Bedrijfsbezoek Scholtens

OCW

Lekker netwerken op
een schitterende locatie
De Ondernemers Club Westfriesland (OCW) bracht op dinsdag 11 februari een bezoek op
grote hoogte aan de Scholtens Groep in Wognum. Na een presentatie over Bedrijventerrein
Zevenhuis en een rondleiding, werden in de skylounge van Scholtens nieuwe contacten
gelegd en bestaande relaties bijgepraat. En daar draait het om bij de OCW bijeenkomsten.
Zevenhuis wordt een plek om elkaar te inspireren

Daarna werd de groep in tweeën gesplitst voor een rondleiding

Terwijl de wind om het gebouw heen raasde en de regen tegen de

door het gebouw. ‘Het Scholtens Gebouw kan getypeerd worden

ruiten kletterde, werden de aanwezigen door OCW voorzitter Richard Bot

als een open, ruim opgezet en duurzaam gebouw. Het heeft een

van harte welkom geheten in de knusse skylounge van Scholtens. Met

solide en sterke uitstraling. Kortom een gebouw dat helemaal past

een mooi uitzicht op het West-Friese landschap luisterden de OCW-

bij Scholtens en waar ook ruimtes door andere ondernemers

leden aandachtig naar Peter van Asselt, projectmanager Zevenhuis.

kunnen worden gehuurd,’ aldus Ronald Kok, verkoopmanager

Hij nam iedereen mee in het uitgebreide voortraject van het nieuwe

Scholtens.

Bedrijventerrein Zevenhuis en vertelde dat er over een paar maanden
bouwrijpe grond aangeboden wordt. Peter: ‘Hoorn is een centrumge-

Lekker netwerken op een schitterende locatie

meente met ambitie. Er is op dit moment sprake van een scheve woon

Tijdens de afsluitende netwerkborrel werd er flink genetwerkt.

– werk balans in West-Friesland en door Zevenhuis kunnen werkplek-

Want daar draait het uiteindelijk om volgens Paul Braas, Scholten

ken worden gecreëerd met meer bedrijvigheid als resultaat.’

Loopbaanadvies: ‘Ik kom naar de OCW bijeenkomsten vooral om te
netwerken en om nieuwe mensen te ontmoeten.’ Sigrid Keus van

Op de vraag of het Zevenhuis zich alleen richt op nieuwe ondernemers

CijferMeester is het met hem eens: ‘Vanmiddag heb ik voldoende

gaf hij aan: ‘Zevenhuis wordt een lokaal en regionaal bedrijventerrein.

tijd gehad om lekker te netwerken op een schitterende locatie met

De verwachting is dat zo’n 65% van de bedrijven uit de regio Hoorn

uitzicht op West-Friesland!’

zal komen. Ons doel is dat dit bedrijventerrein een plek wordt waar
bedrijven elkaar inspireren en samen plannen smeden.’

Ook Henk Wokke van DUINcollectief is tevreden: ‘het was een
interessante middag met veel afwisseling.’ Hij geeft nog als tip

Het Scholtens Gebouw past als een warme jas

om bij een bijeenkomst een centraal thema te hanteren en dit

De presentatie werd opgevolgd door twee levendige ‘elevator pitches’

in het gehele programma door te voeren. Dit idee wordt door

van OCW leden. 2continue, de nummer 1 in bedrijfscontinuïteits-

het OCW bestuur meteen ten uitvoer gebracht tijdens de volgende

coaching, trapt af met: ‘De vent is de tent en wat als de vent omvalt?’

OCW bijeenkomst begin april. OCW leden kunnen dan aanschuiven

En Xperwise, specifieke bedrijfsvideo’s die leiden tot nieuwe contacten,

aan ‘ronde tafel’ sessies met als centrale thema: Rendements-

is als tweede aan de beurt.

verbetering.
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