vanuit Blokzijl de vis (en tegen-
woordig ook een uitgebreid vleesassor-
timent) naar horeca-afnemers in het 
gehele land, maar tevens naar Duits-
land. ‘Sinds kort zijn we bezig in België, 
waar we duidelijk mogelijkheden zien. 
De eerste stappen hebben we daar 
inmiddels gezet en onze verwachtingen 
zijn positief.’

Meer armslag
De bevoorrading van relaties in het wes-
ten en zuiden van ons land geschiedt 
hoofdzakelijk via het distributiepunt 
(zgn. cross-dock) bij Utrecht. Vanuit 
Oldenzaal worden eveneens via een 
cross-dock de klanten in Duitsland 
beleverd, waar in 2012 Viba Zeevis werd 
overgenomen. Zeven jaar eerder is het 
culinair visbedrijf Roskam en Klaver al 
door Bos Seafood ingelijfd. Pieter Bos: 
‘Dat heeft ons meer armslag en moge-
lijkheden gegeven, waarbij duurzaam-
heid voor ons een vertrekpunt vormt in 
onze gehele bedrijfsvoering. Ons  
streven is er in de eerste plaats op 
gericht om onze klanten een assorti-
ment vissoorten, schaal- en schelp-
dieren en visproducten van de  
allerbeste kwaliteit te leveren. Maar 
tegelijkertijd willen we naar een hoger 
inspiratieniveau voor alle betrokke-
nen. Niet voor niets is onze slogan 
‘Bos Seafood, een net van inspiratie’. 

We opteren voor duurzaamheid en een 
goede balans, waarbij de insteek is met 
plezier te werken aan een betere sector. 
Natuurlijk onderkennen we het belang 
om de visstand op peil te houden. De 
Noordzee telt op dit moment meer vis 
dan ooit en is ook schoner. Al 60% van 
onze vis is gekweekt en dat percentage 
zal in 2030 naar verwachting naar  
80% stijgen.’ Als we meer kweekvis  
verkopen, worden automatisch de 
natuurlijke visbestanden ontlast.

Bos Seafood profileert zich niet alleen 
als culinair visbedrijf, maar beschouwt 
tevens maatschappelijk verantwoord 
ondernemen als een belangrijke pijler in 
de bedrijfsvoering. ‘In onze samenleving 
zijn nu eenmaal mensen, die tussen 
wal en het schip raken, veel tegenslag 
ondervinden of een beperking hebben. 
Ook voor hen is er plaats in ons bedrijf, 
wanneer er maar sprake is van goede 
wil en inzet. De kennis brengen wij dan 
wel bij en met een goede begeleiding 
kunnen ook deze mensen wel degelijk 
hun weg vinden, zo heeft de praktijk 
geleerd.’

Innoveren 
Hard werken, voortdurend blijven 
innoveren en adequaat inspelen op 

Al meer dan 35 jaar is Bos Seafood aan de Kanaalweg in Blokzijl een zelf-
standig familiebedrijf, dat garant staat voor vis en visproducten van top-
kwaliteit. Een begrip dus in de wereld van verse vis en diepvries vis, dat 
met name de horeca bedient in het middensegment tot aan het Michelin- 
niveau, maar sinds kort ook aan supermarkten levert.

Pieter Bos: ‘Afnemer mag de allerhoogste 
kwaliteit van ons verwachten.’

Haringparty
Leden van de BCS kennen Bos Seafood 
met name van de jaarlijkse haringparty 
in het voorjaar. Al vanaf de eerste editie 
van dit jaarlijkse netwerk-evenement 
verleent Bos Seafood hieraan zijn 
medewerking. ‘In die periode van het 
jaar hebben we het altijd heel erg druk, 
maar we zijn altijd graag van de partij’, 
laat Pieter Bos weten.

ontwikkelingen in een steeds veran-
derende markt zijn volgens Pieter Bos 
de succesfactoren, die Bos Seafood 
de huidige marktpositie en groeiende 
omzet hebben verschaft. ‘Waarbij we te 
allen tijde de versheid en kwaliteit van 
onze producten moeten blijven waar-
borgen. En daarbij betrokkenheid en 
passie moeten tonen naar de afnemer, 
die vanzelfsprekend de allerhoogste 
kwaliteit van ons mag verlangen. Maar 
daarbij ook een zorgvuldige verwerking, 
verpakking en levering op het afge-
sproken tijdstip. Kortom, de klant staat 
centraal, waarbij wij opteren voor een 
open samenwerking, die is gericht op 
wederzijds succes.’

Theo Bouius in bestuur BCS
Sinds half jaar Community Banker bij Rabobank

Vanaf 2004 is Bouius werkzaam als 
Manager Bedrijven bij de Rabobank, 
eerst (tot 2008) in Amersfoort en ver-
volgens in Heerenveen-Gorredijk (tot 
2011) en Borger-Klenckeland (tot 2012). 
Ruim vijf jaar geleden kwam Theo 
Bouius in deze functie in dienst bij de 
Rabobank Meppel-Staphorst-Steen-
wijkerland en keerde hij terug naar 
zijn geboortestreek. ‘Ik ben gebo-
ren in Friesland, maar opgegroeid in 
Steenwijk en vind het fantastisch om 
hier te mogen werken. We wonen op 
een prachtige stek in Giethoorn en 
beroepsmatig heb ik iets met onder-
nemers. Ik vind het een hele eer om nu 

in de BCS bestuurlijk een rol te kunnen 
vervullen.’

Na zijn schooltijd in Steenwijk volgde 
Theo Bouius de opleiding HEAO-CE aan 
de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
en nadat hij in 1992 als accountmanager 
bedrijven aan de slag was gegaan bij 
de Rabobank (respectievelijk in Noord-
oost-Friesland, Leeuwarden en Gro-
ningen) rondde hij in 2004 tevens een 
studie doctoraal bedrijfskunde, strategie 
en organisatie af aan de Open Univer-
siteit Utrecht. Hierna werd hij Manager 
Bedrijven bij de Rabobank, sinds kort 
dus gevolg door een ‘nieuwe uitdaging’ 

De in Giethoorn woonachtige Theo Bouius (51) is sinds maart van dit jaar bestuurslid van de BCS. Bouius is sinds 
dit voorjaar Community Banker bij de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland, welke functie compleet nieuw 
is. ’Er zijn er nog maar drie in Nederland en zoals de naam al aangeeft ben ik in feite de ‘ liaison officer’ tussen de 
markt en de bank en coördineer ik ook de marktteams, die namens de Rabobank in de regio’s Meppel, Staphorst en 
Steenwijkerland actief zijn.’

Theo Bouius: ‘Prachtig om verbinding te 
kunnen leggen.’

in een nieuwe functie, die hem meer 
nog dan voorheen in contact brengt 
met de samenleving. Bouius: ‘En die 
rol ligt me wel. Het is toch prachtig om 
de verbinding te kunnen leggen tussen 
de gemeenschap en de bank, want die 
vullen elkaar aan en kunnen veel voor 
elkaar betekenen.’

Theo Bouius is sinds 2013 bestuur-
der-penningmeester van de Indus triële 
Commerciële Club Meppel (ICC/PMM) 
en vanaf 2014 voorzitter van de Stich-
ting Wielercomité Steenwijk. Op dinsdag 
1 augustus van dit jaar is de vijftigste 
editie van dit jaarlijkse wielerspektakel 
verreden met als grote blikvanger Tom 
Dumoulin, de winnaar van de Ronde van 
Italië. In 2012 is Bouius lid geworden van 
Rotary, eerst in Meppel en tegenwoordig 
van de club Steenwijk-Regio, waarvan hij 
volgend jaar voorzitter wordt.
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Workshop Business Model Canvas

Voordat Michiel Hoogenboom bij  
Business Models Inc aan de slag ging, 
was hij werkzaam bij Microsoft. Daar 
heeft hij verschillende marketing,  

business development en management-
rollen gehad. In zijn laatste rol was hij 
verantwoordelijk voor de groei van de 
business applicaties tak van Microsoft 
vanuit het Nederlandse business leader-
ship team. Onderdeel van zijn baan was 
het transformeren van de organisatie 
en haar partners naar een pay per use 
‘cloud’ gebaseerd model.

Allemaal ontwerpers 
De ondernemers hebben tijdens de 
masterclass geleerd hoe zij hun hui-
dige businessmodel kunnen innoveren. 
Michiel Hoogenboom reikte hiervoor 
diverse visuele tools aan.

Het ‘ontwerp denken’ stond hierbij cen-
traal. Dat klinkt creatief en dat was het 
ook. Door het Business Model Canvas 
toe te passen, kregen de ondernemers 
een helder beeld van waar zijn en het 
bedrijf staan. Toen dat helder was, werd 
er gekeken naar innovatiemogelijkheden. 
Wat zien we in de wereld om ons heen 
gebeuren waar we op in kunnen spelen?

De samenstelling van de groep was zeer 
divers, maar of je nu eigenaar bent van 
een startup of als manager voor een 
grote organisatie werkt, alle business-
modellen dienen continu vernieuwd te 
worden om te kunnen blijven voldoen 
aan de vraag van de toekomst. 

Op donderdag 18 mei gingen bijna 30 ondernemers in het auditorium van Polak hands-on aan de slag  
tijdens de workshop Business Model Canvas. De masterclass stond onder leiding van Michiel Hoogenboom,  
werkzaam bij Business Models Inc.

Het business model Canvas is een 
krachtige tool om jouw business model 
op een transparante en overzichtelijke 
manier in kaart te brengen, onder de 
loep te nemen en communiceerbaar te 
maken. Deze tool is ontwikkeld door 
Alexander Osterwalder & Yves Pigneur. 
Zie ook hun boek: Business Model 
Generation: A Handbook for Visionaries, 
Game Changers and Challengers.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken niet meer 
toegestaan. Voor 2024 moeten onder ne-
mers dus het asbest gesaneerd hebben. 

Wij zien dat ondernemers vaak niet 
weten waar te beginnen en hierdoor 
de investering nog maar even voor zich 

uitschuiven. Jammer, want er zijn juist 
nu veel redenen om wel te gaan voor 
asbestverwijdering. Denk hierbij aan 
subsidies, verzekerbaarheid van uw 
pand en betaalbare saneringen.

Heeft u een pand met een asbestdak? 
Het asbestservicepunt Steenwijkerland 
helpt u graag verder. Kijk voor meer 
informatie op www.asbestservicepunt.nl. 

My BCS-app

Tijdens de zomerbarbecue is de app 
‘MyBCS’ gelanceerd. Deze app is exclu-
sief beschikbaar voor leden van BCS. 

Met deze applicatie kunt u eenvoudig op 
de hoogte blijven van alle gebeurtenis-
sen binnen de BCS. De applicatie bevat:
- Nieuws
- Agenda
- Contactinformatie leden

De app maakt het nog eenvoudiger om 
contact op te nemen met andere leden 
en stimuleert het onderling zakendoen. 
Deze app is ontwikkeld door BCS-lid 
Userv IT Consultancy. 

Uw persoonlijke inloggegevens zijn op te 
vragen bij de BCS.

Dit jaar bezoek ik alle Overijsselse 
gemeenten. Tijdens deze zogenaamde 
MKB Tour staat de vraag centraal hoe 
we ondernemers het beste kunnen 
laten profiteren van onze stimulerings-
programma’s. Een bedrijfsbezoek is 
standaard onderdeel van deze bezoe-
ken. Er schuiven ook vaak vertegen-
woordigers van lokale ondernemers-
verenigingen aan tafel. Door die 
combinatie kom je écht in contact  
met elkaar en met wat er leeft. 

Tijdens deze bezoeken valt me steeds 
op hoe ongelooflijk gevarieerd het 
Overijsselse bedrijfsleven is. Met ons 
provinciale MKB programma proberen 
we in te spelen op deze enorme varia-
tie. En met succes, ondernemers weten 
steeds beter de weg te vinden naar 
onze MKB-regelingen. 

Dat geldt ook voor ondernemers uit 
Steenwijkerland. Naar mijn idee spelen 
lokale ondernemersorganisaties als de 
BCS hierbij een belangrijke rol. De zeer 
actieve aanpak van BCS is een voor-
beeld voor heel Overijssel! Zo was de 

businessclub één van de eerste onder-
nemersverenigingen die gebruik heeft 
gemaakt van onze Naoberschapsrege-
ling. Daarmee kunnen ondernemers-
verenigingen een bijdrage krijgen voor 
het organiseren van activiteiten die 
businessontwikkeling van aangesloten 
ondernemingen stimuleren. En zoals 
vaak met succes volle regelingen: de 
belangstelling was weer groter dan het 
beschikbare bedrag. Een deskundi-
gencommissie adviseert ons nu welke 
plannen ondersteuning verdienen. 

Agrifac en Kornelis caps & closures
In juni was ik in het kader van de MKB-
tour in Steenwijkerland op bezoek bij 
Agrifac. De BCS schoof aan en het werd 
me duidelijk dat die een actieve rol 
speelt. Niet alleen bij het binnenslepen 
van financiële middelen voor projecten, 
maar de club attendeert en informeert 
haar leden ook met voorlichtings-
bijeenkomsten over bijvoorbeeld  
provinciale regelingen. 

En dat werkt, want het aantal Steen-
wijkerlandse ondernemers dat gebruik 

maakt van onze regelingen is aanzien-
lijk. Zo kreeg Kornelis caps & closures 
een bijdrage voor haar Smart Factory 
project en zijn er verschillende Steen-
wijkerlandse bedrijven die een voor-
beeldfunctie vervullen in het terug-
brengen van hun energiegebruik door 
investeringen in hun bedrijfspand. In 
onze Innovatietender nul-op-de- 
meter-bedrijfshal-renovatie staan dan 
ook diverse Steenwijkerlandse bedrijven 
als voorbeeldbedrijf genoemd.

De tender gaat komend najaar opnieuw 
open en ik hoop dat veel ondernemers 
uit Steenwijkerland mee gaan doen en 
zo het voorbeeld van hun collega- 
ondernemers volgen.

Familiebedrijven
Steenwijkerland heeft veel familie-
bedrijven die hun sporen in de afgelo-
pen jaren hebben verdiend. De lijst van 
Ondernemers van het Jaar Steenwijker-
land spreekt wat dit betreft voor zich. 
Veel van deze ondernemers runnen een 
familiebedrijf. Familiebedrijven vormen 
de ruggengraat van de Overijsselse 

economie. Als provincie willen we deze 
bedrijven graag een duwtje in de rug 
geven. 

Dit najaar starten we met een bedrijfs-
opvolgingsregeling familiebedrijven. 
Bedrijfsopvolgers kunnen op basis 
van deze regeling een subsidiebedrag 
tussen € 10.000 en € 20.000 ontvangen 
voor investeringen die bijdragen aan  
de toekomstbestendigheid van  
het familiebedrijf! 

Misschien een uitdaging voor de toe-
komstige Ondernemer van het Jaar in 
Steenwijkerland?

Eddy van Hijum, Gedeputeerde 
economie provincie Overijssel

Het belang van lokale netwerken

BCS betrokken bij diverse evenementen

Smart café 
In de fabriekshal van Kornelis werd eind 
mei het eerste smart café in de regio 
Zwolle gehouden, waarbij de ontwikke-
lingen in de smart industry (de ‘slimme 
maakindustrie’) centraal stonden. In een 
setting als van ‘De Wereld draait Door’ 
sprak presentator Theo Bouius aan tafel 
met diverse gasten. In drie Steenwijker 
bedrijven (behalve Kornelis caps &  
closures ook Agrifac Machinery en J.S. 
Polak Koninklijke Specerijenmaalderij) 
wordt dit nieuwe principe toegepast. 
Insteek is betere afstemming van de 
diverse proces componenten, waardoor 
kwaliteit, effectiviteit en flexibiliteit 
toenemen en fouten, vertragingen en 
kosten gaan dalen.

Haringparty
De haringparty vond dit jaar plaats aan 
de kolk in Blokzijl. Het eerste vaatje 
haring werd in ontvangst genomen door 
Eddy van Hijum en burgemeester Bats. 

Wielerspektakel
De oudste profronde van Noord- 
Nederland beleefde een onvergetelijk 
gouden jubileum, dat (meer dan) een 
roze randje kreeg dankzij de aanwe-
zigheid van Tom Dumoulin, de eerste 
Nederlandse winnaar van de Ronde van 
Italië. Ondernemers konden ontmoet-
ten elkaar in het vip paviljoen langs het 
parcours. 

Corso’s Sint Jansklooster en Vollenhove
De corso’s in Sint Jansklooster en 
Vollenhove hebben een bovenregionale 
uitstraling. Dat is ook de reden dat de 
BCS deze evenementen sponsort. Voor 
leden van BCS waren er daarom ook dit 
jaar weer kaarten beschikbaar. Hier is 
volop gebruik van gemaakt. 

Sportief ontbijt met Foppe de Haan
Op initiatief van het Racket & Fitness-
centrum werd begin september een 
sportief ontbijt, met als gast Foppe 
de Haan, georganiseerd. De succes-

volle voetbalcoach (recent nog van de 
Oranje leeuwinnen) vertelde over het 
presteren in de topsport en wat onder-
nemers daarvan kunnen leren voor hun 
bedrijf. Als dank kreeg de voormalige 
trainer-coach van SC Heerenveen (maar 
ook van vv Steenwijk) een cheque van  
€ 500 voor het Foppe Fonds, waarvan 
hij beschermheer is. 

Prinsjesdagontbijt 
Op de derde woensdag van septem-
ber heeft het inmiddels niet meer weg 
te denken Prinsjesdagontbijt plaats-
gehad in de Grote Kerk. Hier sprak de 
in Steenwijk woonachtige Alle Bruggink, 
voormalig directeur research van DSM 
en emeritus-hoogleraar in de indus triële 
organische chemie aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Alle Bruggink 
is co-auteur van het boek ‘More with 
Less’. Hierin wordt aangegeven, dat met 
precisie-technologie bedrijven betere 
producten maken met minder verspil-
ling en afval. De door Sander Pereboom 
als dagvoorzitter uitstekend geleide 
bijeenkomst werd door meer dan 200 
belangstellenden bijgewoond.

In de afgelopen maanden is de BCS actief betrokken geweest bij tal van 
evenementen in stad en regio.  

Bestuursleden van de BCS op de foto met 
wielervedette Tom Dumoulin, die onder 
meer dankzij de BCS in Steenwijk zijn 
opwachting maakte.

Met het eerste ‘smart café’ bij Kornelis 
caps & closures had Steenwijk de primeur 
in de regio Zwolle.

Met dahlia’s zijn prachtige praalwagens 
gemaakt voor de druk bezochte corso’s in 
Sint Jansklooster en Vollenhove.

Ook in 2017 trok het Prinsjesdagontbijt een 
grote belangstelling.

Haringhappen in Blokzijl.

Schatgraven in eigen tuin

De ‘schatgraafbijeenkomsten’ zijn een 
succes. Elke bijeenkomst vindt plaats 
bij één van de BCS-leden en elke bij-
eenkomst heeft een specifiek thema. 
Het ontmoeten (en leren kennen) van 
BCS-leden en kennisdelen staat cen-
traal. Dit is ook de reden dat de bijeen-
komsten in klein comité plaatsvinden. 

Per bijeenkomst zijn er maximaal  
10 plekken beschikbaar.

Een greep uit onze schatgraafbijeen-
komsten:
•  Bedrijfsopvolging binnen familie-

bedrijven o.l.v. Ilse Matser
•  Versnelling asbestverwijdering door 

een collectieve aanpak

•  Gastvrij ondernemen bij Rabo Theater 
de Meenthe

•  Marketing bij Heerlijke Huisjes
•  Het succes van het Leerwerktraject  

bij Dyka

Houd onze agenda in de gaten voor de 
komende schatgraafbijeenkomsten.

Niet alleen halen, maar ook iets komen brengen is een belangrijk onderdeel van de BCS. De BCS wil een B2B-ver-
binder zijn. Daarom is het belangrijk dat leden weten wat collega-ondernemers bezighoudt, eens bij elkaar binnen 
te kijken en ervaringen uit te wisselen. Op deze manier worden ‘de schatten in eigen tuin’ ontdekt. 

Ondernemend Noaberschap 
Steenwijkerland

De provincie Overijssel heeft begin 2017 
de subsidie ‘Ondernemend Noaber-
schap’ toegekend aan de BCS. Op deze 
pagina blikken wij met u terug, en kijken 
wij met u vooruit naar ‘Ondernemend 
Noaberschap Steenwijkerland’. 

Week van de ondernemer
Van 10 tot en met 17 november is de 
Week van de Ondernemer in Steen-
wijkerland. De aftrap is het Business 
Gala op vrijdagavond 10 november. 
Verder staan netwerk- en thema-
bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en 
seminars op het programma.  
Bedoeld voor kleine en grote onder-
nemingen, vertegenwoordigers van het 
bestaand bedrijfsleven én starters. 

Kortom, voor ondernemend Steen-
wijkerland!

Gedurende de week zijn er diverse 
bedrijfsbezoeken door leden van het 
college van B&W. Wilt u ook graag de 
wethouder in uw bedrijf ontmoeten? 
Neem dan contact op met een van 
onze accountmanagers bedrijven, via 
telefoonnummer 14 05 21.

Welkom nieuwe leden

ustom
dministraties

Rijopleiding 
Rijsterk

Custom 
Administraties

Steeler Yachts Huis ten Wolde

Akkerbouw - 
loonbedrijf 
Evenhuis VOF

Wicherson Special 
Products BV

H.M.S. B.V.

mr. R.A. Houwing 
Management B.V. 

Bureau voor 
anders denken

Serpentijn

Zorggroep 
Noorderboog

Mw. Wanders

Paard Mens 
Onderwijs

G.R. Auto’s B.V.

Sportinn

Asbestservicepunt.nl
Het asbestservicepunt Steenwijker land is een initiatief van LTO, Business Club Steenwijkerland en de gemeente 
Steenwijkerland. Het project wordt ondersteund door de provincie Overijssel.

www.steenwijkerland.nl/weekvandeondernemer
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Steenwijkerland
Postbus 84, 8330 AB Steenwijk
Dolderweg 7, Steenwijk (op afspraak)
Tel.: 06 29 26 64 14
info@bcsteenwijkerland.nl
www.bcsteenwijkerland.nl

Colofon
Redactie   Business Club  

Steenwijkerland

Ontwerp   FennArt reclame - 
& realisatie marketing bv 

Tekst Henk Ymker

Foto’s   o.a. van Wilbert Bijzitter, 
Henri Santing en  
Jan Vredenburg

Druk  BijzonderDruk

Team BCS v.l.n.r. :

Linda Meijer
linda@bcsteenwijkerland.nl
06 29 26 64 14 
Jan Smit
jan@bcsteenwijkerland.nl
06 30 39 95 20 
Gerdi de Vries
gerdi@bcsteenwijkerland.nl
06 53 25 03 51
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Bestuur BCS

Jurjen Helfrich 
(voorzitter - Tenderkoers.nl), 
Wilma Bouma 
(Bouma Advocatuur), 
Henk Jan Röfekamp 
(vice-voorzitter - B.V. Concrelit), 
Gerben de Boer 
(Kornelis caps & closures), 
Evert de Jong 
(penningmeester - Rubitech), 
Alko Tolner 
(Prins Mauritshuis), 
Wirt Groen 
(Houthandel Wicherson), 
Theo Bouius 
(Secretaris - Rabobank), 
Klaas Pompstra 
(Metaalbedrijf Pompstra).

Project werkervaringsplekken

Dit doen wij, samen met de betrokken 
partijen binnen onze gemeente, door 
het realiseren van o.a. werkervarings-
plekken (WEP) bij bedrijven. Daarnaast 
proberen we, daar waar mogelijk, ook 
andere concepten toe te voegen. De 
markt is immers voortdurend in bewe-
ging en dat maakt dat het belangrijk is 
om hierin mee te bewegen. 

Passie voor werk
BCS vertegenwoordigt meer dan  
200 bedrijven uit Steenwijkerland.  
De ondernemers van deze bedrijven 

delen een passie. Namelijk de gedre-
venheid en betrokkenheid met betrek-
king tot hun werk en bedrijf. Door  
middel van het WEP-project willen wij 
deze passie overbrengen aan werk-
zoekenden. 

Ons primaire doel is het faciliteren 
van werkervaringsplekken, waar werk-
zoekenden ervaring op kunnen doen. 
Het uiteindelijke doel is doorstroming 
naar een baan, omscholing of een 
aanvullende opleiding. Om de mensen 
zodoende structureel verder te helpen! 

Drempels verlagen
Werkervaring vergroot de kansen van 
werkzoekenden op de arbeidsmarkt. 
Vaak ontbreekt het bij deze kandi-
daten aan (gerichte) werkervaring en 
daarnaast ervaren zij drempels om 
werk ervaring op te doen. Door met 
deze kandidaten in gesprek te gaan en 
te zoeken naar een geschikte werk-
ervaringsplek, willen wij dergelijke 
drempels wegnemen en zodoende de 
kansen van deze kandidaten op de 
arbeidsmarkt vergroten. BCS denkt 
daarbij in mogelijkheden. Hetgeen al  
tot mooie resultaten heeft geleid.

Ook de drempels voor ondernemers 
zijn laag. De meeste kandidaten kunnen 
kosteloos 3 maanden een WEP bij een 
bedrijf doen. De kandidaat behoudt in 
deze periode de uitkering. Bijdrage van 
de ondernemer is het faciliteren van 
passende begeleiding op de werkvloer. 
Margreet Mook-Attema (NOVA Coaching 
& Advies i.o.v. IGSD) verbindt werkgevers 
en kandidaten met elkaar, realiseert 
WEP-plekken en begeleidt deze om 
ondernemers zoveel mogelijk te ont-
zorgen. 

Toegankelijke organisatie
BCS werkt met korte lijnen en met een 
proactieve houding. Kortom: doorpak-
ken, want dat is wat we als onder-
nemers graag willen. Dit project wordt 
vanuit BCS getrokken door bestuurslid 
Wilma Bouma (Bouma Advocatuur) in 
samenwerking met Margreet Mook- 
Attema (NOVA Coaching & Advies i.o.v. 

IGSD). Heeft u vragen over dit project of 
wellicht een werkervaringsplek beschik-
baar? Schroom dan niet om contact 
met ons op te nemen. Wij helpen u 
graag verder. Samen sterk en samen 
verbinden we in het WEP.

Kantoor BCS: info@bcsteenwijk  erland.nl 
of 06 - 29 26 64 14

BCS heeft, na eerdere meer informele en spontane acties op het vlak van 
arbeidsmarktbeleid, een meer structurele samenwerkingsovereenkomst 
gesloten met de InterGemeentelijke Sociale Dienst (IGSD). Doel van deze 
overeenkomst is het verhogen van arbeidsparticipatie van werkzoekenden. 

Een greep uit
de successen
•  Bij de Kringloopwinkel Steenwijk 

is dit jaar al twee keer een werk-
ervaringsplek overgegaan in een baan. 
De Kringloopwinkel Steenwijk heeft 
een administratief medewerker  
(57 jaar) en een magazijnmeester  
(57 jaar) aangenomen. 

•  Bij de werkervaringsplek bij Blokker 
was vooraf geen zicht op een baan, 
maar toch mocht de kandidaat na 
afloop van haar werkervaringsplek 
blijven. 

•  Een nieuwkomer heeft bij Van Ben-
them Veevoeders in Vollenhove een 
werkervaringsplek gekregen om zijn 
taalvaardigheden te ontwikkelen. Deze 
werkervaringsplek heeft voor deze 
man niet alleen geresulteerd in een 
betere beheersing van de Nederlandse 
taal, maar ook in een baan.

•  Bij Agrifac zijn doorlopend werk-
ervaringsplekken beschikbaar. Dit jaar 
heeft Agrifac al drie nieuwe logistiek 
medewerkers mogen verwelkomen in 
de leeftijd van respectievelijk 50, 54 
en 60 jaar.

‘Methode Steenwijk’ beproefde aanpak

Met het bekend worden van de lande-
lijke bijstandscijfers in juli 2017 werd 
duidelijk dat gemeente Steenwijkerland 
een forse daling in bijstandsuitkeringen 
heeft laten zien.

Deze ontwikkelingen hebben de politiek 
extra nieuwsgierig gemaakt en op  
6 september geleid tot een bezoek 
van de Statencommissie Economie en 
Gedeputeerde Eddy van Hijum aan onze 

gemeente. Temeer nu men provinciaal 
ook voor belangrijke (en stimulerende) 
keuzes rondom arbeidsmarktbeleid 
staat.

Tijdens deze bijeenkomst bij Kornelis 
Caps & Closures zijn BCS, gemeente en 
IGSD praktisch met elkaar in gesprek 
geweest. Vooral om een inkijkje in de 
praktijk te geven en elkaar zodoende te 
inspireren en van elkaar te leren.

‘Methode Steenwijk’ is in onze ogen 
niets anders dan vooral durven en 
doen. Door een betrokken aanpak, met 
aandacht voor zowel de kandidaat als 
ondernemer, zorgen voor een duurzame 
uitstroom. Laten we daar vooral, met 
elkaar, mee door blijven gaan.

Wij zijn trots op de betrokkenheid van 
onze ondernemers die de ‘methode 
Steenwijk’ maken tot wat het nu is.

‘Methode Steenwijk’ noemde RTV Oost onze gezamenlijke aanpak rondom 
het arbeidsmarktbeleid in een tv- item (met interview) van 17 juli. Dit met 
de suggestie om dat een voorbeeld voor andere gemeenten te laten zijn. 
Maar bovenal kwam aan de orde de vraag……’wat is het geheim van de 
‘methode Steenwijk?’

Word ook lid!
Word lid van Business club 
Steen wijkerland en profiteer 
van alle voordelen!

• Belangenbehartiging
• Netwerken
• Kennis delen
• Parkmanagement

Kijk voor meer informatie op 
www.bcsteenwijkerland.nl


