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1. Opening door voorzitter
Patricia Surendonk (voorzitter) heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze Algemene
ledenvergadering van 28 oktober 2021.
Het is enige tijd geleden dat we fysiek bij elkaar konden zijn, en we zijn blij dat het weer
mogelijk is. We hopen positief vooruit te kunnen kijken naar het jaar 2022.
Eind september hebben de leden een bloempakket in de bus gekregen om te vieren dat we
40 jaar bestaan. Het gaat ons om verbinding zowel als belangenbehartiger naar de overheid
als naar de leden en tussen de leden.
We zoeken ook verbinding met het onderwijs, daarom zijn we blij dat we te gast mogen zijn
bij het Horizon College. Het Horizon is echt bezig met te kijken hoe ze de kennis en kunde
kunnen levelen met de ondernemers.
We hebben 1,5 jaar geleden besloten naar 2 ALV’s te gaan per jaar om tijdens de ALV in het
begin van het jaar het jaarverslag te kunnen presenteren en eind van het jaar de begroting
op tijd te kunnen beoordelen. Daarnaast is het prettig twee keer per jaar een update te
kunnen geven over de activiteiten van de Bedrijfskring.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.
3. Goedkeuring notulen 8 april 2021
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen bestuur
Kirsten Vervoort is afwezig omdat ze herstellende is van Covid. Joost Baljé is er niet door zijn
drukke werkzaamheden. Hij zal daardoor ook terugtreden uit het bestuur. Hierdoor is er een
vacature vrij.
5. Fusie project
Gemeenten Heerhugowaard en Langedijk fuseren vanaf 1 januari 2022. De
ondernemersverenigingen hebben aangegeven dat we graag vanuit 1 mond willen spreken,
willen samenwerken en een grotere vuist kunnen maken richting instanties.
In april is het voorgelegd in de vergadering, waarbij het grootste deel van de aanwezigen
aangegeven hebben positief te zijn over de fusie. Er is wel aangegeven dat we vast moeten
houden aan de verbinding van de leden.
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Het proces is op dit moment:
• Verkennende gesprekken BKL –AOL – BKHHW
• Fusie-cie en inhoudelijke commissies: de basis van de BKHHW blijft staan, daar haken
de leden van AOL en BKL bij aan.
• Externe begeleiding proces: Michel van Reeuwijk.
• Intentieovereenkomst is getekend vlak voor de vergadering:
• Geeft ambities en kaders weer
• Basis voor het neerzetten van een gedegen organisatie
• Uitdaging op cultuur -> aandacht voor eenheid en integratie terwijl
vastgehouden wordt aan de goede dingen zoals blijvend zorgen voor
verbinding.
• Streefdatum voor fusie is zomer 2022.
• BKHHW heeft 213 leden, BKL 140 en AOL 100. Er zal wat overlap in zitten.
De volgende stappen zijn inmiddels gezet:
• Ambitiedocument
• Communicatie: we communiceren enerzijds vanuit Bedrijfskring Heerhugowaard en
daarnaast vanuit ondernemend Dijk en Waard
• Kennismakingsevenement I LOVE D&W 2 december
In het ambitiedocument wordt omschreven:
• Maatschappelijke betrokkenheid
• Goed bereikbare gemeente
• Voldoende bedrijventerreinen, woningen en voorzieningen
• Sterk toerisme en kansen voor Geestmerambacht
• Versterking onderwijsaanbod en goede samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
• Goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven
De fusievereniging zal Ondernemend Dijk en Waard gaan heten.
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6. Communicatie en Marketing – Norbert Reijngoud
Op communicatiegebied is vorig overleg een communicatieplan besproken. Norbert legt
stellingen voor en stelt vragen aan de aanwezigen input middels de tool Mentimeter. Hierbij
worden enkele vragen gesteld waarop de aanwezigen kunnen organiseren. De vragen zijn:
• Wat is je grootste uitdaging op dit moment
• Met welke gegevens sta jij momenteel bij ons op de website
• Welke nieuwsberichten hebben de meeste waarde voor je?
• Hoe kunnen we efficiënt en effectief nieuwe leden werven?
• Wat zou je daar zelf als lid aan kunnen doen.
De uitkomst van de Mentimeter vragen vind je hier.
7.

Korte terugblikken van de commissie werklocaties

Wouter Voerman is voorzitter van de commissie werklocaties, hierin zijn 3 werkgroepen
betrokken: fysieke leefomgeving (openbare ruimte, KVO), Ruimtelijke ordening (milieu,
planologie) en Duurzaamheid (energietransitie). Als commissie werken we al langer samen
met de BKL. De AOL zal ook aansluiten. Wouter heeft enkele vragen voorbereid in
Mentimeter over hoe we het meeste kunnen halen uit de commissies. We overleggen 6 keer
per jaar. We werken ook samen met de gemeente en haken aan op verschillende thema’s.
We zijn aanwezig bij diverse bijeenkomsten. Het voorstel is om te gaan werken met
ambassadeurs vanuit de verschillende werklocaties
In bijgaande Mentimeter zijn onderstaande vragen en stellingen hierover neergelegd:
• De Bedrijfskring moet zich vooral bezighouden met…
• Moeten wij actief contact zoeken met andere verenigingen en ons met hen
verbinden?
• Werken met inhoudelijke commissieleden per thema en ambassadeurs per
werklocatie is de juiste organisatie voor de commissie werklocaties
• De commissie moet bestaan uit een mix van Dijkers en Waarders
De uitkomsten vind je hier.
8. Evenementen
Norbert legt nog enkele stellingen en vragen neer over de te organiseren evenementen:
- Wil je voortaan je (liefdes)partner meenemen naar evenementen?
- Wat voor soort bijeenkomsten heb je het liefste?
- Welke spreker zullen wij voor volgend jaar boeken?
De uitkomsten vind je hier.
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9.

Arbeidsmarkt en scholing

Joost Baljé is afwezig. Heeft een stuk aan ons beschikbaar gesteld over arbeidsmarkt en
scholing:
Arbeidsmarkt
Ook in HHW zien we dat er veel vacatures open staan die moeilijk ingevuld kunnen worden.
De totale vraag aan medewerkers is erg breed verspreid over diverse branches. Een korte
termijn oplossing kan de BKHHW hier niet bieden.
Wel zien we hier wederom het belang van de verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs
weer terug. Een mooi initiatief van de nieuwe directeur van het Horizon College, die
aangeeft graag in contact te komen met ondernemers uit omgeving HHW. Om te horen
welke opleidingen er in de toekomst aangeboden moeten worden om bij de behoefte van de
bedrijven aan te blijven sluiten. Wij roepen onze leden op hier vervolg aan te geven en zullen
waar nodig faciliteren om het gesprek tot stand te laten komen.
Stageplekken
Ondertussen vragen wij u om open te blijven staan voor stageplekken. Een prachtkans voor
de student om ervaring op te doen maar zeker ook voor u om op een toegankelijke manier
kennis te maken met wellicht een nieuwe medewerker.
Gastlessen
Ook hebben wij eerder gesproken over het bieden van gastlessen. Wellicht lijkt dit
voornamelijk een tijdsinvestering voor de langere termijn (en we begrijpen dat met een
groeiende markt die uit een zware tijd komt, dit niet de eerste prioriteit heeft). Toch horen
wij dat ook na het geven van gastlessen er direct contact is met studenten voor stageplekken
en/of bijbanen.
Regio
In de regio zien wij veel initiatieven die de verbinding tussen de arbeidsmarkt en het
onderwijs stimuleren. Dit juichen wij uiteraard toe maar wij blijven ook benadrukken dat het
van belang is om regionaal samen te werken op dit vlak. Een student kan immers wonen in
Langedijk, een studie volgen in Alkmaar en in Heerhugowaard gaan werken.
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VMBO OnStage
Het vroegtijdig laten zien aan jongens en meiden op het VMBO wat het werk van een
beroepsbeoefenaar nu inhoudt. Om betere keuzes te maken voor wat betreft opleidingen.
Eigenlijk is er pas 1 geslaagde editie neergezet. Daarna mocht het niet doorgaan vanwege de
Coronaregels. We zijn blij te kunnen aangeven dat de VMBO scholen in HHW, de gemeente
HHW en de Bedrijfskring HHW gezamenlijk opdracht hebben kunnen geven voor een nieuwe
editie. Deze zal plaatsvinden in maart 2022 en momenteel zitten we in de fase van het
aansluiten van beroepsbeoefenaars. Meer informatie of aanmelden voor dit evenement kan
op de website heerhugowaardonstage.nl.
Voor dit project wordt al nauw samengewerkt met de Bedrijfskring Langedijk. Zij reageren
erg enthousiast en ook hier zien we dus een fijne samenwerking terug.
10. Begroting 2022
Penningmeester Dennis van der Veen presenteert de begroting voor 2022. Onder aan de
streep is de uitkomst -17.000 negatief. Dit is gedaan om te laten zien dat we met deze
plannen de middelen moeten aan wenden uit de reservepot. Het verzoek is meer middelen
vrij te maken om de diverse projecten en bijeenkomsten vorm te kunnen geven.
Een project dat we willen oppakken is kennissessies voor de leden: dezelfde soort functies
met elkaar samen laten zitten onder begeleiding van een gespreksleider. We willen een pilot
starten met HR medewerkers. Gericht op type vraagstukken.
Wouter en Robin van Bray Controls Benelux geven aan dat het promotiebudget klein is ten
opzichte van de rest. Om de zichtbaarheid te vergroten middels promotie, zou dit budget
vergroot moeten worden.
Er wordt afgesproken 5000 euro extra voor promotie vrij te maken. Hierdoor komt het
tekort op 23.000 euro in plaats van 17.000 euro. Dit houdt wel 2 dingen in:
- 5000 is een limiet, geen doel
- De keuze voor promotie moet met de fusie in het achterhoofd niet gaan om zaken
die door de fusie teniet wordt gedaan. Dus bijvoorbeeld geen vlaggen, stickers etc.
met het logo.
De ledenvergadering gaat onder deze voorwaarden akkoord met de begroting.
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11. Rondvraag
- Remy de Jong: Waarom is er een verschil in aantal leden ondernemers van 240 naar
213?
o Corona
o Oude leden uitgeschreven
o We zijn strenger geworden
-

Remy de Jong: Kreeg een uitnodiging van BKHHW op LinkedIn, klopt dat?
o We zijn net begonnen met LinkedIn en proberen zo meer te communiceren
met leden en potentiële leden.

-

Danica Zewald-Otto: op de website is niet direct duidelijk wat BKHHW doet, goed om
erop te zetten wat we doen voor de leden: Whats in it for me.
o We zullen dit oppakken.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en
de waardevolle input.
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