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Voorwoord
Soms lijkt het dat er weinig gebeurt
in Pijnacker-Nootdorp en de rest
van Oostland. Maar schijn bedriegt.
Er zijn volop ontwikkelingen. In
het oog springende zaken zijn
de portefeuilleoverdracht van
Peter van Haagen naar wethouder
José van Egmond; publicaties
over innoverende en daardoor
prijswinnende detaillisten, telers
en bedrijven; de door verschillende
partijen georganiseerde
netwerkbijeenkomsten etc.
Via deze editie van OVPN-Nieuws
attenderen wij u op een bijeenkomst
van de Kredietunie Oostland en een
Startersavond van de gemeente
(die ik overigens als startende
ondernemer met Bezorggroente.nl
ook zelf zal bezoeken). U leest ook
over twee jubilerende bedrijven. We
zouden het leuk vinden om in een
volgende editie ook aandacht te
kunnen besteden aan een uw bedrijf
betreffend wapenfeit of bereikte
mijlpaal.
Door het artikel over BoezemOost en –West en over het
Ondernemersfonds PijnackerNootdorp (OFPN) bent u ook weer
bijgepraat. Bijzondere aandacht
vraag ik voor het hiernaast staande
artikel over het actualiseren van
uw gegevens op onze eigen OVPNwebsite.
Arthur Venselaar
Voorzitter

Kredietunie
Oostland
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Snel of niet snel
gevonden worden
Al dan niet vindbaar zijn kan het verschil vormen tussen wel of geen
opdracht scoren. Daarmee is vindbaarheid één van de belangrijkste basisvoorwaarden om succesvol te ondernemen. Uw lidmaatschap van de OVPN
draagt daar in belangrijke mate aan bij.

De OVPN-website

klik op ‘Leden’ en controleer de over

Als OVPN-lid staat een slimme leden-data-

uw bedrijf vermeld staande gegevens.

base tot uw ter beschikking. Deze database

Ga er eens goed voor zitten en schrijf een

met presentaties van OVPN-leden is publiek

helder bedrijfsprofiel. Geef aan of Cok van

toegankelijk. Dit betekent dat iedereen,

den Berg op 17 november een nieuwe

waar ook ter wereld, uw bedrijf kan vinden.

foto van u maakte of sluit desnoods een

Een fraai podium dus om uw bedrijf in de

portretfoto bij. Mail alle gegevens in

schijnwerpers te plaatsen.

één keer naar onze webmaster
‘rick@telstar-web.nl’ onder vermelding van

Uw podiumplaats

‘Ledeninfo OVPN-site’.

Heeft u uw plaats op het podium ingenomen? Ofwel: staat uw bedrijf goed en

Tijdens de verbouwing…

volledig gepresenteerd? Met uw logo, por-

Door Telstar Webprojecten & Advies is

tretfoto, contactgegevens en een duidelijke

voor de OVPN een nieuwe responsive

omschrijving van uw bedrijf, dienstverle-

website vervaardigd. Samen met SLEE

ning of product?

Communicatie zal de content geüpdate
worden. De site is dus in een verbouwings-

Controleer en mail

fase, maar desondanks blijven uw

Neem even de moeite. Ga naar www.ovpn.nl,

gegevens benaderbaar.
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Kredietunie Oostland ook
voor OVPN-leden
In maart van dit jaar was de kick-off bijeenkomst van Kredietunie

Ook voor gevestigde OVPN-leden

Oostland. We informeren bij secretaris Jan van der Meide wat er inmid-

De toegevoegde waarde is dat financiering

dels is bereikt. Jan is tevreden want de coöperatie staat goed verankerd
in het bedrijfsleven en het eerste krediet is verstrekt.

gepaard gaat met coaching. Deze houdt
een vinger aan de pols bij de ondernemer
die geld ontving. Hierdoor wordt een
persoonlijke band met de ondernemer

Het begint met een lidmaatschap

elf kredietaanvragen. Daarvan is er één

opgebouwd. Er kan ook worden gebruikge-

Zonder noemenswaardige publiciteit kon

gehonoreerd en zijn er drie nog in behan-

maakt van het netwerk van de Kredietunie.

de coöperatie 23 lidmaatschappen noteren.

deling. De overige zeven aanvragen zijn

Bijvoorbeeld met een oud ondernemer, een

Iedereen die iets met of van de Kredietunie

afgewezen,’ zegt Jan. ‘Enerzijds klinkt dat

boekhouder of bankman. Het merendeel

Oostland wil, moet éérst lid worden. Dat

“afwijzen” wat cru, maar anderzijds geeft

van de OVPN-leden runt al een bedrijf.

betreft ondernemers die geld ter beschik-

het vertrouwen. Als er geen of een slechte

Toch kan ook voor deze OVPN-leden

king willen stellen, of die geld willen lenen

onderbouwing is, dan moet de aanvra-

Krediteunie Oostland een interessante partij

of door hun lidmaatschap een positieve

ger zijn huiswerk overmaken. Als het een

zijn. De Kredietunie is er voor startende,

bijdrage leveren aan dit initiatief. Zo’n

serieuze partij betreft, dan willen wij best

bestaande en doorstartende bedrijven mits

lidmaatschap kost eenmalig E 1.000,--

daarbij helpen. Ook willen wij dat men met

gevestigd in Oostland. Over de werking

waarvoor men een waardecertificaat van

zijn aanvraag eerst naar een reguliere bank

van de coöperatie en het obligatiesysteem

de kredietunie ontvangt. ‘Het heffen van

gaat. Als men daar geen of onvoldoende

vertelt Jan: ‘Het komt er op neer dat leden

lidmaatschapsgeld versterkt de band met

gehoor vindt dan kijken wij wat er mogelijk

gevraagd wordt of ze bereid zijn om bij een

alle betrokkenen. Je kunt alleen obligaties

is. Mogelijk dat wij in goed overleg met de

investeringsaanvraag één tot maximaal drie

kopen, geld lenen, meepraten en meeden-

banken samenwerken. De Kredietunie kijkt

obligaties te kopen. Die obligaties worden

ken als je lid bent. Van het via obligaties

niet alleen naar cijfers en formules, maar

pas geïnd op moment dat de lening wordt

ingelegde vermogen worden leningen

vooral ook naar en vanuit het oogpunt van

verstrekt. De obligatiehouder weet wat er

verstrekt,” motiveert Jan.

de ondernemer. Wij zijn niet goedkoper

met zijn geld gebeurt. Hij ontvangt een vast

dan een bank en ook qua regelgeving niet

rentepercentage van 3% op zijn obligatie

Onderbouwde investeringsaanvraag

anders. Ook wij willen een ondernemings-

plus de winstdeling van de kredietunie. Een

‘In enkele maanden tijd ontvingen we

plan met cijfers, prognose etc.’

obligatie loopt 3, 5 of 7 jaar.’
OVPN-leden zijn 26 november welkom
Op 26 november houdt Kredietunie
Oostland samen met Univé een informatie bijeenkomst. Hoe meer leden hoe
meer potentiële obligatiehouders. Met de
huidige 23 leden noteerden we meer dan
e 100.000,-- aan schriftelijke toezeggingen
en aanvullend een veelvoud daarvan. Bent
u gevestigd in het Oostland en wilt u meer
horen over de ins en outs van Kredietunie
Oostland dan mag u 26 november zeker
niet ontbreken. Kijk voor informatie en
aanmelding op hwww.kredietunieoostland.

Volop belangstelling voor de eerste algemene ledenvergadering van Kredietunie Oostland.
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Je zoon of dochter wil
ondernemer worden…

Ter Zake Het Ondernemershuis
De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer werken op het terrein van startersbegeleiding nauw samen. Daardoor is een
bezoek aan het in Zoetermeer gevestigde Ter

Een starter in de familie. Leuk! Maar hoe gaat u om met dit gegeven? Gaat

Zake Het Ondernemershuis ook een zinvolle

u samen om de tafel en schrijft u het ondernemingsplan? Verdiept u zich

actie. Voor het vinden van een antwoord op

in de markt, de rechtsvorm, de aansprakelijkheidverzekeringen? Gaat u op

een vraag of om te sparren over een idee. Er

zoek naar huisvesting, productiemiddelen, personeel? Kortom, haalt u voor

is daar altijd een gastheer of gastvrouw om

de aankomend ondernemer de kastanjes uit het vuur?

een ondernemer te ontvangen die hem graag
in contact brengt met andere ondernemers

Vanwege uw aan liefde grenzende waarde-

of ambtenaren. (www.tzho.nl

ring voor de startende ondernemer zou u
alles wel willen regelen. Immers, u hebt het

Kamer van Koophandel

allemaal al een keertje meegemaakt. U weet

De KvK is er voor alle ondernemers. Ook

waar Abraham de mosterd haalt en hoe in

voor de starters. Een oriëntatie leert dat bij

Pijnacker-Nootdorp de hazen lopen. Maar of

de KvK veel informatie te halen valt. Oók is

uw goedbedoelde bemoeienis zo’n goede

Tjalle Dijkstra

optie is valt te betwijfelen. Immers, de aan-

er de jaarlijkse KvK-Startersdag. (7 november j.l.). Het is een gratis toegankelijke dag

loop naar de start is juist zo’n leerzaam tra-

vol informatie en inspiratie. Iedereen met

ject. Daarbij komt dat startende ondernemers

startersplannen is welkom en kan presentaties

volop geknuffeld worden door (semi)-overhe-

bijwonen over financiering, klanten vinden,

den, instellingen en diverse initiatieven.

ondernemingsplan, administratie, belastingen
en kenmerken van een succesvolle onderne-

Accountteam Pijnacker-Nootdorp

mer. Bovendien is het een goede dag om te

Dicht bij huis beginnend is er het account-

Paul Gras

team van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

netwerken. (www.kvk.nl)

De accountmanagers Tjalle Dijkstra en Paul

andere gemeentelijke regels en mogelijkhe-

Ondernemersplein

Gras zijn binnen onze gemeente voor onder-

den. Bovendien zijn zij als geen ander thuis

Centraal informatiepunt van de overheid is

nemers het eerste aanspreekpunt. Ook star-

in zakelijk Pijnacker-Nootdorp en kunnen zij

het Ondernemersplein. Daar vinden starters

ters kunnen er terecht met vooral gemeente-

ondernemers op weg helpen vanuit hun op-

centraal gegroepeerd alle (semi)-overheidsin-

en locatiespecifieke vragen. Bijvoorbeeld over

gebouwd netwerk. (accountteam@pijnacker-

formatie die nodig is om te ondernemen. Van

bestemmingsplannen, arbeidsparticipatie en

nootdorp.nl; telefoon: 14015).

wetgeving tot belastingregels en van subsidies
tot branche-informatie. De informatie is

Informatieavond voor starters in Pijnacker-Nootdorp

afkomstig van het Ministerie van Economische

Woensdag 25 november is er een informatieavond voor startende ondernemers.

Zaken, de Kamer van Koophandel, de Rijks-

De bijeenkomst is in het bestuurscentrum van Pijnacker-Nootdorp, Emmastraat 165.

dienst voor Ondernemend Nederland en de
Belastingdienst. (www.ondernemersplein.nl)

Het programma is als volgt:
18.30 uur

Inloop

Startersstraat Oostland

18.30 uur - 21.30 uur

Informatiemarkt (loopt door tijdens de workshops)

Een nog in de kinderschoenen staand initiatief

19.00 uur

Start Regionale ondernemers delen hun ‘do’s en dont’s’

om starters in Oostland een vliegende start

19.30 - 20.00 uur

Workshopronde 1

te geven is de Startersstraat Oostland. Deze

20.15 - 20.45 uur

Workshopronde 2

virtuele straat krijgt winkels van ondernemers

21.00 - 21.45 uur

Borrel en informatiemarkt

uit het Oostland. Starters zullen er informatie
vinden over financieringen, verzekeringen,

Aanmelden op www.tzho.nl/start. Voor vragen: Daniella Boganic, de regionale

communicatie, huisvesting etc. (www.star-

netwerkregisseur, d.bogdanic@zoetermeer.nl, 06 - 46 99 86 20.

tersstraat.nl)
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Geslaagde OVPN-ledendag
In totaal namen zeker 120
OVPN-leden deel aan de jaarlijkse
OVPN-ledendag. ‘s Middags werden
de ondernemers en hun partners
gastvrij ontvangen op Hoeve
Biesland door de familie Duyndam.

Bekijk ook

Vervolgens togen 10 groepjes van

alle andere

9 á10 mensen per fiets naar Delft.

door Cok

Daar wachtte hen een leuke door

van den Berg

Be Shore Events georganiseerde

gemaakte

fietspuzzeltocht met in de Delftse

foto’s op de

Hout een muziekquiz.

OVPN-site!

s Avonds groeide het aantal deelnemers en was er een bbq
met vlees van de hoeve. Heerlijk eten en drinken werd verzorgd door Bar Restaurant Partycentrum Tout Le Monde.
Muzikale omlijsting was van de Escape Showband.
De sneltekenaars John Körver en Gerard Nijboer van
Geraphic Studio vereeuwigden de liefhebbers in een
gezellige, vrolijke cartoon.
Al met al was het ook dit jaar weer een super leuke
en gezellige ledendag!

#durftevragen

OVPN-leden genoten op 17 november van een inspirerende bijeenkomst bij Duivestein Tomaten met spreker van #durftevragen.
Op www.ovpn.nl staan of komen foto’s en verslagen van deze en
andere OVPN-ledenbijeenkomsten.
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Arthur Venselaar: van
65 naar 2 medewerkers
Het zal u niet ontgaan zijn dat onze voorzitter afscheid heeft genomen van
Milieu Express. Sinds september dit jaar stopt hij, samen met zijn partner
Gabrielle, al zijn energie in Bezorggroente.nl.
Van Zegwaard naar Milieu Express

groente.nl dat het bedrijf zich in rap tempo

worden overgewerkt. Via onze webshop

Een rigoureuze ommezwaai want Arthur

ontwikkelt.’ Gelukkig geeft Arthur aan dat

kan alles worden besteld en al vanaf € 25,--

zegt zo’n beetje in het afval geboren te

er naast Bezorggroente.nl nog tijd voor het

leveren wij zonder bezorgkosten.’

zijn. ‘Mijn vader werkte bij afvalbedrijf

OVPN-voorzitterschap is. ‘Ik zal meer moe-

Zegwaard. Wanneer ‘s avonds de dienst-

ten delegeren,’ zegt hij ’maar blijf actief en

Voldoening

telefoon naar huis stond doorgeschakeld

het aanspreekpunt voor OVPN-zaken.’

Arthur is nog maar kort zelfstadig onder-

nam ik bij zijn afwezigheid de telefoon op.

nemer maar hij is natuurlijk geen groentje.

Zodoende leerde ik al jong de logistieke

Win-win situaties

Desondanks zegt hij zoals iedere starter

kant van afvalinzameling kennen,’ verklaart

Bezorggroente.nl voert de slogan ‘Wees

ook wel eens onrustig te slapen, twijfels

Arthur. ‘En in vakanties reed ik mee op

loyaal, koop lokaal!’ en stimuleert de

te hebben en beginnersfouten te maken.

vuilniswagens om een paar centen bij te

samenwerken tussen Oostlandse onderne-

‘Smeuïge verhalen? Nou, ik heb een keer

verdienen. Eenmaal mijn havo-diploma

mers. ‘Vroeger kocht iedereen op het dorp,

de lading niet goed vastgezet waardoor

op zak, kwam ik bij Zegwaard op kantoor

in het dorp. Maar door internet vervreem-

de handel door de auto ging. Ik ben wel

terecht.’

den de klanten van hun leveranciers. Wij

eens met geopende zijdeur weggereden

laten juist door internet de mensen weer

en ik nam wel eens slechts de helft van een

Bezorggroente.nl

lokaal kopen. Bezorggroente.nl wil de

bestelling mee waardoor ik terug moest.’

De overstap van Zegwaard/BFI naar

lokale economie op pijl houden door de

Ondanks de onrust heeft Arthur geen spijt

Milieu Express was zo’n 20 jaar geleden.

producten van lokale telers te promoten.

van zijn keuze voor het zelfstandig onder-

Daar gaf hij 17 jaar leiding aan circa 65

Wij doen de inkoop tegen een reële prijs

nemerschap. ‘Wat ik heerlijk vind, en dat zal

medewerkers. Na 33 jaar verliet hij de

zodat de telers er ook wat aan verdienen

elke OVPN-ondernemer beamen, is dat je

afvalinzamelingsector. Arthur: ‘Bij Milieu

en verkopen aan supermarkten, winkels,

aan niemand verantwoording verschuldigd

Express heb ik over het algemeen met veel

horeca en particulieren.’

bent. Je hebt ideeën waar je met iemand

plezier gewerkt. Het bedrijf past goed bij

over praat. En dan ga je het doen. Lukt het,

mij maar onder druk van de crisis en door

Gezonder eten en snoepen

dan heb je voldoening; mislukt het dan

de overname door Shanks Group werd de

Onder de OVPN-leden bevinden zich po-

stuur je bij of probeer je wat anders.’

sfeer steeds formeler. Daardoor kreeg ik zin

tentiële samenwerkingspartners en poten-

om iets voor mijzelf te gaan doen. Plannen

tiële klanten van Bezorggroente.nl. Terwijl

‘Als dit concept in Oostland aanslaat en

Arthur enkele namen noemt verduidelijkt

levensvatbaar is, dan kan het wellicht worden

hij: ‘Bij de één bezorgen wij iedere maan-

gekopieerd naar andere regio’s’ filosofeert hij.

dagochtend vers fruit voor het personeel

‘Als franchiseorganisatie kunnen we groter

zodat daar gezonder gegeten en gesnoept

inkopen en toch het lokale karakter behou-

wordt en voor een ander verzorgen wij

den. Maar ach, laten we het eerst maar eens

feestelijk ingepakte geschenkpakketten.

in Oostland goed opzetten. We vormen met

Zelfgemaakte soep van verse Oostlandse

z’n tweeën een klein bedrijf en doen veel

genoeg. Uiteindelijk hebben Gabrielle en ik

producten zit ook al in ons assortiment en

zelf: van marketing en inkoop tot logistiek.

Bezorggroente overgenomen en sindsdien

momenteel ontwikkelen we samen met

Vanaf maart moeten we voldoende verkoop-

is de ideeënstroom nog verder toegeno-

een horecabedrijf kant en klaar maaltijden.

volume hebben om geld te verdienen en in

men. We stoppen zoveel energie in Bezorg-

Handig voor wanneer er bij bedrijven moet

september moet het bedrijf stevig staan.’

‘Ik zal meer moeten
delegeren maar
blijf actief en het
aanspreekpunt voor
OVPN-zaken’
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’Wij gaan er vanuit dat Boez
één gebied vormen’
mate bijgedragen aan de huidige synergie
tussen de op West gevestigde bedrijven. De
bij die Open Dag betrokken ondernemers
wilden de samenwerking voortzetten in
een verenigingsvorm. Juist op dat moment
kwam de gemeente met het Ondernemersfonds en kon Boezem-West als trekkingsgebied gelden.
Nieuw bestemmingsplan
Op dit moment wordt er gewerkt aan een
nieuw bestemmingsplan voor BoezemOost. De belangrijkste verandering is een
verhoging van de milieucategorie naar 4.2.
Ron: ‘Er waren partijen die bang waren dat
die verhoging sterk vervuilende bedrijven
zou aantrekken. Zo’n zelfde misverstand
betrof indertijd ook bedrijventerrein Heron
waar men bang was voor de komst van
autosloperijen. De gemeente heeft duidelijk
gemaakt dat bedrijven tegenwoordig
zowel qua uitstoot als uiterlijk aan strenge
milieueisen moeten voldoen. De angst was
en is dus onterecht en is door de gemeente
weggenomen.’

Ron van der Ploeg is voorzitter van Vereniging Bedrijvenpark

Ron heeft begrip voor de bijstelling van de

De Boezem. Vanuit die functie heeft hij goed zicht op de ontwikkeling

milieuclassificatie: ‘Het is een kwestie van
beschikbare ruimte op Boezem-Oost voor

van beide bedrijventerreinen.

deze categorie en de provincie eist het
dan ook. Bovendien is het positief voor de
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Veel synergie

op Boezem West. ‘Als wij bij de gemeente

verkoop; het gaat toch om gemeenschaps-

Ron is buitengewoon tevreden over het

vragen neerleggen dan krijgen we snel

geld dat rendabel gemaakt moet worden.

contact met de gemeente Pijnacker-Noot-

en onderbouwd antwoord,’ zegt Ron. De

Natuurlijk niet ten koste van alles! Als het

dorp. Regelmatig heeft zijn bestuur contact

afgelopen jaren haalden beide bedrijventer-

bestemmingsplan straks goedgekeurd is,

met Steven Bellen, projectmanager, over

reinen regelmatig de lokale media. Positief

weet iedereen in ieder geval waar hij aan

de ontwikkelingen op Boezem Oost en met

was de berichtgeving over de in 2011 op

toe is. De hogere milieucategorie kan voor

Tjalle Dijkstra van het Accountteam Onder-

Boezem West georganiseerde Open Dag.

het ene bedrijf interessant zijn, en voor

nemers, over de meer operationele zaken

Dit evenement heeft volgens Ron in sterke

het andere juist niet. Overigens heeft de ge-
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zem-West en -Oost straks
meente op verzoek van in West gevestigde

Oost en de aan te leggen Oostelijke rand-

bewegwijzering, beveiligingscamera’s. Wij

ondernemers ook de grondmeterprijs naar

weg ziet Ron belangrijke voordelen voor

gaan er vanuit dat Boezem-West en -Oost

beneden bijgesteld.’

West en Oost. ‘In 2017 moet die nieuwe

straks één gebied vormen. Wij zijn ook

ontsluitingsroute vanwege een provinciale

met de gemeente in gesprek om te zorgen

De gemeente

subsidie klaar zijn. Hij zal West en Oost

dat de gemeente óók in Boezem-West

Het bestuur van Vereniging Bedrijvenpark

aansluiten op de N470 en daardoor de

investeert om te voorkomen dat er qua

De Boezem wordt goed op de hoogte ge-

aansluiting op Rotterdam, de A12 en de

uitstraling en voorzieningen een te groot

houden van de ontwikkelingen op en rond

A13 verbeteren en de verkeersdruk op de

verschil ontstaat tussen West en Oost.

Boezem-Oost. Men weet dat de gemeente

Vlielandseweg en de Katwijkerlaan vermin-

West is 30 jaar oud. Wij proberen hier alle

met diverse partijen in overleg is, maar

deren.’

voorzieningen op niveau te houden. Wan-

voor het juiste nieuws verwijst Ron naar de

neer uit de ontwikkeling van Boezem-Oost

gemeente. Desgevraagd laat Steven Bellen

Voorzieningen en uitstraling

geld beschikbaar komt, dan willen wij dat

weten: “Ik ben op dit moment in overleg

Het bestuur van West is positief over de

ook West kan meeprofiteren. Bijvoorbeeld

met twee interessante partijen. Zodra de

ontwikkeling van Oost. Ron: ‘Wij hebben

door goed onderhoud van de bestrating,

koopovereenkomst gesloten is kan ik daar

in discussies de gemeente verdedigd en

groenvoorzieningen etc. Gelukkig beseft

meer over zeggen.”

aangemoedigd om in de ontwikkeling te

de gemeente dat een terrein dat op niveau

volharden. Bij alle nieuwe initiatieven die

blijft, beter loopt. Zo voorkomen we leeg-

Oostelijke randweg

wij op West realiseren houden wij reke-

stand en stimuleren we de bedrijvigheid op

In een voorspoedige ontwikkeling van

ning met de komst van Oost: glasvezel,

De Boezem.’

Zolang het terrein Boezem-Oost braak ligt hebben de vogels nog vrij spel.
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OVPN-ledennieuws
Ondernemers zijn er in alle soorten en maten. Het

de drempel van OVPN-Nieuws lager. Dus leden:

merendeel van de OVPN-leden behoort tot het actieve

laat van u horen door te mailen naar info@ovpn.nl.

soort. Zij bewegen, groeien en innoveren.

In deze editie attenderen wij u op twee

Sommige OVPN-leden zijn te bescheiden om hun

jubilerende OVPN-leden:

prestaties via de media te communiceren. Wellicht is

Velux-Elektrotechniek en Bloemendaal Ruigrok.

Velux-Elektrotechniek: 50 jaar

werd Dennis directeur/eigenaar.
Dennis: ‘Alle mensen die hier in 2009 bij
de bedrijfsoverdracht werkten zijn nog in
dienst. Drie van hen al 12½ jaar!
Ik vind het belangrijker dat we een goed
team hebben waarin iedereen een goede
boterham verdient, dan dat we een snelle
groei doormaken die we vervolgens niet
kunnen blijven waarmaken.’
Dennis is tevreden over zijn medewerkers
en over hoe het bedrijf reilt en zeilt.
Hij beseft dat dit 50-jarig jubileum zonder zijn medewerkers en opdrachtgevers
niet gevierd zou kunnen worden. ‘Wij
voelen ons thuis in Pijnacker-Nootdorp,

Velux-Elektrotechniek is in 1965 gestart

In 1999 werd het bedrijf overgenomen

voelen ons daar gewaardeerd en zullen

door Aad Verbakel en Leo van Eijk. Zij

door Paul van Schie. Toen Paul ernstig ziek

onze maatschappelijke betrokkenheid en

vormen de eerste lettergreep ‘VE’ en de

werd vroeg hij Dennis het bedrijf voort te

op duurzaamheid gerichte aanpak zeker

tweede lettergreep verwijst naar licht ‘LUX’.

zetten. Na zijn overlijden in februari 2009

voortzetten.’

Bloemendaal Ruigrok: 70 jaar
Accountantskantoor Bloemendaal Ruigrok

Ad: “Dertig jaar geleden kwam er met de

bestaat 70 jaar. De naam is afkomstig van

komst van de computer steeds meer nadruk

de oprichters: Bert Bloemendaal en Jan

te liggen op adviesdiensten voor de totale

Ruigrok. Bert was administrateur bij de

bedrijfsvoering. Bloemendaal Ruigrok breid-

groenteveiling en verrichtte administratieve

de de adviesdiensten uit, nam fiscalisten in

diensten voor ondernemers. Spoedig sloot

dienst en versterkte de relatie met juridisch

Jan zich aan en werd in 1945 Bloemen-

adviseurs.”

daal Ruigrok opgericht. Inmiddels zijn
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twee volgende generaties in de personen

Ruim 1.200 ondernemingen en 600 par-

het voeren van de salarisadministratie,

Ad Ruigrok en zijn zoon Danny aan het

ticulieren vertrouwen nu op de expertise

het begeleiden van online administraties

kantoor verbonden. Jarenlang was Ad pen-

van Bloemendaal Ruigrok met een ves-

en belastingzaken. Ook advisering bij

ningmeester van het OVPN-bestuur maar

tiging in Pijnacker en in Bergschenhoek.

managementinformatie, prognoses,

inmiddels vervult collega Jacques Vonk deze

Accent ligt op het mkb. De core business

bedrijfsovernames, testamenten en

functie.

betreft het opstellen van jaarrekeningen,

subsidies behoort tot de expertise.
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Te veel OVPN-leden hebben een
prima Oostlanddag gemist!
Ondernemers in het Oostland genoten 15 oktober van de mix van kennisverrijking en ontspanning.
Vijf ondernemersverenigingen, twee gemeenten en Rabobank Zuid-Holland Midden waren de organisatoren.

Vijf excursies in de regio

Lachen en netwerken

De middagexcursies hadden als thema:

Het merendeel van de 360 als bezoeker

Innovatie; Greenport; Detailhandel;

geregistreerde ondernemers nam deel aan

Logistiek; Startende ondernemer. In de

het diner. Gezien de volle zalen nam ieder-

verslaglegging op www.oostlanddag.nl

een deel aan het avondprogramma en de

staan alinea’s zoals:

netwerkborrel. Thema van de Oostlanddag
2015 luidde ‘Volle kracht vooruit’ hetgeen

• Ik zou bijna wensen dat ik weer de

cabaretière Karin Bruers stevig in praktijk

schoolbanken in mocht, dacht ik tij-

bracht. In sneltreinvaart vermaakte zij haar

dens de Oostlanddag-excursie naar de

toehoorders met anekdotes over het onder-

RDM Campus in Rotterdam. Wat een
geweldige locatie; wat een broeinest

Oproep Arthur:

van innovatie!

‘Ik hoop dat een
OVPN-lid bij de

• ‘Hoe positioneer je je bedrijf binnen

organisatie van

de Greenport? Bouman Anthuriums

de Oostlanddag

in Bleiswijk wil de keten actief bij het

2016 de OVPN

product betrekken en daarmee ook

zal vertegenwoordigen.

proberen extra waarde aan het product

Interesse? Laat

toe te voegen.’

het mij weten!’
• ‘Hoewel de detailhandel het niet makkelijk heeft, is Pera & Pasha, wolwinkel aan
het Emmap ark in Pijnacker, een lichtend

nemerschap. De aanwezige burgemeesters

henzelf, omdat zij door weg te blijven zich-

voorbeeld van hoe het ook kan.’

Francisca Ravenstein van Pijnacker-Noot-

zelf tekort hebben gedaan. Maar ook voor

dorp en Pieter van de Stadt van Lansinger-

onze vereniging en de organisatie. Ook het

land werd het vuur aan de schenen gelegd.

OVPN-bestuur had veel tijd en energie in

Rodenrijs was snel volgeboekt. Want

Lachen en nog eens lachen bleek de ideale

de organisatie gestoken.’

wie wil er niet een kijkje nemen in de

fundatie voor de daaropvolgende netwerk-

keuken van een van de meest succes-

borrel.

• ‘De excursie naar Sligro in Berkel en

volle bedrijven op het gebied van food
service?’

Waar waren de OVPN’ers?
Ondanks het succes van de middag- en

• ‘Een dik half jaar geleden opende

avondbijeenkomst deden enkele aanwe-

restaurant/ wijnbar FERRO in Berkel

zige OVPN-leden een wat ontnuchterende

en Rodenrijs haar deuren. De eigenaar

constatering: er waren minder OVPN-leden

vertelde een inspirerend verhaal over

dan voorgaande jaren. ‘Jammer!’ zegt

haar voorbereidingen en de opstart.’

OVPN-voorzitter Arthur. ‘Allereerst voor
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Ben van der Ploeg: ‘Kijk verder dan je
individuele belang en doe iets collectiefs’
De voorzitter van het

Goedlopend bedrijfsleven

Ondernemersfonds Pijnacker-

In 2014 besloot de gemeenteraad het Ondernemersfonds twee jaar te continueren.

Nootdorp OFPN, Ben van der

2016 is dus een nieuw beslissingsmoment.

Ploeg, is nog steeds positief over

Ben constateert dat steeds meer trekkings-

het fonds. Ben: ‘De gemeente

gebieden het voor hen beschikbare geld

krijgt haar OZB bestand op orde.

besteden. ‘Steeds meer ondernemers besef-

Daardoor kunnen ook wij eindelijk

fen dat zij baat hebben bij een goedlopend
bedrijfsleven in héél Pijnacker–Nootdorp.

de door ondernemers gestelde vra-

Immers, de ene activiteit roept de andere

gen sneller helder beantwoorden.’

op. Als je in elkaar investeert kom je algesprekken moeten voeren. Grootste

lemaal verder. De georganiseerdheid komt

probleempunt was het ontbreken van een

ook de communicatie tussen gemeente en

betrouwbaar OZB-inningbestand. Maar

ondernemers ten goede. Als de gemeente

ook in de gelederen van ondernemersland

een kwestie heeft die ondernemers in een

rommelde het. ‘Terecht wensten onderne-

trekkingsgebied aangaat, dan kunnen zij

mers van het OFPN-bestuur duidelijkheid.

direct de bestuursleden van de trekkingsge-

Ondernemers verweten ons niet transpa-

bieden consulteren.’

rant te zijn,’ verklaart Ben. ‘Helaas moesten
wij vanwege manco’s in het gemeentelijke
OZB-bestand het antwoord op veel vragen
schuldig blijven.’ Tijdens de algemene
van
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onwerkbare situatie. Duidelijkheid is
belangrijk voor de continuering van het
Ondernemersfonds. Deze duidelijkheid
heeft de gemeente ons niet kunnen
verstrekken.’
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Pij

wat er met het geld gebeurt. Wij zien en
horen dat verenigingen door het ondernemersfonds veel sneller handelen. Immers,
het geld hoeft niet meer te worden geïnd.
Het geld is er en kan direct worden uitgegeven. Het is ongetwijfeld een belangrijke
oorzaak voor het groeiend enthousiasme.
Bijvoorbeeld bij de Noordpolder was aanvankelijk veel weerstand tegen het OFPN.
Nu komt daarvandaan het verzoek om geld
voor het kunnen plaatsen van Wifi-palen.
Daarvoor zijn ten minste 30 deelnemers nodig, maar het feit dat men het gebied klein
wilde houden speelt hen nu parten want er
zijn slechts 20 potentiële deelnemers. De
OFPN gaat kijken of een samenwerking met
het buitengebied Pijnacker-Nootdorp hen
kan helpen.’
Enthousiasme in de

ondernemers geïnformeerd over de moge-

trekkingsgebieden

lijkheden die het OFPN hen biedt.’

Duidelijkheid over voortbestaan

Het bestuur van de OFPN heeft goed zicht

‘Het Ondernemersfonds leidt ook tot acti-

In 2016 wordt het Ondernemersfonds

op het enthousiasme in de trekkingsge-

viteiten die minder zichtbaar zijn,’ verklaart

Pijnacker-Nootdorp opnieuw geëvalueerd.

bieden. Ben: ‘Centrum Pijnacker fungeert

Ben. ‘Zo is in het Winkelcentrum Ackershof

Hoe eerder er duidelijkheid over het voort-

goed, ondanks dat een aantal ondernemers

mede met geld van het Ondernemersfonds

bestaan is, hoe beter! ‘Bedrijvenpark De

zich tekort gedaan voelt. Buitengebied

een onderzoek gedaan. De daaruit voort-

Boezem is met een meerjarenplan bezig dat

Pijnacker-Nootdorp West is een uitgestrekt

gekomen actiepunten worden nu eén voor

de OFPN graag zou ondersteunen en voor-

gebied dat steeds beter functioneert. Zij

één opgepakt. De Dorpsstraat Nootdorp

uit financieren. Maar we kunnen niet verder

heeft in Nootdorp een voorbeeldfunctie.

gaan dan 2016. De door de gemeente-

Er zijn daar al lange tijd actieve onderne-

raad in 2014 geschapen onduidelijkheid
stimuleert ondernemers niet om vooruit te

Het grote belang is
belangrijker dan het
individuele bedrijfsbelang

kijken. Ik adviseer de tegenstanders van het
Ondernemersfonds, politiek en ondernemers, om verder te kijken dan de neus lang
is. Kijk verder dan je individuele belang en

mers, maar het gebied was te klein om met

doe iets collectiefs. Voor nog niet georgani-

grote dingen bezig te zijn. Nu blijkt dat de

seerde ondernemers is het ook uit financieel

Dorpsstraat een mooie trekkersfunctie kan

oogpunt belangrijk zich te verenigingen. Er

werken met deelbudgetten. Datzelfde

vervullen voor heel Nootdorp, dus ook voor

zit nog veel geld in de pot dat hen toebe-

proberen we ook aan de oostkant van

de ondernemers aan de Kerkweg, de Markt

hoort,’ aldus Ben van der Ploeg.

Pijnacker-Nootdorp voor elkaar te krijgen.
Noukoop is ver gevorderd om een apart
trekkingsgebied te worden. Het ont-

etc. Door gebieden met elkaar te verbinden
ontstaat een sterk gebied met een ruimer
budget.’

breekt nog slechts aan een notariële
vastlegging. Het gebied Katwijker-

Veel sneller handelen

laan naar het zuiden met uitzonde-

Er zijn trekkingsgebieden die veel ideeën

ring van de Boezem is het laatste

hebben over de besteding van hun OFPN-

gebied dat nog verenigd moet worden.

gelden. Ben: ‘Wij krijgen van alle gebieden

Momenteel worden de aldaar gevestigde

jaarverslagen zodat wij zicht hebben op

Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp

voor ondernemers uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp

11

Wilt u een
OVPN-Kennistafel
organiseren?

Neemt u zitting
in de OVPN
kascommissie?
De kascommissie van de OVPN controleert de boekhouding van de vereniging.
De commissie bestaat uit twee leden die
de door de penningmeester gemaakte

Kent u ze nog? De OVPN-Kennistafels?

Maar mogelijk heeft ook u een leuk of

jaarrekening controleren en een oordeel

In 2011 zijn wij daarmee gestart en de

interessant thema waarvan u uw kennis

kunnen uitspreken over het gevoerde

laatste vond midden dit jaar plaats. Voor

met OVPN-leden wilt delen. Door uw ken-

financiële beleid. Onze penningmeester,

alle Kennistafels van de afgelopen jaren

nistafel wordt een brug geslagen tussen

Jacques Vonk, meldt dat uw inzet slechts

was dermate veel animo dat er per thema

het delen van kennis en het versterken en

één uurtje betreft en plaatsheeft in februari

meerdere bijeenkomsten georganiseerd

vergroten van het OVPN-netwerk.

of maart. Heeft u interesse?

werden. Inmiddels is er voor volgend jaar

Heeft u interesse?

Mail dit dan even naar Jacques Vonk:

een nieuwe kennistafel in voorbereiding.

Geef het door via info@ovpn.nl.

jvonk@bloemendaalruigrok.nl.

Colofon
Dit is een uitgave van de
Ondernemersvereniging

a

d
Agen

Save the date: OVPN-Nieuwjaarsreceptie

Pijnacker-Nootdorp
In een razend tempo naderen we het einde van dit jaar. Sinterklaas, kerst, de
november 2015

klok die de laatste minuten wegtikt en dan… de OVPN-Nieuwjaarsreceptie.

Oplage: 500

Noteer alvast in uw agenda dat u op donderdagavond 14 januari tussen

Coördinatie: Stephan Slee

17.30 en 22.00 uur in Het Witte Huis te Pijnacker wordt verwacht.

Redactie: Arthur Venselaar,
Stephan Slee

Er wacht u een Walking dinner en in de Burgemeester Kamer komt een

Fotografie: Cok van den Berg,

Maître Fromager met een kaasbuffet van wel 30 tot 40 verschillende kazen.

Stephan Slee

Tevens is het nodige entertainment aanwezig. Het complete Witte Huis zal

Ontwerp: Vandeez Reclame

exclusief voor de OVPN-Nieuwjaarsreceptie gereserveerd zijn.

Opmaak: Paul-martin Cornelisse
Druk: Impressed Druk en Print

Natuurlijk ontvangt u nog een officiële uitnodiging per e-mail.

Voor vragen en opmerkingen:
Het dagelijks bestuur
t.a.v. Arthur Venselaar
06 - 502 03 125
info@ovpn.nl
www.ovpn.nl

Save the date: Oostlanddag 2016
De achtste editie van de Oostlanddag vindt plaats op woensdag 12 oktober
2016. Het komende jaar
informeren we u over het
programma van het groot-

Volg ons op twitter via @ovpn015
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ste ondernemersevenement van de regio.
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