Dit een test, dit is een
test
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Jim van den Bergh, Molengroet:
‘Wij zijn een vakantiepark. Dat
willen we zo houden’
En verder:
- Komt er wel of geen Vomar op bibliotheekterrein
- N504 gaat in mei 2020 op de schop
- Kringloop Langedijk: geen zorgen over toekomst
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Column
Tijden veranderen
Volgend jaar bestaat de AOL honderdvijftien jaar. Het is niet voor te stellen
wat er de jaren van ons bestaansrecht is veranderd. In Langedijk waren
destijds talloze winkeltjes en ondernemingen. Vaak hele kleine. De AOL
vormde toen al een mooie vereniging om elkaar te ontmoeten.
Samenwerken werd ook toen als belangrijk gezien. Vandaag de dag is de
winkelpopulatie veel minder en is onze core buseniss ook niet meer het
bedenken van acties. Wij zijn als belangenbehartiger voor onze leden veel
breder geworden. Het zijn ook al lang niet meer alleen de winkeliers die tot de
doelgroep van de AOL behoren. Onze leden bevinden zich in alle hoeken
van het midden- en kleinbedrijf. Tijden veranderen.
Wat in al die jaren niet is veranderd, is de behoefte aan onderling contact.
Wij merken dat alle keren wanneer wij een activiteit organiseren. Of dat nu
een bezoek is aan een collega onderneming of een gezellig praatje tijdens
bijvoorbeeld onze nieuwjaarsbijeenkomst. Tegenwoordig heet dat netwerken.
Een woord dat honderdvijftien jaar geleden nog niet was uitgevonden. De
tijden zijn veranderd, maar de behoefte elkaar te ontmoeten blijft. Het is je
ongetwijfeld opgevallen dat wij als AOL de laatste jaren fors hebben
geïnvesteerd in dat onderlinge contact. Onze activiteitenkalender is nog
nooit zo uitgebreid en gevarieerd geweest.
Wat mij opvalt is dat de deelnemers aan onze bedrijfsbezoeken altijd
enthousiast zijn. Het kijken in elkaars keuken is leerzaam. Bovendien verbindt
het en nodigt het uit tot samenwerken. En laat ik nou juist van dat soort
dingen blij worden. Van elkaar leren en elkaar stimuleren. Wat is er niet
mooier. De AOL faciliteert dat maar al te graag. Kennelijk verrichten we onze
activiteiten nog steeds tot tevredenheid. Want met onze honderdvijftig leden
vormen we een springlevende club. Daar ben ik best een beetje trots op.
Rick Muileboom
Voorzitter AOL

AOL is de overkoepelende organisatie van zelfstandige ondernemers in
Langedijk. De AOL heeft als doel het behartigen van belangen van deze
ondernemers. Klik hier voor onze website.
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Opnieuw interessante ledenexcursie:
Het vakantiegevoel blijft op Droompark Molengroet:

Een kijkje achter de schermen
‘Vroeger
kwaliteit
bij
Liquicity was
festival

van zwembad bepalend,
nu internet’

Hij zag camping Molengroet transformeren van toeristisch
kampeerterrein tot vakantiepark waar het accent ligt op luxe
chalets. Jim van den Bergh, locatiebeheerder van Droompark
Molengroet en AOL-lid. In de vijfentwintig jaar dat hij er
werkzaam is, is er veel veranderd. “Op dit moment hebben
we nog honderdvijftig toeristische kampeerplaatsen, maar wij
willen ons park met chalets graag uitbreiden. Je ziet een
landelijke tendens waarin vakanties met tent of caravan
afnemen. Dat merken wij ook. De markt voor een verblijf in
een chalet trekt juist aan. Daar willen wij op anticiperen.
Lees verder op volgende pagina
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Molengroet Hotel dat beschikt
over veertien eenvoudige
kamers. “Onze huurchalets zijn
het jaar rond gemiddeld
negentig procent volgeboekt.
En het hotel is continu vol.
Bizarre cijfers.” Hoewel de
horeca is verpacht aan een
ondernemer, loopt het
volledig in de pas met de
uitstraling van het
vakantiebedrijf. “Je ziet dat
niet alleen gasten van de
camping er graag een hapje
eten. Zo’n vijftig procent van
de bezoekers komt uit de
gemeente.”

‘Wij willen geen
permanente bewoning’

Vervolg van vorige pagina

Vandaar onze plannen om nog
eens vijftig tot zestig chalets bij te
bouwen. Daarmee zal de
camping op termijn helemaal
verdwijnen.”

camping. Ik vind dat niet zo erg,
want daardoor kunnen we alles
goed aan.” Van de honderdvijftig
toeristische campingplekken is
begin augustus rond de zeventig
procent bezet. Gemiddeld gezien
Bizarre bezettingsgraad
scoort de camping in een seizoen,
Op het moment dat Jim van den dat loopt van april tot eind
Bergh aanschuift voor een gesprek oktober, een bezettingsgraad van
is het hoogseizoen. Toch zit hij er
ongeveer vijftig procent. Dat staat
ogenschijnlijk relaxed bij. “Het is
in een schril contrast met de
een beetje ‘tammig’ op de
huuraccommodaties en het

Geen gedoogconstructie
Het overgrote deel van de
huuraccommodaties wordt
verhuurd aan vakantiegasten.
“Daarmee blijven wij voor
honderd procent een
vakantiepark. Dat willen we
ook zo houden. Over het
algemeen wisselen ze elke
week van gasten. Dat zorgt
voor een recreatieve
dynamiek op het park. Een
deel van de chalets wordt
niet verhuurd. Daar zitten
eigenaren in die voor langere
of kortere tijd verblijven. Wij
willen als park niet naar een
constructie waar permanente
bewoning is toegestaan. De
gemeente is voorstander van
een zogenoemde
gedoogconstructie, maar dat
willen wij helemaal niet. Wij
Lees verder op volgende pagina
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zijn een vakantiepark en dat willen
we zo houden”, verkondigt Van
den Bergh stellig.
Specifieke wensen
Droompark Molengroet heeft het
laatste decennium geïnvesteerd in
kwaliteit. “Onze kwaliteit is heel
hoog”, zegt hij met een glimlach.
“Ik meen het serieus. Niet om ons
op de borst te kloppen. Uit
onderzoek blijkt dat de klanttevredenheid heel hoog ligt. Daar
doen we ook van alles aan.” Als
voorbeeld noemt hij dat iedere
gast een paar dagen voor
aankomst wordt gebeld met de
vraag of die nog specifieke wensen
heeft. Een ander voorbeeld is

dat de bedden standaard
worden opgemaakt. In de
meeste vakantieparken ligt een
pakketje beddengoed klaar.
Dat is bij Droompark Molengroet
dus niet zo. Ook krijgt iedere
nieuwe gast op de dag van
aankomst bezoek van iemand
van het schoonmaakbedrijf met
de vraag of alles naar wens is
schoongemaakt.
Zonne-energie
Het park blijft investeren. Zo is
duurzaamheid en milieu een
belangrijk speerpunt. “De
warmwatervoorzieningen in de
hoofdgebouwen wordt voor
een groot deel opgebracht

door zonne-energie. Dat geldt
ook voor het zwembad. Het
aandeel gasverwarming is
maar vijfentwintig procent.”
Een andere belangrijke
ontwikkeling is de kwaliteit van
internet. De komende winter
wordt deze op het
vakantiepark nog beter. “Je
ziet dat de behoefte van de
gast zich telkens aanpast. Nog
niet zo lang geleden was de
kwaliteit van het zwembad
het criterium of een
vakantiepark goed was of
niet. Nu is dat de kwaliteit van
internet”, zo meldt Jim van
den Bergh.

…………………………………………...........
Phishingtest voor ondernemers
Op initiatief van het Ministerie van Economische
Zaken en het Regionaal Platform
Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPC) wordt
gestart met een zogenoemde Phishingtest voor het
midden- en kleinbedrijf. De test wordt gratis
aangeboden aan ondernemers.
Maar liefst tachtig procent van de ondernemers
heeft te maken (gehad) met phishing. Het ministerie
wil dat beperken. Cijfers tonen aan dat het MKB
vaker dan gemiddeld slachtoffer is van phishing.
Bedrijven met minimaal acht medewerkers met een
zakelijk mailadres komen in aanmerking voor de test.
Ben je benieuwd naar de weerbaarheid van je
onderneming, doe dan mee aan de gratis test en
registreer je belangstelling via
https://www.rpcnh.nl/gratis-mkb-phishingtest/ Na de

test ontvangen de deelnemers een rapport
over de digitale weerbaarheid van hun
bedrijf en leren de medewerkers phishing emails beter te herkennen. De initiatiefnemers werken in de Phishingtest samen
met de Politie, het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
en de Platformen Veilig Ondernemen
(PVO).
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Organisator Daan Spoek
van Liquicity-festival

‘Wij gaan graag
de samenwerking
met lokale
bedrijven aan’
Uitgerekend op het moment
dat de deelnemers aan de
AOL-excursie het
festivalterrein betreden,
komt het water met bakken
uit de lucht. Het Liquicityfestival op het
evenemententerrein van het
Geestmerambacht
verandert in een half uurtje
in een immens tijdelijk
openluchtzwembad.

Het deert de AOL-leden niet. Onder een tentoverkapping
luisteren ze vol aandacht naar festivalorganisator Daan
Spoek. Hij vertelt dat het huidige driedaagse festival een
aantal jaar geleden online is ontstaan. Inmiddels is het
uitgegroeid tot een festival waar tienduizend bezoekers uit
alle hoeken van de wereld op af komen. “Ik heb zelfs
mensen uit Japan gezien”, vertelt hij met een trotse blik in
zijn ogen.
Wanneer de stortregen is gestopt, wordt de ware omvang
van het festival duidelijk. Duizenden tentjes staan haring
aan haring opgesteld op de tijdelijke camping die met het
festivalterrein is verbonden. Nagenoeg iedereen blijft
slapen. Opvallend is de relaxte sfeer. De festivalgangers
hebben het overduidelijk naar hun zin. Aan het relatief
beperkte aantal fietsen bij de toegangspoort, is te merken
dat de lokale bevolking niet erg warmloopt voor de
muziekstromen. “Dit festival is niet te vergelijken met
Lees verder op volgende pagina
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Voorzitters Ondernemersfederaties Medemblik en Schagen:

‘Investeer in contact’

Haring aan
haring…
Vervolg vorige pagina

bijvoorbeeld Indian Summer”, vertelt gastheer
Johan de Jong van het Geestmerambacht. “De
doelgroep is totaal anders.” Het
Geestmerambacht omarmt de komst van deze
evenementen. Niet voor niets is enkele jaren
geleden fors geïnvesteerd in de aanleg van een
festivalterrein. Er zijn meer verschillen met de
reguliere evenementen. Zo is er op het hele terrein

is geen plastic glas of snipper papier te vinden.
Volgens Daan Spoek werken zevenhonderd
medewerkers aan een ordentelijk verloop van het
festival. Het wordt de AOL-leden duidelijk dat Liquicity
graag verbinding zoekt met lokale en regionale
ondernemers. “Wij gaan graag de samenwerking
aan. Dus meld je wanneer je denkt voor ons een partij
te kunnen zijn, bijvoorbeeld als leverancier”, meldt hij.

..……………………………………………….....
Ken je een collegaondernemer die nog
geen AOL-lid is?
Via onze website is aanmelden heel
eenvoudig.
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N504 gaat in mei op
de schop
De aanleg van een ovatonde en
een rotonde in de provinciale weg
N 504 staat volgens een
woordvoerder van de provincie
gepland in de maand mei 2020.

Vrijdag 1 februari, De Burg Gastvrij

Na een publicatie over de
geplande werkzaamheden in
november vorig jaar bleef het stil
van de kant van zowel provincie
als de gemeente. Navraag leert
dat de aanbestedingsprocedure
voor het werk nog moet starten.
Waarschijnlijk gebeurt dat in
september.
Het weggedeelte dat NoordScharwoude en Oudkarspel
doorsnijdt, is volgens de
provinciewoordvoerder volgend
jaar in mei naar verwachting zes
weken afgesloten. Een
omleidingsroute is volgens de
provincie nog niet bekend.
Het georganiseerde bedrijfsleven
in Langedijk (BKL en AOL) heeft
zich tevergeefs verzet tegen de
voorgenomen werkzaamheden
aan de provinciale weg.

Vrijdag 30 augustus, De Burg Gastvrij

Borrelen en netwerken tijdens
de vrijdagmiddagborrel
Bijpraten met een collega-ondernemer of even stoom
afblazen na een drukke werkweek onder het genot van een
glaasje? Dat kan tijdens de vrijdagmiddagborrel in De Burg
Gastvrij voor ondernemers. Vrijdag 30 augustus, 17.00 uur is het
weer zover.
De bijeenkomst is gezellig voor AOL-leden, maar nadrukkelijk
zijn ook andere Langedijker ondernemers van harte welkom.
De consumpties zijn voor eigen rekening.

..…………………………...
Buurtbus tussen Langedijk en
Heerhugowaard
Vanaf deze week rijdt er een buurtbus tussen Langedijk en
Heerhugowaard. De buurtbus komt in de plaats van
opgeheven buslijnen 150 en 10. Voor regulier busvervoer
werd er te weinig gebruik van gemaakt. Voor een buurtbus
lijkt de verbinding wel interessant te zijn. De bus wordt
bestuurd door vrijwilligers. Op werkdagen rijdt de bus tussen
7.30 en 17.30 uur met een frequentie van twee keer per uur.
Betalen kan met de OV-chipkaart.
Meer informatie? Kijk hier
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Komt Vomar nu wel of niet?

Geruchtenstroom wordt
steeds hardnekkiger
Het terrein van de voormalige bibliotheek en Aldi is
voorbestemd voor de vestiging van een nieuwe
supermarkt van Vomar en een twaalftal
appartementen. Veel schot lijkt er niet te zitten in de
ontwikkeling van het gebied aan de Voorburggracht.
Verpaupering van het dorpsbeeld is het gevolg. Met
regelmaat heeft de AOL geïnformeerd naar de status
van het project. Lang heeft de gemeente
volgehouden dat het wachten was op het
doorlopen van de bezwarenprocedure. Inmiddels is
de omgevingsvergunning vorig najaar

onherroepelijk geworden. Een jaar na dato
wordt de geruchtenstroom steeds hardnekkiger
dat Vomar afziet van bouw op het deels
braakliggende terrein.
Navraag bij gemeente levert summiere
informatie per mail op. “De voorbereidingen
worden door de initiatiefnemer doorlopen.
Gemeente en ontwikkelaar zijn in overleg”, zo
antwoordt de gemeente op onze concrete
vraag wat de huidige stand van zaken is. “De
start bouw is een afgeleide van dat overleg.”
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Arbodienstverlening: noodzakelijk kwaad of nuttig?

Nuttige workshop voor leden
De AOL organiseert op maandagavond 28
oktober een workshop over arbodienstverlening.
De workshop wordt gehouden in Hotel Restaurant
De Buizerd. Aanvang: 20.00 uur. Aanmelden kan
vanaf nu via onze mail.
Sinds 1 juli 2017 is elke werkgever verplicht een
basiscontract af te sluiten met een arbodienst. Alle
leden van de AOL hebben dus met het onderwerp
Arbo te maken. Waarom is die verplichting er
eigenlijk en wat heeft een werkgever daar aan?
Wat kan een werkgever van een arbodienst
verwachten? Wat kan een arbodienst voor de
werkgever betekenen?
Ons AOL-lid Arbodienst Preventix is gespecialiseerd
in deze materie. Zij nemen de bezoekers tijdens de
workshop mee in de wereld van arbo. Dat doen ze
zo simpel en laagdrempelig mogelijk. Geen
ingewikkelde presentatie of uitvoerige
uiteenzetting. Gewoon met beide benen op de
grond met de nadruk op hoe zij denken over
arbodienstverlening, het betrekken van de
werkgever daarbij en de meerwaarde van een
arbodienst. Er is veel ruimte voor vragen van leden.

Nieuwe leden:
WELKOM!
Opnieuw hebben wij nieuwe leden mogen
inschrijven. Onderstaande bedrijven heten wij van
harte welkom!
ZZP Steunpilaar, Sint Pancras
Stero Afbouw, Waarland
Op onze website kun je bij het ledenoverzicht de
websites van de nieuwe leden bezoeken. Klik hier

Netwerken tijdens
Zuurkoolcup
Zusterorganisatie Bedrijfskring Langedijk
organiseert in samenwerking met de
deelnemende voetbalverenigingen aan de
Langedijker Zuurkoolcup op vrijdag 23 augustus
een businessavond. Ook leden van de AOL zijn
hiervoor uitgenodigd.
Tijdens de avond spreekt voormalig AZ-directeur
Toon Gerbrands. De huidige algemeen
directeur van PSV vertelt over zijn ervaringen uit
de praktijk, over het belang van samenwerken
en inspirerend leiderschap. Behalve het
ongetwijfeld inspirerende verhaal van
Gerbrands is er natuurlijk onder het genot van
een drankje uitgebreid gelegenheid te praten
met collega-ondernemers.
Aanmelding voor de bijeenkomst is noodzakelijk.
Dat kan door te mailen met de BKL. Klik hier.
De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur
zijn de belangstellende welkom op het
sportcomplex van voetbalvereniging BOL,
Prinses Margrietstraat 2, Broek op Langedijk.
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Ronald van Twuijver,
Kringloop Langedijk

‘Zolang er nieuwe
spullen worden
verkocht, is er
voor ons handel’

“Als er geen nieuwe spullen meer worden
gerkocht, is het snel gedaan met
kringloopwinkels. Dan krijgen we niets meer
binnen.” Het lijkt een simpele conclusie.
Maar hout snijden doet hij wel. Ronald van
Twuijver van Kringloop Langedijk vertaalt
het succes van ‘zijn’ kringloopwinkel op zijn
eigen manier wanneer naar zijn
toekomstverwachtingen wordt gevraagd.
“Laten we eerlijk zijn. Als morgen
winkelketens als IKEA of C&A failliet gaan,
merken wij dat op termijn bij de inbreng
van spullen. Ons aanbod wordt dan
beperkter. Verkoop van nieuwe spullen
garanderen dus ons bestaansrecht.”
Lees verder op volgende pagina
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Voorman Ronald van Twuijver (61) is
in 1982 begonnen als schillenboer in
Langedijk. “Door de recessie raakte
ik mijn baan als kwaliteitscontroleur
bij een fabriek in verwarmingselementen kwijt. Ik moest dus wat.”
Geïnspireerd op een vergelijkbaar
initiatief in Amsterdam ging hij aan
de slag. ‘Verspil geen schil’, stond er
op zijn aanhangwagen. Op zestienjarige leeftijd verloor Ronald een
arm als gevolg van een brommerongeluk. Het weerhield hem er niet
van voortvarend aan de slag te
gaan. Van de opbrengst van zijn
dagelijkse schillenronde kon hij
leven. De opgehaalde schillen
werden verkocht als veevoer. Al snel
zag hij ook handel in oude kranten
en ijzer. Het duurde niet lang of het
inzamelingsassortiment werd aangevuld met kleding en servies. Het
vormde de basis voor de huidige
kringloopwinkel. “Ik raakte in
gesprek met mensen die mij konden
adviseren. Zelf ben ik een werker,
geen denker. Het denkwerk resulteerde uiteindelijk in een stichting
waaronder Kringloop Langedijk nog
steeds opereert. Vanaf het eerste
moment is de stichting lid van de
AOL.
Waarde
“Het is niet te geloven wat hier
dagelijks binnen wordt gebracht.
Alle spullen worden door ons
geselecteerd. Veel gaat door naar
de winkel, de rest gaat naar de
stortplaats van de gemeente.

Inmiddels weten wij precies wat
wel of geen waarde heeft.” De
bezoekers van de kringloopwinkeld zijn volgens Ronald van
Twuijver van alle rangen en
standen. “De eerste jaren van
ons bestaan zag je vooral de
sociale minima. Nu zie je
iedereen. Mensen met minder
geld zijn geïnteresseerd in
potten, pannen, kleding of
servies. Anderen komen vooral
voor specifieke hebbedingetjes.
Bijvoorbeeld een perfect
tegeltje of zilverwerk.”

jaren negentig een vertrouwde
plek op bedrijventerrein de
Mossel in Noord-Scharwoude
waar ze twee loodsen met een
vloeroppervlak van vijftienhonderd vierkante meter tot hun
beschikking hebben. De laatste
jaren is er geduchte concurrentie
van partijen die gelijksoortige
initiatieven ontplooien. Alleen al
in Langedijk zijn nu al drie
organisaties die zich ermee
bezighouden.

Re-integratietrajecten
Kringloop Langedijk telt vijf
Sinds 1985
betaalde krachten en diverse
Kringloop is hot anno 2019. Van vrijwilligers die kringloop een
Twuijver merkt dat ook. De loop warm hart toedragen. “We
zit er goed in. “Maar”, zo stelt hij hebben iemand in dienst die hier
nuchter vast: “Eigenlijk is dat in
al 32 jaar werkt.” Ook biedt het
alle jaren van ons bestaan niet
bedrijf onderdak aan mensen die
anders geweest.” Kringloop
door middel van een reLangedijk geldt als een van de
integratietraject weer worden
voorlopers in het aanbieden.
voorbereid op de maatschappij.
van tweedehands spullen. Het
Kringloop wordt door de
bedrijf bestaat al sinds 1985 en is rechtbank ook ingeschakeld als
in al die jaren behoorlijk
plek waar taakstraffen kunnen
gegroeid. Ooit begonnen in
worden uitgevoerd.
Oudkarspel, maar sinds begin

‘Het is niet te
geloven wat hier
dagelijks binnen
wordt gebracht’
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Een hele
vroege selfie

Uit de
oude doos

Vroeger waren in Langedijk vele kappers. Een van die kappers was
Op deze prachtige foto die rond 1913
Henk Cornelissen die in 1936 zijn zaak opende. Op deze foto van
genomen is zien we een trotse Pieter
van der 1950 neemt hij een foto in zijn kapperszaak aan de
september
Pol poseren bij zijn winkel en werkplaats
Spoorstraat (nu nr. 66) te Noord-Scharwoude waar dames en
De AOL bestaat al meer dan
gevestigd op het adres Wijk A nummer
6 werden
in
heren
geknipt. Het woord bestond toen nog niet, maar
honderd jaar. In die tijd is er
Zuid-Scharwoude (thans Dorpsstraateigenlijk
246). is dit een heel vroege selfie. In de spiegel zien we Henk, zijn
veel
veranderd.
In
deze
rubriek
Zelf staat Pieter, die afkomstig was uit
Delfzijl
vrouw
Uut en hun dochters Gerda, Tiny en Riet die later ook allekijken
terug
samenwe
met
zijn naar
knecht achter de werkbank
maal actief in de zaak meewerkten. We zien hier nog een echte
waarop
groot wringijzer ouderwetse kappersinrichting met scheergerei, frictions en lotions.
de
tijd datmet
heteen
ondernemers-

schroefdraad
opanders
een gaspijp
beeld
nog totaal
was. wordt
gesneden. In december 1909 was de
Verder werden er net als bij vrijwel alle kappers ook rookwaren en
Dat doen we in nauwe
gasfabriek in Noord-Scharwoude indrogisterijartikelen
gebruik
verkocht. De zaken gingen goed en in 1955
samenwerking
met
de
stichting
genomen en was er voor loodgieters
en verhuisd naar een nieuw gebouwd pand aan de Willem de
werd
Langedijker
Verleden.
Deze
gasfitters meer
dan voldoende
werkZwijgerstraat
om
12. In 1979 ging de zaak over naar zoon Jan, die tot
woningen
van een gasinstallatie
voorzien.2016 bleef knippen en op 75-jarige leeftijd besloot te
keer
de kapperszaak
van Henk te augustus
Gas werd in die tijd ook voor
stoppen. Hiermee kwam er een einde aan een kapperszaak die
Cornelissen.
verlichtingsdoeleinden gebruikt al werd
de
ruim tachtig
jaar heeft bestaan.
concurrentie van elektrische verlichting
steeds groter.
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Colofon
Dit is een uitgave van Algemene Ondernemersvereniging Langedijk (AOL)
Aanmelden voor de nieuwsbrief? Mail: info@ondernemerslangedijk.nl
Augustus 2019
De informatie in deze nieuwsbrief is algemeen van aard. Hoewel zorgvuldig samengesteld, kan AOL niet
instaan voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Overname van berichten
uit deze nieuwsbrief mag uitsluitend met bronvermelding.
Realisatie:

Bedrijfsleven neemt vaker
energiebesparende maatregelen
Ondernemers willen best verder verduurzamen,
maar zijn ook afwachtend met het oog op het
Klimaatakkoord en de plannen van het kabinet. Dat
zegt directeur Leendert-Jan Visser van MKBNederland naar aanleiding van een onderzoek in
opdracht van Essent Zakelijk.
Negen op de tien ondernemers hebben al één of
meer maatregelen genomen en meer dan de helft
zegt dat duurzaamheid voor hun onderneming een
steeds belangrijker thema wordt, blijkt uit het
onderzoek. Bijna veertig procent verwacht binnen
drie jaar (opnieuw) te investeren in maatregelen
zoals zonnepanelen, led-verlichting en isolatie, aldus
het Essent-onderzoek. Gebrek aan financiële
middelen is de belangrijkste reden om dat níet te
doen.
Het onderzoek laat verder zien dat de bekendheid
van ondernemers met energiewet- en regelgeving
niet altijd groot is. Zo kent slechts een kwart de
Informatieplicht Energiebesparing, waaraan circa

125.000 bedrijven met ingang van 1 juli van dit jaar
moeten voldoen. “Deze verplichting geldt slechts
voor een klein deel van alle mkb-bedrijven”, zegt
Visser. “Dat is mogelijk een verklaring dat slechts een
beperkt percentage van de ondernemers ermee
bekend is.”

Noteer alvast in je
agenda
30 augustus
Netwerken tijdens de vrijdagmiddagborrel voor
ondernemers. De Burg Gastvrij. Aanvang 17.00
uur. Meer informatie elders in deze nieuwsbrief.
28 oktober
Workshop Arbodienstverlening voor AOL-leden
in Hotel Restaurant de Buizerd. Voor meer
informatie zie elders in deze nieuwsbrief.
Oktober
Volgende nieuwsbrief.

