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40 jaar PRO:
een rijke historie
In 1977 vond in Purmerend een reorganisatie plaats van de toen bestaande
middenstands- en winkeliersverenigingen. Dat betrof ten eerste de oprichting
van een overkoepelende organisatie, de OFP, Ondernemers Federatie Purmerend.
Een aantal ondernemers voelde zich niet goed vertegenwoordigd door de
onderliggende verenigingen en nam het initiatief tot de oprichting van een nieuwe
bedrijvenvereniging om de belangen van hoofdzakelijk niet-detailhandelsbedrijven
te behartigen. Dit leidde tot de oprichting van de IBG, de vereniging ‘Industrie
en Bedrijvengroep O.F.P.’ door initiatiefnemers Hans Verwoest, Joop ten Kleij,
Ber Jonk, Co Colijn, hr. Reurekas en Bert Ooms. De laatste werd tijdens de
oprichtingsvergadering, waarbij hij niet aanwezig kon zijn, tot voorzitter benoemd.

Tekst: Peter Jorritsma en Thijs Burrie
De vereniging ging van start met 24 leden. Omdat er veel behoefte was aan deze vereniging groeide
het aantal leden snel naar 60. De bestuursvergaderingen vonden plaats ten kantore van de Nederlandse Middenstandsbank, de lunchbijeenkomsten voor de leden in het Bowlingrestaurant aan de
Purmersteenweg. Doorgaans werd daarvoor een spreker uitgenodigd.
Bij notariële akte is op 25 augustus 1981 de naam veranderd in ‘PRO: Purmerendse Regio Ondernemers’
en werden de statuten aangepast: “De vereniging heeft als doel de collectieve belangenbehartiging
van economisch aan de regio Waterland gebonden bedrijven, actief in handel, dienstverlening,
industrie en nijverheid. Zij wil dit bereiken door het volgende na te streven: (zie kader)”

• Optimaliseren van het bedrijfseconomisch klimaat in de regio en
de daarvoor vereiste infrastructuur.
• Vestiging en instandhouding van
een goede woon- en werksituatie
in de regio Waterland.
• Gesprekspartner zijn van de overheid
en participeren in bovenregionale
ondernemersverbanden.
• Leden en bestuursleden aanwijzen
als vertegenwoordigers in publiek- en
publieks/privaatrechtelijke lichamen
en commissies daarvan.
• Werkgroepen zoals in de statuten
omschreven opricht en stimuleert.
• Manifestaties, symposia, bedrijfsbezoeken en overige activiteiten organiseren
teneinde haar leden omtrent actuele
thema’s te informeren dan wel de leden
een ontmoetingsplaats te bieden.
• Al datgene verricht wat in de meest
ruime zin aan haar doelstelling dienstig
kan zijn.
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LedengROei
De groei van het aantal leden ging in de loop
van de jaren gestaag door. In 1992 werd het
200e lid ingeschreven, in 2006 was daar al het
300e lid. Dit aantal bleef min of meer in stand,
hoewel in de crisisperiode na 2008 tijdelijk
een vermindering plaatsvond. Momenteel
heeft de PRO weer bijna 300 leden.
Was de doelstelling van de IBG vanaf de oprichting hoofdzakelijk belangenbehartiging,
in de loop van de jaren werden die als volgt
uitgebreid:
• Belangenbehartiging
• Kennisdeling
• Netwerken
• Purmerend promotie
Bert Ooms sr.
Foto: Cor Kes,Lux Photography

StRaatvechteR met haRt op de tong…

NH Publieksprijs

2015 voor van ‘t He

k Groep

WeRkgROePen en cOmmissies
Om de doelstellingen optimaal na te streven
werden diverse commissies en werkgroepen
ingesteld. Die werden samengesteld uit leden van de vereniging, externe deskundigen
en minimaal één bestuurslid. De commissies
waren op een of meer items gericht, zoals
commissie leden, support, evenementen, PR
en Communicatie, en Ondernemersprijs.

NOBEL FELICITEERT DE PRO
MET HAAR 40 JARIG BESTAAN

de gRoei van
het aantal leden
ging in de loop
van de jaRen
geStaag dooR...

ONDERNEMERS BELEGGEN
BIJ NOBEL VERMOGENSBEHEER
Wilt u ook meer weten over onze
mogelijkheden? Wij gaan graag
met u in gesprek

De werkgroepen en commissies waren geografisch georiënteerd, hoofdzakelijk op bedrijventerreinen. Begonnen werd met werkgroep de
Koog, de Where, Gors-Noord en later Baanstee-West, Oost en Baanstee-Noord. Door
opheffing van bedrijventerrein de Where en
het vervallen van de noodzaak de Gors-Noord
te representeren zijn allen opgegaan in de
Werkgroep Bedrijventerreinen.

WWW.NOBELVERMOGENSBEHEER.NL
(020) 573 55 55
INFO@NOBELVERMOGENSBEHEER.NL
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Bert Ooms eerste
voorzitter iBg
Bert Ooms, in september hoopt hij 85 te worden, was de eerste voorzitter van de IBG.
Een emotionele man, maar recht door zee en met het hart op de juiste plaats. Ook met
het hart op de tong trouwens en voor de duvel niet bang… “Mijn stiefvader heeft me
geleerd nooit op te geven,” vertelt Ooms sr.

Bert Ooms sr. heeft 12 jaar, met één jaar onderbreking, aan het roer gestaan van de IBG. “Ik heb in
die tijd nogal eens met mijn vuist op tafel geslagen,” zegt hij. Hij kijjkt met plezier terug op zijn tijd
in het bestuur. Met Co Colijn van de Nieuwe Noordhollandse Courant (NNC), Hans Verwoest van
de Middenstandsbank, Joop ten Klei (toen de Ten Klei Groep), Ber Jonk (destijds van Jonk Cars) en
H. Reurekas van de Spar. Dat waren volgens ooms de mannen van het eerste uur. Er waren al
plannen om een ondernemersvereniging op te richten om de bedrijven te verenigen. Bert Ooms sr.
en zijn vrouw Hannie gingen even op vakantie. “Ik hoor het wel wat er uit de vergadering komt,”
zei hij tegen zijn kornuiten. Toen hij terugkwam was Bert gebombardeerd tot voorzitter van de IBG.
Joop te Klein was secretaris en Ber Jonk penningmeester. Leden van het eerste uur? Bert weet ze
nog: Ten Klei, Gebr. Jonk, Autobedrijf Van Bruggen, Peter Jorritsma, Adrie Jonk, Gerrit Zeilemaker…
enz. Hans Verwoest richtte niet veel later de Ondernemers Federatie Purmerend (OFP) op als
koepelorganisatie van alle bedrijvenclubs in Purmerend. De confrontaties waren destijds hard over
de gemeentelijke plannen voor eenrichtingverkeer in de Van IJsendijkstraat richting industrieterrein
De Koog. De IBG ging met succes een procedure aan bij de Raad van State om het eenrichtingverkeer
terug te draaien.

BRand Bij Van deR eLst
Een van de dieptepunten in zijn voorzitterschap was de grote brand bij Van der Elst Papier aan de
Van IJsendijkstraat. “Er kwam een spoedvergadering, samen met de ondernemers van de binnenstad
(Ed Struijk) en binnen 48 uur kon Van der Els doordraaien in de leegstaande groenteveiling aan de
Wherekant. Er was in die tijd veel saamhorigheid,” vertelt Ooms. Uiteindelijk gaf Bert Ooms de
voorzittershamer door aan Ton van Overbeek. “Ik had er moeite mee het over te dragen, maar was
ook blij met alle waardering die ik kreeg,” zegt hij.
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joop ten klei: altijd
maatschappelijk betrokken
Joop ten Klein (76 inmiddels) was met Bert Ooms en Ber Jonk een van de grondleggers van de IBG en zou zo’n tien jaar als secretaris aan de ondernemersvereniging
verbonden blijven. Een fractie later richtte Hans Verwoest van de Middenstandsbank
de overkoepelende ondernemersfederatie OFP op. “We hadden een homogene club
en zochten vooral contact met de gemeente om de benodigde support te krijgen.
Want die was destijds ver te zoeken,” weet Joop ten Klein.

BeLangenBehaRtiging
Om aan belangenbehartiging invulling te
geven werd de PRO: deelnemer in diverse
overlegorganen, commissies en verenigingen. Voorbeelden zijn de voormalige Ondernemers Federatie Purmerend (OFP), Overleg
Gemeente-Bedrijfsleven, VOWA (Vereniging
Ondernemend Waterland), RES (Regionaal
Economisch Stimuleringsplan), stichting
Purmerend 2000+, stichting Collectieve
Beveiliging, Werkgroep Stadsdistributie.

Joop ten Klei: “We spraken destijds bijna alleen over de industrieterrein De Koog, want De Baanstee
was er nog niet. “Ik vond dat De Koog toen aan het verpauperen was en daar wilden we iets aan
doen.” Joop was op vele gebieden actief in en voor Purmerend. Denk aan zijn voorzitterschap van
de Stichting Purmerend Marktstad. De maatschappelijke betrokkenheid zit in de genen, want Joop
is nog steeds op verschillende fronten actief.

Ber jonk:

We gingen er voor
110 procent voor...”
Ber Jonk (77) was veertig jaar geleden nauw betrokken bij de eerste periode van
de IBG. De toenmalige directeur van Jonk Cars vertelt: “We vonden het belangrijk
om bedrijven bij elkaar te krijgen en zo sterker te zijn bij de onderhandelingen
met de gemeente Purmerend.”

Zijn grafisch bedrijf De Ten Klei groep was in die tijd een van de grootste werkgevers van Purmerend.
“Collectieve beveiliging van bedrijventerreinen was bij de start van de IBG toen al een item en de
pogingen om de Van IJsendijkstraat in een richting af te sluiten deden te gemoederen hoog oplaaien.
De IBG heeft in die tijd volgens Ten Klei veel gedaan aan de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Hij kijkt terug naar de pogingen om Purmerend een 020 telefoonnummer te laten krijgen.
Het is helaas niet gelukt. Zijn dochter Jacqueline zwaait inmiddels de scepter over het bedrijf DM
Impressions, een Direct Mail Huis, met veel kennis en ervaring in speciale afwerktechnieken en
veel werkzaam voor goede doelen organisaties.

Zaken die in dit kader o.a. werden behandeld
zijn: de plannen om de van IJsendijkstraat
voor auto’s af te sluiten, het revitaliseringsproject van bedrijventerrein de Koog, parkeerplan voor de Gors-Noord, wijziging van het
bestemmingsplan Purmerend-West, de lobby
voor een tweede Coentunnel (tweede Coen, nu
doen!), de oprichting van een ondernemersfonds, de herziening van het bestemmingsplan van de Koog en de Baanstee, Beeld- en
Kwaliteitsfonds voor de Koog.
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In 2013 is met de gemeente Purmerend een
bijeenkomst georganiseerd onder de titel
‘Presenteer uw bedrijf’ om de relatie tussen
de inkopers van de gemeente en de PRO:
bedrijven te versterken. Resultaat was dat de
aanbestedingen van de gemeente inzichtelijker werden. Heel kenmerkend is dat een van
de eerste acties van de nog jonge IBG was om
fl. 10.000 te doneren aan het Purmerends
Museum voor de aanschaf van een unieke
Plateel vaas. Later werd door een donatie de
aanschaf van een concertvleugel voor theater
de Purmaryn mogelijk gemaakt. Toen het pand
van papierhandel van der Elst aan de Van
IJsendijkstraat (De Koog) door brand werd
verwoest, kon het bedrijf zijn activiteiten door
bemiddeling van de IBG snel voortzetten op
het toenmalige veilingterrein.

kennisdeLing
In bijeenkomsten, ontbijt- en lunchsessies,
etc. is door leden en externe deskundigen
informatie gedeeld over diverse, soms actuele
onderwerpen. Denk aan de invoering van de
Wet Poortwachter, de Participatiewet, het ICT
millennium probleem, regionale verkeers- en
vervoersplannen, beveiliging tegen hacken.
Seminars zijn gehouden met sprekers als Jan
Kamminga en Alexander Rinnooy Kan.

kika aWaRd

pRo: deelnemeR
in diveRSe
oveRlegoRganen,
commiSSieS en
veRenigingen...

BRand Van deR eLst

Het bedrijf DM Impressions is o.a. sponsor van stichting Kika (kinderen met kanker) en heeft onlangs
de Kika Award gekregen voor de werkzaamheden en inzet voor de stichting. Joop is zelfs ambassadeur
van Kika. “Bij de jaarlijkse uitreiking van de Award, in aanwezigheid van vele prominenten, werd o.a.
een veilinggehouden van kunstwerken gemaakt door de kinderen. De veiling bracht een bedrag op
van € 363.000,-,” vertelt Joop met veel trots.

Ber Jonk. Foto: Cor Kes,Lux Photography

De namen Bert Ooms sr., Joop ten Klei en Hans Verwoest komen bij Ber Jonk direct boven als hij terugdenkt aan de eerste periode van de IBG. “Er waren al twee vergaderingen geweest, toen de heren
mij vroegen erbij te komen,” weet hij. “Bert Ooms werd de voorzitter, want hij had de grootste mond,”
vertelt hij lachend. Het was in die tijd ook nodig om je mondje te kunnen roeren. Ber Jonk bleef twee
periodes aan als bestuurslid van de IBG (1977-1985).” De belangrijkste punten waren toen de uitbreiding van industrieterrein De Koog, de opwaardering ervan en de parkeergelegenheid. De ondernemers
kregen in die tijd ook plotseling te maken met allerlei eisen door de brandweer.”
Spreker Friso

Joop ten Klei.
Foto: Cor Kes,Lux Photography

Er was ook aandacht voor het oudste industrieterrein De Where. Later kwam het probleem van de
plannen voor eenrichtingsverkeer in de Van IJsendijkstraat. Ber Jonk ging regelmatig op pad om
nieuwe leden te werven. Hij kijkt met plezier terug op zijn bestuursperiode: “We waren een hechte
groep en gingen er allemaal voor 110 procent voor,” zegt hij.

de Zeeuw

Bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering
werd doorgaans een externe spreker over
actuele zaken ingehuurd.
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“We stonden met
de iBg voor elkaar op de bres...”

ton van Overbeek:

Jan Groenhart (archief foto)
Foto: Cor Kes,Lux Photography

Ton van Overbeek (74 inmiddels) was voorzitter van de IBG van 1990-1999,
als opvolger van een van de grondleggers: Bert Ooms sr. Hij noemt nog moeiteloos
de namen van de bestuursleden: Peter Jorritsma, Ber Jonk, Kees Hilgers,
Jan Groenhart, Dick Rijser, Kees Beentjes, Bert Knol, en vele anderen.
Ton van Overbeek woont weliswaar in Wormer, maar hij is ook nu nog zeer
betrokken bij Purmerend.

De ontwikkeling van de bedrijventerreinen
Baanstee-West en Oost, de oprichting van de
IBG Werkgroepen Bedrijventerreinen, acties voor
betere bereikbaarheid en voor de komst van de
2e Coentunnel en de verbreding van de N244.
Het zijn zomaar enkele belangrijke onderwerpen
waar het bestuur zich destijds mee bezighield.
Vooral bestuurslid secretaris Peter Jorritsma was
in die tijd bezig met de noodzakelijke sanering
van de bedrijven aan het Noord-Hollands Kanaal
i.v.m. de komst van de nieuwe woonwijk Weidevenne. Ton van Overbeek heeft in zijn bestuursperiode de doortrekking van de N244 tussen
Purmerend en Edam mede mogen openen. Een
ander hoogtepunt was de actie voor de komst
van de 2e Coentunnel. “We hebben daar, samen
met de gemeente, toen erg hard voor geknokt.
De realisatie van de belangrijke tunnel werd,
o.a. door vele actiegroepen, steeds maar vooruit
geschoven.”

Bij mijn aantReden
waRen eR 75 leden,
Bij mijn veRtRek 200...

Ton van Overbeek. Foto: Cor Kes,Lux Photography

Hij noemt ook de ledenaanwas als mooi succes:
“Bij mijn aantreden waren er 75 leden, bij mijn
vertrek 200,” zegt hij. Hij kijkt met genoegen
terug op zijn bestuursperiode. “We deden aan
belangenbehartiging van de ondernemers en
stonden met de IBG voor elkaar op de bres,”
zegt hij.

Jan Groenhart (65) heeft jarenlang
keihard gewerkt in en aan zijn groothandel
in gereedschappen, ijzerwaren en materieel.
Tegenwoordig is er tijd voor rust. Hij heeft
zich vanaf 1994 een jaar of tien als bestuurslid en als voorzitter ingezet voor de IBG/
PRO en heeft daar naar eigen zeggen alle
stadia doorlopen. “Ik heb er veel geleerd,
het was ook goed voor mijn eigen
ontwikkeling,” zegt Jan.

jan groenhart: “samen

hebben we
veel kunnen bereiken...”

“We streden o.a. voor de komst van de 2e Coentunnel en Baanstee-Noord,” vertelt Groenhart.
“We hebben ons ook ingezet voor de verbreding
van de N244 en voor betere bereikbaarheid in
het algemeen. Samen hebben we veel kunnen
bereiken,” zegt hij. Jan Groenhart was ook de
oprichter van de Vereniging Ondernemend
Waterland (VOWA) voor de boven locale aangelegenheden van de hele regio Waterland. Dat
plan kwam uit de koker van de toenmalige
voorzitter van de OFP, Ed Struijk. Die man was

een visionair, aldus Groenhart. De Stichting Purmerend 2000 Plus kwam er ook. Groenhart noemt
de naamwijziging van IBG in PRO een belangrijke gebeurtenis. “Ik vond dat nodig omdat de naam
IBG zo weinig zei. Met de naam Purmerendse Regio Ondernemers konden we duidelijk maken dat
we ook buiten Purmerend wilden treden.” Heel bijzonder waren voor Jan Groenhart ook de bijeenkomsten rond het Millennium. Philips topman van toen, Henk Timmer, kwam een verhaal houden
bij de PRO. Het carrosseriebedrijf van Gertjan Karhof (bestuurslid) was een testbedrijf om te kijken
of het Millenniumproof was. Daarom kon de PRO de ‘grote’ Henk Timmer als spreker binnenhalen.
Het 25-jarig bestaan van de PRO was volgens Groenhart ook een groot festijn. Op een gegeven
moment was Groenhart voorzitter van de PRO, de OFP en de VOWA. Een beetje veel van het
goede… Hij is groot voorstander van samenwerking in de regio en daarbuiten en is blij met het
nieuw elan van de VOWA, niet in het minst door de huidige voorzitter Piet Hein Debets.

PRO 40 JAAR
PROFICIAT &
PROOST
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netWeRken
Aanvankelijk hield de IBG tweemaandelijks
ledenbijeenkomsten in Partycentrum De
Doele op de Koemarkt en later in het Bowling
restaurant aan de Purmersteenweg. Eerst in
de vorm van lunchvergaderingen, later omgezet naar avondbijeenkomsten met een buffet.
Vaak werden externe sprekers aangetrokken.
Met de introductie van de maandelijkse ‘Biznizborrel’ begin jaren negentig vervielen de
periodieke ledenbijeenkomsten. Wel bleven de
jaarlijkse algemene ledenvergadering en de
nieuwjaarsreceptie/het nieuwjaarsfeest vaste
evenementen. Voor incidentele zaken werd
ook een ledenvergadering belegd, zoals voor
de introductie van een Ondernemersfonds en
voor de beslissing om hoofdsponsor te worden
van de Stichting Purmerend 600, welke vorm
gaf aan alle activiteiten in het jubileumjaar
Purmerend 600 jaar stadsrechten (2010).

intRoductie van
de maandelijkSe
BiZniZBoRRel...

dick Rijser: “een vriendenploeg

die eigenlijk liever niet uit elkaar wilde...”

Dick Rijser (nu 63) heeft in de jaren negentig zo’n 11 of 12 jaar in het bestuur
van de IBG/PRO gezeten. “We waren een echte vriendenploeg,” zegt Dick
terwijl hij de namen van de bestuursleden moeiteloos noemt. Jan Groenhart
als voorzitter, de jurist Felix Groot als secretaris, Kees Hilgers penningmeester,
Willem Ooms, Gertjan Karhof. Later kwam ook Joost Brugman erbij, die uiteindelijk
de voorzittershamer van Jan Groenhart zou overnemen. Dick Rijser kijkt met
genoegen terug: We wilden ook eigenlijk niet uit elkaar toen we onze periodes
hadden uitgezeten. En we keken erg uit naar het jaarlijkse bestuursuitje.”

het waRen mooie
en leeRZame jaRen...
Vergadering deed niemand moeilijk als er een
kleine contributieverhoging nodig was. De naamverandering van IBG in PRO was weliswaar een
heet hangijzer, maar Dick ziet het als een hoogtepunt. “Het betekende dat we goed bezig waren
en ook belangstelling kregen van bedrijven van
buiten onze gemeentegrenzen om lid te worden.
De PRO werd steeds dynamischer.”

Vriendschap is voor Dick Rijser het woord dat onmiddellijk opkomt als hij terugkijkt op zijn bestuursperiode van de IBG/PRO. “Voorzitter Jan Groenhart was een echte ‘verbinder’ en hij kon uitstekend
delegeren. Jan en ik hebben destijds ook de PRO Biznizbar opgezet. We hebben een wedstrijd onder
de horeca uitgeschreven wie het beste idee had om de PRO Biznizbar daar te houden. Hans Glandorf,
destijds eigenaar van Biercafé De Bonte Koe, won. Vooral door zijn idee om het Bier van de Maand
te presenteren aan de gasten. De Biznizbar werd al snel een groot succes en is dat nog steeds,”
zegt Dick.

sOePeL
Een hoogtepunt was voor hem ook de viering van het 25-jarig bestaan van de PRO, waar een bijzondere eigen musical voor in elkaar werd gezet en opgevoerd in theater De Purmaryn. De opkomst
en het succes waren groot. In die tijd was volgens Dick Rijser ook het contact met de gemeente
Purmerend al heel goed. Binnen het bestuur ging alles soepel en bij de jaarlijkse Algemene Leden

Dick Rijser Eigen foto

Na 11 á 12 jaar moest ook Dick er aan geloven
en kon hij zijn verlopen bestuurstermijnen niet
langer oprekken. “Het waren mooie en leerzame
jaren,” zegt hij. In 2002 werd Dick Rijser voorzitter
van de koepelorganisatie Ondernemersfederatie
Purmerend OFP (Inmiddels opgeheven).

ZOMERS GENIETEN BIJ FORT RESORT BEEMSTER

Even een momentje voor jezelf of samen. Ontdek ons eiland klein Bali met o.a. een natuurlijke
zwemvijver, zandstrandje en lekkere hangmatten. Proef lekkere smoothies en zomerse gerechten
in ons restaurant. Ga tussendoor de sauna’s en beleef een verkwikkende opgieting.
Alles voor een heerlijke zomerdag.

WWW.FORTRESORTBEEMSTER.NL

Ook bijzonder geschikt voor vergaderingen & evenementen en bruiloften.
De Fort zaal is apart van de Spa & Wellness en heeft een eigen lounge terras.

28PRO-ADV.indd
| Regio 1Zaken PRO: 40 jaar!

10-04-17 13:03

PRO: 40 jaar! Regio Zaken | 29

Oud-voorzitter joost Brugman:
eVenementencOmmissie
De PRO: heeft twee keer medewerking verleend aan een bedrijvenbeurs in sporthal De
Beukenkamp. De laatste in 2009 georganiseerd door Burrie Media. In het kader van
netwerken zijn door de evenementencommissie veelvuldig bedrijfsbezoeken georganiseerd
bij PRO:leden en soms bij andere bedrijven.
Veel evenementen zijn door de commissie
geïnitieerd op sportief/recreatief vlak. Denk
aan deelname aan de Dam tot Damloop,
karten, tennistoernooi, motortoertocht, Sail.
De communicatie naar buiten, inclusief de
leden, gebeurt grotendeels digitaal. Middels
de website, facebook en de PRO: app. Een
belangrijke rol is weggelegd voor het ondernemersmagazine Regio Zaken, ontstaan door
verzelfstandiging van het vroegere ‘OFP
Magazine’, dat met een oplage van 6000 alle
bedrijven in Waterland bereikt en waarin de
PRO: aanzienlijke redactionele aandacht krijgt.

“het is een fantastische
tijd geweest...”

Gertjan Karhof heeft ruim 8 jaar in het bestuur van de IBG/PRO gezeten.
Vooral in de tijd dat Jan Groenhart voorzitter was. Gertjan soms ook andere namen
van bestuursleden moeiteloos op: Dick Rijser, Felix Groot, Peter Overgaauw.
Kees Beentjes was penningmeester.

In 2002 trad Joost Brugman toe tot het bestuur
van de PRO, nadat Dick Rijser en Jan van der
Beek het bestuur verlieten. Twee jaar later kreeg
hij van Jan Groenhart de voorzittershamer overgedragen. Willem Ooms, Gertjan Karhof, Felix
Groot, Ron Mulders, Sjaak Lambalk, Peter de
Graaf, Chris van der Vossen, Peter Overgaauw
en anderen completeerden destijds het bestuur.
Het was volgens Joost een vriendenploeg die
elkaar steunde in voor- en tegenspoed.
“Het is een fantastische tijd geweest. Tijdrovend,
maar ik kreeg er ook veel voor terug. En de periode was heel leerzaam. Ik heb geleerd beter
te luisteren en niet altijd te kort door de bocht
te gaan,” lacht hij. Joost Brugman kijkt ook met
plezier terug op de resultaten. “De samenwerking
met het college van burgemeester en wethouders

“hoogtepunten
naamwijziging en millennium…”

gertjan karhof:

Joost Brugman. Foto: Hélène de Bruijn

is sterk verbeterd, industrieterrein De Koog werd
opgeknapt, We hebben meegeholpen BaansteeNoord mogelijk te maken. En… het ledental nam
sterk toe. De PRO is in onze tijd al steeds informeler geworden,” vertelt hij.

Gertjan Karhof: “Ik ben begonnen toen Ton van
Overbeek nog voorzitter was en ik ging weg toen
Joost Brugman de voorzittershamer van Jan
Groenhart overnam. “Het industrieterrein De
Koog was wel onze hoofdtaak toen. Een hoogtepunt vond ik de naamverandering van IBG in
PRO: Dat was toch beter voor het imago. Een
ander mooi moment was het binnenhalen van
de ‘grote’ Philips topman Jan Timmer (tevens
voorzitter van de landelijke commissie over evt.
millenniumproblemen) als spreker over de voorbereidingen van het Millennium,” vertelt hij.
Gertjan Karhof was toen met zijn bedrijf ‘proefkonijn’ of zijn bedrijf wel millenniumproof was.
Gertjan zijn vader behaalde eind jaren ’80 de
IBG Ondernemersprijs. Gertjan mocht rond
2000 de Marktstadprijs van de stad in ontvangst
nemen voor zijn verdiensten voor Purmerend.

ik waS in
het Begin van mijn
BeStuuRSpeRiode
nog een hele jonge
ondeRnemeR...
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Gertjan Karhof (rechts)
Foto: Cor Kes,Lux Photography

“Ik was in het begin van mijn bestuursperiode nog een hele jonge ondernemer en heb binnen de
IBG/PRO een hele leuke tijd gehad,” aldus de ondernemer, die tegenwoordig directeur is van
Karhof Carrosserieën.
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Oud-preses maurits Wagenaar:

de pRo: heeft
Zitting genomen in
de klankBoRdgRoep
StadSpRomotie...

“komst Baanstee-noord
een hoogtepunt...”

PuRmeRend PROmOtie
Sinds dit item in de missie van de PRO: is
opgenomen zijn diverse activiteiten in gang
gezet.
In de gemeentelijke prospectus voor bedrijven
met interesse voor vestiging op de Baanstee
Noord, is een leaflet van de PRO: opgenomen.
Hierin is de toegevoegde waarde voor vestiging van bedrijven in Purmerend aangeprezen.
De PRO: heeft zitting genomen in de Klankbordgroep Stadspromotie die deze activiteit
voor de langere termijn moet borgen.

Willem Ooms:

Willem Ooms
Foto: Cor Kes,Lux Photography

“We hadden een groep van
‘niet lullen, maar poetsen…”
Willem Ooms, zoon van de eerste voorzitter, is bestuurslid geweest van de IBG/PRO in
de periode 2001-2009. “Ik ben begonnen in het jaar van de nieuwjaarsbrand in Volendam,”
zegt Willem onmiddellijk om aan te geven hoeveel indruk dat maakte.

Verder was de PRO: sponsor van activiteiten
en evenementen die Purmerend op de kaart
zetten, zoals de jaarlijkse Harddraverij, ‘Purmerend onder Stoom 2015’ en was de PRO
hoofdsponsor van de stichting Purmerend
600 jaar stad, die het hele jaar 2010 evenementen voor het publiek organiseerde.

Willem Ooms is nog steeds vaak te vinden bij
de maandelijkse PRO Biznizborrels in biercafé
De Bonte Koe. Hij kijkt met veel plezier terug op
zijn bestuursperiode. “Het 25-jarig bestaan
bijvoorbeeld, waar we een hele musical in elkaar
hadden gedraaid en opgevoerd in De Purmaryn.
We hebben veel bereikt in die jaren. Tot 2008
lukte ook heel veel bij de bedrijven en het ledental ging flink omhoog. Toen kwam de economische crisis,” vertelt Willem. De PRO hield zich
in die tijd al veel bezig met de bedrijventerreinen
Baanstee en De Koog en met de collectieve
beveiliging ervan. Ook de bedrijfsbezoeken
werden in die tijd geïntroduceerd en uitgebouwd.
“Het bestuurswerk kostte veel tijd, maar we

hebben veel op de kaart gezet,” weet Willem,
die binnen de PRO veel bezig was als ‘hoofd
feestcommissie’, zoals hij het lachend noemt.
“De jaarlijkse bestuursuitjes waren ook fenomenaal. We hadden binnen het bestuur meer
dan alleen zakelijke contacten. Het was een groep
van ‘Niet lullen, maar poetsen’, een echte vriendengroep van ‘doeners’ bij elkaar.”
Jan Groenhart, Felix Groot, Gertjan Karhof, Dick
Rijser, Ron Mulders hoorden er bij en pasten
uitstekend bij elkaar. Later kwam Joost Brugman,
die naadloos bij de groep aansloot. “Joost had
visie, hij wist welke kant we opmoesten, was kort
en krachtig en vooral duidelijk,” aldus Ooms jr.

Maurits Wagenaar kwam in 2008 in het bestuur van de PRO en een jaar later volgde
hij Joost Brugman als preses op. “ik kreeg wat meer tijd en wilde me graag inzetten
voor de PRO,” vertelt Maurits. Hij was al zeer actief in de Werkgroep industrieterrein
De Koog, waar zijn bedrijf toen ook was gevestigd.

In de vier jaar van zijn bestuurslidmaatschap vindt hij de gang van zaken rond het plan Ondernemersfonds een dieptepunt. “Dat verdient zeker niet de schoonheidsprijs, zeker niet het late tijdstip van
afhaken,” zegt hij. Een hoogtepunt is voor Maurits de komst van bedrijventerrein Baanstee-Noord,
waardoor de bedrijvigheid in Purmerend verder kan groeien. Wagenaar woont al zo’n 40 jaar in
Purmerend en tot volle tevredenheid. Tegenwoordig zijn ze ook regelmatig in hun huisje in ZuidFrankrijk te vinden. De oud-voorzitter is tevreden over de steeds nauwere contacten tussen onderwijs
en bedrijfsleven en hij is vurig pleitbezorger voor meer aandacht voor techniek en de maakindustrie.
Als ambassadeur van MIG Tech Netwerk voor Waterland probeert hij steeds meer bedrijven hiervoor
te interesseren. Volgens hem ligt voor kinderen een gouden toekomst in de techniek.

Maurits Wagenaar. Eigen foto.

Penningmeester coby van scheppingen:

van jongste tot oudste in het bestuur…
Coby van Scheppingen was bij haar komst, zeven jaar geleden, in het PRO bestuur
een van de jongere leden, nu is ze de oudste, vertelt ze lachend. Omdat PRO bestuursleden tegenwoordig niet meer dan twee termijn van vier jaar in het bestuur mogen
zitten, nadert het afscheid voor Coby. In februari 2018 zit haar taak als penningmeester
erop en zal naar verwachting Marco van der Voort haar taak overnemen.

Coby kwam in het PRO bestuur in de crisistijd en ze kon merken dat het economische tij ook op
de PRO zijn weerslag had. “We hebben hard geprobeerd om meer leden te krijgen, maar dat was toen
moeilijk. De laatste tijd gaat het weer heel goed,” vertelt ze. Volgens Coby heeft de PRO met het
nieuwe en sterk verjongde bestuur nieuw elan gekregen. “Je ziet ook steeds meer jonge ondernemers
bij de PRO Biznizborrel. Heel goed is ook de nieuwe PRO Juniorcommissie om jongere ondernmers
de stap naar de PRO te laten maken. De jeugd is tenslotte de toekomst,” aldus de penningmeester.
Volgens Coby heeft het bestuurslidmaatschap haar ook zelf veel gebracht. “Allereerst natuurlijk een
groot netwerk en veel contacten met boeiende mensen. Je leert ook heel veel en kan beter in het
grote geheel denken.”
Behalve het penningmeesterschap bij de PRO vervult ze deze functie ook bij de overkoepelende
Vereniging Ondernemend Waterland (VOWA). “Ja, het kost je natuurlijk tijd, maar dat weet je van
tevoren. Vooral in het begin van het jaar is het druk voor een penningmeester.” Voor Coby van
Scheppingen is het jaarlijkse PRO Nieuwjaarsfeest altijd een hoogtepunt. Dit jaar zal het nieuwjaarsfeest om de ‘populariteitsprijs’ moeten strijden met het ZomerEvent, dat op 13 juli wordt gehouden
en extra groots wordt vanwege het 40-jarig bestaan van de PRO.
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BeStuuRSlid maRtijn RijSeR tReedt in voetSpoRen van vadeR dick

nieuw elan Werkgroepen Bedrijventerreinen,

communicatie en juniorencommissie

Martijn Rijser is in de voetsporen getreden van zijn vader Dick en is al enige
tijd lid van het PRO bestuur. Met als bijzondere taken o.a. voorzitter Werkgroep
Bedrijventerreinen, voorzitter Werkgroep Communicatie en voorzitter van
de nieuwe Juniorcommissie van de PRO. Een beetje veel? “Het lijkt meer dan
het is,” zegt Martijn bescheiden. Toch heeft hij onlangs de Juniorcommissie
overgedragen aan het nieuwe PRO bestuurslid Christiaan Groot.

de algemene
uitkomSt iS dat
het eR BeSt netjeS
uitZiet...

In zijn rol als voorzitter van de Werkgroep Communicatie heeft hij ondersteuning van Jeannette Zwaan
en Nancy Burrie. Een van de nieuwe initiatieven is een persoonlijk interview met één van de leden
in de e-mail nieuwsbrief. Ook een nieuwe informatiefolder over de PRO staat op het programma
en is in voorbereiding. De PRO vindt een goede communicatie met de leden heel belangrijk en
verzorgt dat via de website www.pro-site, de e-mail nieuwsbrieven, facebook en een PRO App.
Bovendien wordt voor de communicatie traditiegetrouw nauw samengewerkt met het ondernemersmagazine Regio Zaken van uitgever Burrie Media, en de aanverwante website en facebook-pagina
van Regio Zaken.

iLLegaaL WOnen
De Werkgroep Bedrijventerreinen heeft onlangs
weer een Schouw gehouden op de industrieterreinen in Purmerend. Martijn: “De algemene
uitkomst is dat het er best netjes uitziet. Er zijn
geen grote zaken geconstateerd. Wel is het belangrijk dat auto’s niet parkeren op de bluswaterwinplaatsen, waar de brandweer in geval van
calamiteiten gebruik van moet kunnen maken.
Ook het illegaal wonen op bedrijventerreinen
is nog een punt.” De Werkgroep gaat de schouw
voortaan eens per jaar doen.

Whats aPP BuuRtPReVentie
Onlangs is de PRO een Whats App groep begonnen voor de bedrijventerreinen. Dit met het oog op
meldingen, die niet voor 112 zijn bestemd, maar wel belangrijk voor de ondernemers om kennis van
te nemen. Martijn is tevreden over het succes ervan en de snelheid waarmee ook de gemeente dit
heeft opgepakt door het plaatsen van borden met de tekst ‘Whats App Buurtpreventie’ bij de toegangen
van de bedrijventerreinen. “Je ziet hoe goed de samenwerking met de gemeente Purmerend is,”
zegt Martijn. Samen met beveiligingsbedrijf Securitas merkt hij de laatste tijd meer meldingen van
inbraken en insluipingen op de bedrijventerreinen. “Dit is een extra reden voor bedrijven om zich
aan te sluiten bij de Stichting Collectieve Beveiliging, want als er meer leden komen, kan er een
extra surveillancewagen komen,” aldus Rijser. (aanmelden via www.Securitas.nl of tel: 06-30287215
Ron Cloos). Martijn vindt het niet meer dan logisch dat bedrijven zich aansluiten en niet als ‘free-riders’
gratis meeliften met anderen.

Martijn Rijser
Foto: Cor Kes,Lux Photography

mart Breebaart al
heel snel lid iBg
Mart Breebaart was met zijn bedrijf Marts Meubels al vrijwel vanaf het begin lid van
de IBG. “Het was toen nog een kleine ondernemersclub, maar best interessant voor
me, omdat wij ook bedrijfsmeubelen verkochten,” vertelt Mart, die ook nu nog bij
bijna alle PRO borrels te vinden is. Mart heeft tegenwoordig alleen nog een
beheersmaatschappij.

FELICITEERT
PRO:
MET HET
JUBILEUM

“Bert Ooms was toen de voorzitter en de eerste IBG borrels waren op het Waagplein bij Rob Muijen,”
herinnert hij zich. “De bekende Purmerender Rob Wouda heeft destijds geholpen de eerste borrels
op te zetten. Hij deed veel voor de stad. In die tijd was de borrel nog klein en simpel en de IBG had
per jaar een paar vergaderingen.” Mart Breebaart heeft er goede herinneringen aan.

JLD Contracting BV
Tel. +31 (0)299 820 002
www.JLDcontracting.com
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het leven
begint bij 40!

PRO: bindende factor
voor bedrijfsleven...
Peter jorritsma
weet hoe de
hazen lopen...
Peter Jorritsma had zich met zijn voormalig
autobedrijf P. Jorritsma, bijna vanaf de
oprichting van de IBG op 15 mei 1977, al
aangemeld als lid. In de periode 1990-1996
was hij bestuurlijk secretaris. Van 2006
tot begin dit jaar heeft hij de functie van
uitvoerend secretariaat op zich genomen,
een veelzijdige administratieve functie
binnen de PRO. Onlangs nam hij als
uitvoerend secretaris afscheid en droeg
de functie over aan Femke Sierkstra.
“Ik weet in al die jaren wel hoe de hazen
lopen,” zegt Peter lachend.
Een goed uitvoerend secretariaat is volgens
Jorritsma één van de voorbeelden van de
professionaliteitslag die de PRO in de loop der
jaren heeft gemaakt. “In de eerste periode van
de IBG speelde de dreigende maatregel van
eenrichtingsverkeer in de Van IJsendijkstraat,
een plan dat de ondernemers op industrieterrein De Koog toen absoluut niet zagen
zitten.” Peter kijkt met veel plezier terug op
zijn periode in het bestuur van de IBG:. Hij
volgde Harry Jonk op als bestuurlijk secretaris
en werkte verder samen met mensen als Bert
Ooms sr., Ton van Overbeek, Erik Kammeijer,
Kees Hilgers, Dick Rijser, Herman van Bruggen, Richard Wingaarden en Henk van Beek.
Peter is nog altijd lid van de PRO: “Het is voor
mij een aansprekende en actieve bedrijvenclub, vooral voor belangenbehartiging en als
bindende factor tussen bedrijven. De PRO
probeert ervoor te zorgen dat de leden elkaar
versterken.” Een goede raad voor nieuwe leden
heeft hij ook. Peter Jorritsma wijst er op dat
succes van het PRO lidmaatschap ook van
de leden zelf afhangt. “Je moet er ook zelf iets
voor doen en naar bijeenkomsten te gaan om
succesvolle zakenrelaties aanknopen,” aldus
de scheidend secretaris.
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PRO, Purmerendse Regio Ondernemers. Een naam waar ik als lid van de
gemeenteraad wel van had gehoord, maar waar ik niet echt een goed beeld van had.
Nou ja, natuurlijk kende ik Regio Zaken. En wist ik dat Daniël en Marije
het voorzitterschap van de PRO deelden.

Tot ik in mei 2016 wethouder Economie werd en de eerste gesprekken met beiden voerde. Tjonge,
wat een werk nemen zij op hun schouders. En wat een mooie bindende factor zijn zij voor het bedrijfsleven, niet alleen in Purmerend, maar ook in omliggende gemeenten. Hoe fijn is het om tijdens
een business borrel kennis te maken met een ondernemer die voor jouw bedrijf meerwaarde kan
hebben. Hoe fijn is het om tijdens zo’n borrel met collega’s de laatste nieuwtjes uit te wisselen, of
dat nu zakelijk is of gewoon nice to know. En hoe fijn is het om te weten dat de PRO achter de
schermen hard werkt om vorm te geven aan bijvoorbeeld Bedrijven Investeringszones in onze stad,
de zogenaamd BIZ-zen. Zegt u die term u niets? Dat verandert binnenkort vast.

“hoe fijn iS het om tijdenS een BuSineSS BoRRel
kenniS te maken met een ondeRnemeR die
vooR jouw BedRijf meeRwaaRde kan heBBen...”
Ook op andere momenten kom ik het bestuur van de PRO tegen. Tijdens overleggen op het stadhuis,
prijsuitreikingen, recepties, enzovoort. En bij al deze formele en informele ontmoetingen staat voor
de bestuurders één ding voorop, het belang van ondernemend Purmerend (en de regio).
Ik ken de PRO slechts één jaar van de 40. Ik wens de vereniging en de stad nog minimaal 40 jaar
PRO en wie weet maak ik daar nog 10% van mee.

harry Rotgans,

Aan de slag dus. Geen tijd om te feesten. Purmerend en omgeving is volop in
beweging en is er des te meer reden voor PRO om alert te zijn en waar mogelijk
invloed aan te wenden opdat ook de ondernemers maximaal kunnen profiteren
van deze boeiende tijden.

Namens VOWA wens ik iedereen een mooi
jubileumfeestje en een gouden toekomst toe.

Piet hein debets,
voorzitter VOWA

Maar mag er dan geen feestje gevierd worden? Natuurlijk wel. Het is volkomen terecht dat PRO
aandacht besteedt aan het 40-jarig jubileum. Daarom ook namens VOWA bij deze de gelukwensen
overgebracht. Veertig jaar jong. Gaat het PRO-leven dan pas beginnen? Gelukkig niet. In de loop der
jaren heeft PRO haar bestaansrecht bewezen. Denk aan de vele activiteiten, zoals de totstandkoming
van de gezamenlijke beveiliging van bedrijventerreinen, de vele workshops waardoor ondernemers
hun kennis konden opvijzelen, aan de herontwikkeling en/of upgrading van bedrijventerreinen, aan
het realiseren van de Purmerendbon, het permanente overleg met de gemeente, de businessborrels
en andere netwerkevenementen. Mij en VOWA passen groot respect en diepe buigingen voor al
die vrijwilligers die naast het voeren van een eigen onderneming ook tijd en energie stoppen in het
gezamenlijke ondernemersbelang. Want laten we dat niet vergeten. De opeenvolgende bestuursleden
en werkgroepleden deden en doen het niet voor zichzelf, maar voor alle ondernemers (zelfs voor de
‘free-riders’) en voor de stad. Daarom gaan mijn felicitaties in de allereerste plaats uit naar de tientallen
(oud-) bestuursleden en vervolgens natuurlijk ook naar alle PRO leden.

marije dekker en daniël Pardoen kijken
terug op eerste jaar als PRO voorzitter

Wethouder EZ

Foto: Cor Kes,Lux Photography

Marije Dekker en Daniël Pardoen kunnen terugkijken op een goed eerste jaar van
hun duovoorzitterschap. Een nieuw fenomeen bij de circa 300 leden tellende PRO,
maar door het vele werk een uitstekende oplossing, vinden ze. “Je ziet de energie
binnen de PRO, er ontstaat veel, de markt zit weer mee, we krijgen weer meer leden,”
zegt Pardoen. Marije Dekker vult aan: “Ook de contacten met de gemeente zijn nog
beter en intensiever geworden. We werken goed samen en stemmen zaken goed
op elkaar af.”

Marije Dekker (partner en advocaat bij Abma Schreurs) zit al zo’n zes jaar in het PRO bestuur.
Daniël Pardoen (directeur bij IT bedrijf ITSD) is de gelederen van de ondernemersvereniging drie
jaar geleden komen versterken. Twee heel verschillende personen, die elkaar uitstekend aanvullen.
Marije: “Wij zijn beide eerlijk en recht toe recht aan. Bovendien delen we hetzelfde doel. We stemmen
de zaken goed op elkaar af en pakken van elkaar taken op als de ander even niet kan.” Hoewel de
functie van preses veel tijd kost, zien de duovoorzitters ook veel voordelen. Marije: “Het levert je ook
energie op en we krijgen veel mensen mee om hun bijdrage te leveren.” Daniël vult aan: “Het werk
brengt ons ook kennis, ervaring en een groot netwerk. Als je zoveel positieve leden krijgt, dan word
ik daar vrolijk van.” Marije Dekker: “We hebben een goede club van jonge enthousiaste bestuursleden, werkgroepleden en commissieleden. Een hechte groep van betrokken mensen.” Onlangs is
ook de Juniorcommissie opgericht om jonge ondernemers de stap naar de PRO makkelijker te laten
maken (zie pagina 40 van dit magazine). Het jongste bestuurslid, Christian Groot, gaat in deze
commissie de voortrekkersrol vervullen.

meeR PROactief
Onlangs organiseerde het bestuur een borrel
met de direct betrokkenen bij de PRO: de bestuursleden, werkgroep en commissieleden.
Ook daar kwam naar voren dat de PRO op de
goede weg is.
Lees verder op pagina 38
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nieuwe PRO leden stellen zich voor:

kort nieuws PRO
• Het Zomerevenement wordt dit jaar gehouden op donderdag 13 juli bij Fort Resort Beemster en
zal met het oog op de viering van het 40-jarig bestaan van de PRO groter worden dan anders.
• Dit jaar zal er geen speciale PRO Sinterklaasborrel worden gehouden.
• De PRO organiseert jaarlijks een gezamenlijke Biznizborrel met de bedrijvenvereniging Beemster
Ondernemer.
• Leden van de PRO mogen het ledenbestand van de PRO (richtlijn één keer per jaar) gebruiken voor
een eigen mailing of bericht. Ze kunnen de adressen downloaden vanaf de website www.pro-site.nl.
• Gastbedrijf zijn van de PRO Biznizborel? Voorheen was dit voor kleine bedrijven best een kostbare
zaak, omdat het gastbedrijf de kosten van de drankjes tot 19.00 uur voor zijn/haar rekening nam.
Dat is veranderd. De PRO zorgt ervoor dat de kosten niet meer dan € 495,- excl. BTW bedragen.
Het gastbedrijf kan zich tijdens de borrel middels een korte toespraak (richtlijn: niet meer dan enkele
minuten) profileren. Ook zijn er mogelijkheden voor het uitdelen voor flyers of een geschenkje.

Er is bij De Bonte Koe een beamer aanwezig
om evt. een bedrijfsfilm te draaien.
• Op 21 september is een bedrijfsbezoek gepland aan het nieuwe pand van Sligro De
Kweker op Baanstee-Noord. Het belooft een
culinaire trip te worden. Het bedrijf bedient
tegenwoordig niet alleen de horeca, maar het
hele MKB. Sligro De Kweker hoopt al eind mei
over te kunnen gaan naar de nieuwe vestiging.
Sligro De Kweker is op donderdag 11 mei (een
week later i.v.m. dodenherdenking op 4 mei)
het gastbedrijf van de PRO Biznizborrel.

van de organisatie en de heldere structuur bij de
PRO. De contacten met de andere ondernemersverenigingen in de regio zijn uitstekend, via de
VOWA, maar vooral ook met de bedrijvenvereniging Beemster Ondernemer. Het is de bedoeling
in de naaste toekomst kennissessies samen te
organiseren. Ook een gezamenlijke borrel staat
op het programma. Daniël over de toekomst van
de PRO: “We hebben de meeste taken wel ge-

coverd, maar het is nu zaak dit verder te intensiveren. Het netwerken bij de PRO is maar 10%
van de activiteiten, de andere 90% van het werk
is veel minder zichtbaar.”

Vervolg van pagina 37

Een vorig jaar gehouden bijeenkomst om te
‘spiegelen’ met oud-bestuursleden van de
PRO is volgens beide ook voor herhaling vatbaar. Marije Dekker ziet dat de PRO in de laatste
jaren meer proactief is geworden door meer
eigen initiatieven te nemen en meer te managen.
Daniël Pardoen benadrukt de professionalisering

Heron Auto
feliciteert PRO met
het 40-jarige jubileum!

Marije Dekker: “En er zijn nog zoveel bedrijven
die nog geen lid zijn van de PRO. Als ook die
bedrijven zich aansluiten kunnen we nog veel
meer evenementen organiseren.”

Onderschrift. Foto:
Foto’s:
Rolf Rolf
Rijken
Rijken

hOeZO? coaching training Waterlandse
uitdaging
en consulting
HOEZO? Coaching Training en Consulting heeft
als missie mensen te begeleiden sterker in het
leven te staan. Of het nu gaat om de mentale
kracht, het sociaal-emotionele, de fysieke gezondheid, het innerlijke of de proactiviteit, door
middel van interventies wordt gewerkt aan het
herstellen van de levensbalans, in werk en privé.

Wil je iets doen voor verenigingen en
stichtingen in Groot Waterland? Dan is
de Waterlandse Uitdaging iets voor jou.
We zijn een bedrijvennetwerk dat helpt
bij het verwezenlijken van vragen van
verenigingen en stichtingen.

Sjaak Muller | HOEZO? | www.hoezo.nu

Quality Office supplies
Quality Office Supplies is aangesloten bij Quantore Europe B.V., een van de grootste
spelers ter wereld op het gebied van kantoor- en facilitaire artikelen. Groot inkopen
betekent scherpe prijzen en daar profiteert ú van. In het geavanceerde logistieke centrum liggen meer dan 23.000 artikelen op voorraad. Bestellingen tot 18:00 uur worden
de volgende werkdag geleverd.
Naast de scherpe prijzen en betrouwbare levering
biedt Quality Office Supplies u persoonlijk contact, gebruiksvriendelijke webshop, gratis levering vanaf € 35 en biedt u zo een kostenbesparing
op uw totale inkoopproces. Wij ontzorgen u graag

38 | Regio Zaken PRO: 40 jaar!

Het gaat om het (her)vinden van het juiste pad
door de diepere oorzaken op te sporen, waar te
nemen, te voelen, te ervaren alvorens een stap
voorwaarts te kunnen maken. Uw medewerkers
zijn uw hart. Hoeveel zijn zij u waard?

en staan altijd voor u klaar. Dat is onze toegevoegde waarde.
Egbert Horjus | E: info@qualityofficesupplies.nl
www.qualityofficesupplies.nl

Maatschappelijke organisaties hebben vaak
vragen waar ze hulp bij kunnen gebruiken op
het gebied van kennis, materialen of menskracht. De Waterlandse Uitdaging gaat dan
op zoek naar een bedrijf die daadwerkelijk
iets met deze vraag kan doen. Veel bedrijven
gingen je al voor in 2016. In 10 maanden tijd
(februari 2016 opgericht) hebben we maar
liefst 63 matches gemaakt met een maatschappelijke waarde van ruim € 50.000,-.
Ben je zo’n ondernemer die kennis, materialen en menskracht wil delen? Meer info op
www.waterlandseuitdaging.nl.
Agnes Bak, agnes@waterlandseuitdaging.nl
T: 06-23603900
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jongste bestuurslid christian
groot kwam in warm nest…
de pRo leden moeten Zich
aanmelden via de weBSite
www.pRo-Site.nl...

De in Purmerend woonachtige Christian Groot (28) is het jongste bestuurslid van
de PRO. Hij kwam bij de afgelopen Algemene Leden Vergadering in februari de
geleden versterken. “Ik ben bij het bestuur gekomen omdat ik merkte dat er een
nieuw jong bestuur was en omdat we ook actief aan de slag gaan om meer aanwas
te krijgen van jonge ondernemers,” zegt hij. Christian gaat zich (samen met vier
andere commissieleden) bezig houden met de onlangs opgerichte Juniorcommissie,
maar hij staat ook open voor andere, meer algemene bestuurstaken.

Christian Groot, in het dagelijks leven werkzaam bij Rijswijk Financiële Diensten in Zuidoostbeemster,
wil zich graag inzetten voor de Juniorcommissie. Deze is in het leven geroepen om meer jonge
ondernemers (tot circa 40 jaar) te leren kennen, activiteiten voor ze te organiseren en ze ook naar de
reguliere PRO activiteiten te laten gaan. De Juniorcommissie houdt twee keer per jaar een evenement.
Het eerste evenement was een zeer geslaagde wijnproeverij bij Wijnimport Bart. Christian: “We hebben gemerkt dat de reguliere PRO activiteiten in het begin voor jonge ondernemers nog wel eens
een grote drempel hebben.Daarom werkt deze Juniorcommissie goed.” Het volgende evenement

Petra van der Pol werft
enthousiast leden…
Petra van der Pol is tegenwoordig actief in de
Commissie Ledenwerving van de PRO. “Het is
erg leuk werk om te doen en het is goed te doen
om nieuwe leden te werven, zeker omdat ik zelf
zo enthousiast ben over de PRO,” vertelt ze.
Ze merkt ook dat het netwerken via de PRO
werkt. “Je hebt leuke gesprekjes met andere
ondernemers en dan wordt jouw verhaal vaak
doorverteld. Zo krijg je een sneeuwbaleffect.”
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Op donderdag 13 juli van 17.00-23.00 uur zijn de PRO leden van harte welkom
bij het Fort Resort Beemster, waar het PRO Zomer Event wordt gehouden.
Het wordt volgens mede-organisator Coby van Scheppingen van de PRO een
zomers feest. Bij mooi weer op het overdekte terras, waar een barbecue wordt
gehouden. Op een prachtige locatie!

Christian Groot. Eigen foto.

junioRcommiSSie:
twee keeR peR jaaR
een evenement...
is gepland op woensdag 17 mei. De commissie
wil jaarlijks een netwerkevenement en een meer
inhoudelijk evenement houden. Bij het evenement van 17 mei zal Jeroen Kaptein van Bloei
Marketing een workshop ‘Personal Branding’
geven (Hoe jezelf het beste te presenteren).
Nadere informatie volgt via www.pro-site.nl en
www.regiozakenwaterland.nl. De eerste contacten in het bestuur van de PRO zijn Christian
goed bevallen: “Het is een warm team van leuke
en heel diverse ondernemers,” zegt hij.

Eveliene Colijn en Frank Bart
van Fort Resort Beemster.
Foto: Cor Kes,Lux Photography

PRO Zomerevent vanwege
jubileum groter dan ooit…
Coby van Scheppingen hoopt op minstens 150 gasten bij dit bijzondere jubileumevenement. “We
hebben meer budget, dus we kunnen het evenement naar het niveau van het PRO Nieuwjaarsfeest
tillen. We zijn al bezig met de uitnodigingen,” zegt ze. Na de barbecue is het tijd voor voortzetting
van het feest onder het genot van hapjes en drankjes en… sfeervolle achtergrondmuziek. De PRO
leden moeten zich wel aanmelden via de website www.pro-site.nl, omdat met het aantal mensen

rekening gehouden moet worden vanwege de
barbecue en catering.
(Mocht het weer slecht zijn, dan wijkt het feestgedruis uit naar de binnenzaal en gaat het Event
gewoon door).
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