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Hennie legt haar lat skyhigh en beschikt over 

een grote ondernemersdrift. Het ondernemer-

schap hoort bij haar.” Linda vervolgt: “Starten 

als zelfstandig ondernemers is een hele stap. 

Het is dan goed om te weten dat Rabobank 

Waterland en Omstreken je op weg helpt met 

inspiratie, tips en handige tools. Denk bijvoor-

beeld aan de Kennis app, met informatie over 

verschillende branches, en tips voor het schrij-

ven van een ondernemingsplan.’

Stimuleren
Hennie en Linda verheugen zich op de uitrei-

king van de Rabobank Startersprijs 2014 die 

jaarlijks wordt uitgereikt aan een startende 

onderneming uit de regio die een grote ontwik-

keling heeft doorgemaakt. Linda: “Met de Star-

tersprijs stimuleert de Rabobank startende 

ondernemers om hun kennis, ervaring en 

ideeën met andere ondernemers te delen. Als 

één van je cliënten genomineerd is, dan ben je 

als adviseur bijna net zo trots als de onderne-

mer zelf. Wat ik bovendien persoonlijk heel leuk 

vind, is dat er weer een vrouwelijke ondernemer 

is genomineerd. Ze is een echte uitblinker!”

rabobank StarterSprijS
Mensen die het idee hebben een bedrijf te star-

ten of ervaren ondernemers: iedereen is van 

harte welkom tijdens de feestelijke verkiezing 

van de Starter van het Jaar 2014. Deze vindt 

plaats op 23 maart 2015 in Theater de Purmaryn 

in Purmerend. De toegang is kosteloos en aan-

melden kan binnenkort via:

www.rabobank.nl/waterland.
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leergierige leraren 
op bezoek bij bedrijven…

Onlangs spraken enkele ondernemers en schoolleiders met elkaar over de afstemming 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Duidelijk werd vooral dat er over en weer veel 
onbekendheid bestaat over de problemen die zowel het onderwijs als de ondernemers 
bezighouden. Bedrijven ervaren dat schoolverlaters onvoldoende kennis hebben van 
of voorbereid zijn op de praktijk en docenten menen dat het bedrijfsleven soms  
eisen stelt die onvervulbaar zijn. 

Het werd een ‘inkoppertje’ toen tijdens de ontmoeting terloops werd opgemerkt dat veel schoolleiders 

onbekend zijn met hetgeen het Waterlandse bedrijfsleven heeft te bieden. Met ingang van november 

is voortaan de 3e donderdag van de maand dé gelegenheid voor docenten om kennis te maken met 

het bedrijfsleven. Op 20 november brachten ruim 15 docenten van SG De Triade Edam, Gerrit Rietveld 

College Purmerend en Horizon College Hoorn/Purmerend een bezoek aan Holland Mechanics te 

Purmerend. Holland Mechanics produceert machines voor de productie van gespaakte wielen en is 

wereldmarktleider. Naast de hoofdvestiging in Purmerend heeft Holland Mechanics een fabriek in 

Yangzhou (China). Er werken ca 70 mensen. Bekende merken als Gazelle, Batavus, Giant, maar ook 

Trek, KTM en Mavic behoren tot de klantenkring. En dat niet alleen fietswielen gespaakt zijn blijkt uit 

het feit dat ook Harley Davidson en Honda klant zijn en de machines uit Purmerend geleverd krijgen.

beter inzicht
Behalve kennismaken met elkaar is het belang-

rijk dat docenten beter inzicht krijgen in de 

behoeften en de mogelijkheden van het bedrijfs-

leven. Aan welke soort van werknemers heeft 

men behoefte? Ondernemers maken duidelijk 

waaraan het qua opleiding naar hun overtuiging 

schort en over welke competenties toekomstige 

werknemers moeten beschikken voor een goede  

loopbaan. Het werd een bijzonder bezoek aan 

dit van oorsprong uit Diemen stammende fa-

miliebedrijf. De 3e generatie Van Doornik maakt 

inmiddels deel uit van de directie. Met groot 

enthousiasme vertelden Jasper Wessels en Ri-

chard Begheyn over het bedrijf, het R&D en het 

productieproces. Het bezoek startte met een 

mini workshop waarbij de bezoekende docen-

ten de opdracht kregen een fietswiel te spaken. 

Een voltreffer. Het bleek niet eenvoudig om de 

spaken op de juiste manier in de velg te plaat-

sen. Tijdens de rondleiding door de fabriek za-

gen de docenten met eigen ogen wat er voor 

nodig is om uit te groeien tot wereldmarktleider. 

De werknemers bij Holland Mechanics hebben 

tenminste een MBO opleiding. Er werken ook 

HBO ers en WO-ers. De groep docenten werd 

allengs enthousiaster en de geplande 1,5 uur bleek 

niet voldoende. De honger naar meer bedrijfs-

bezoeken zal niet zijn afgenomen. In 2015 is de 

3e donderdag van de maand gereserveerd voor 

de ‘leergierige docenten’.  In januari bezochten de 

leergierige leraren ENKEV in Volendam en in feb-

ruari gaan zij naar Nijdra Group Middenbeemster.

piet hein Debets
Voorzitter VOWA


