
Ref. 
nr.

Thema Westfriese praktijk Korte toelichting Locatie/adres Website Gemeente

1 300 Energietransitie en klimaatadaptatie Energie Centrale Westfriesland (ECW)     

PWN Waterleidingbedrijf                     

Westfriesland ligt letterlijk op een geiser. ECW is de grootste geothermieproducent van Nederland met tien putten verspreid over de twee vestigingen 
Agriport (Middenmeer) en het Grootslag (Andijk). ECW werkt inmiddels met een team van circa dertig specialisten vanuit onder meer de olie- en gassector. 
De nieuwe Geothermie Centrale is op 5 april 2019 geopend. De mensen van ECW Geocentrale Andijk kunnen u hier alles over vertellen en laten zien. Het 
bedrijf is in 2006 opgericht als energieleverancier voor het vele honderden hectare grootte glastuinbouwgebied Agriport in Wieringermeer. In 2014 werden 
door ECW de eerste bronnen voor aardwarmte geslagen voor dit kassengebied en later ook voor het kassengebied het Grootslag (Andijk). Met de 
aardwarmte uit de tien bronnen wordt circa 75MW energie per uur geleverd. Hiermee wordt het equivalent van het warmteverbruik van een stad als Hoorn 
geleverd.

Een bezoek aan PWN kan heel goed gecombineerd worden. ECW en PWN liggen bij elkaar 'om de hoek'.

Andijk, Nieuwe Dijk 2, 1619 PK www.ecwnetwerk.nl Medemblik

2 181 Innovatie in de agrarische sector SeedValley (wereldspeler)

Proeftuin Zwaagdijk

Wat Silicon Valley is voor IT en software, dat is Seed Valley voor de ontwikkeling van planten en zaadtechnologie. De meest innovatieve groene vingers vind 
je in Nederland. Stichting Seed Valley is in september 2008 opgericht door Incotec, Bejo Zaden, Enza Zaden, Syngenta en Pop Vriend Seeds en inmiddels 
uitgegroeid tot 40 bedrijven. De bedrijven hebben zich toegelegd op de veredeling, productie, bewerking en verkoop van hoogwaardige zaden, stekken en 
jonge planten. Van de grootste producenten van groentezaden in de wereld hebben er 5 een vestiging in de Seed Valley waaronder Enza Zaden en 
Syngenta. Bedrijven in SeedValley ontwikkelen nieuwe groente- en bloemenrassen: verbeterde variëteiten die meer opbrengst geven, resistent zijn tegen 
ziektes of die geschikt zijn voor moderne teeltmethodes. De bedrijven vertellen over hun wereldwijde innovatieve manier van zaadveredeling, maar ook 
thema's als onderwijs en huisvesting van arbeidsmigranten kunnen aan bod komen. 

Er zijn veel fantastische bedrijven die samen SeedValley vormen. Bezoeken kunnen gecombineerd worden of we kunnen meerdere bedrijven uitnodigen 
voor hun verhaal over innovaties binnen de zaadveredeling. Als we het over onderwijs hebben is het ook mooi om een combinatie te maken met de Proeftuin 
Zwaagdijk. Dat is een onderzoekinstelling die is uitgegroeid tot een van de belangrijkste agrarische onderzoekscentra van Nederland op het gebied van 
praktijkgericht onderzoek.   

Voornamelijk Enkhuizen en Andijk 
en Zwaagdijk

www.seedvalley.nl

www.proeftuinzwaagdijk.nl

Enkhuizen/ 
Medemblik

3 284 Circulaire economie en de Gouden 
Eeuw

Clean 2 Anywhere Een extreme expeditie op Antarctica in een wagen gedeeltelijk gemaakt uit afvalplastic. Vele duizenden mijlen op zee met een varende denktank. Wat begon 
als ‘mission impossible’ is nu een waanzinnig verhaal. En dit is pas het begin... de Zaanse poolreizigers van Clean2Anywhere komen naar Hoorn en starten 
met de bouw van een fluitschip uit afvalplastic. "Door de bouw van dit historische schip werken wij ons de toekomst in. Simpelweg omdat we nieuwe kansen 
creëren met wat nu nog een van ons grootste mondiale probleem is; afvalplastic." Een Leerwerkproject in combinatie met de Gouden Eeuw, Liesbeth en 
Edwin ter Velde vertellen en laten zien.

Dit is echt een uniek experiment waarbij de initiatiefnemers het doel hebben om in 2020 mee te doen aan Sail Amsterdam met hun eerste werkbootje, 
waarna ze daarna het fluitschip gaan maken. Edwin ter Velde is daarnaast een hele goede spreker. 

Hoorn, Oranje Buiten, Schelphoek 
4, 1621 MK

www.clean2anywhere.nl Hoorn

4 224 Zorg en sociaal domein Pilot Westfriese aanpak ‘113’ (GGD)

Stichting Tweestrijd

De Pilot Westfriese aanpak "113" is een landelijke pilot over suïcide preventie waaraan zes regio's meedoen. Hoorn is de experimenteergemeente voor 
Westfriesland. De missie van Supranet is “niemand sterft eenzaam en radeloos door zelfmoord”. Visie daarbij is “It takes a community to safe a life”. 40% 
van de mensen die suïcide pleegt was bekend bij hulpverlening. Dat zegt twee dingen: 60% was niet in beeld en die 40% kreeg blijkbaar niet de juiste hulp 
om deze stap te voorkomen. We vertellen graag over de (effectiviteit van) de community-aanpak. Het zet aan tot denken, tot zoeken naar leemtes en over 
hoe het taboe op dit onderwerp te doorbreken is.

Tweestrijd is een zeer succesvol initiatief dat zich ook landelijk in allerlei gremia begeeft en regelmatig in de pers is. Faraaz Ramdjanbeg: "Stichting 
Tweestrijd is in september 2013 begonnen als “Project Tweestrijd“. Een groep jongeren uit West-Friesland die allemaal één of meerdere vrienden verloren 
aan de gevolgen van kanker of door zelfdoding. Wat er dan op je afkomt… We voelden dat we hier iets mee moesten doen. Met al onze kennis, ervaring en 
deskundigheid zetten wij ons sindsdien  in voor jongeren die hiermee te maken krijgen." Stichting Tweestrijd kan een rol spelen bij het signaleren, 
bespreekbaar maken en het actief benaderen van specifieke risicogroepen. Veel van hun vrijwilligers zijn getraind als gatekeeper.

Door inzet van bijvoorbeeld de Argumentenfabriek kan op een leuke manier een sessie over dit belangrijke maatschappelijke thema worden georganiseerd.  

Kan op elke locatie www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids
/stichting-113online 

www.supranetggz.nl

www.stichtingtweestrijd.nl

5 186 Agrarische sector, locatie voor een 
middagsessie

Dekker Chrysanten BV (wereldspeler) Nederland is wereldwijd gezien de grootste speler in de sierteelt. Die positie hebben we te danken aan bedrijven die continu innoveren. Dekker Chrysanten is 
daar een van. Zij behoren internationaal gezien tot de grootste veredelaars en vermeerderaars van de chrysant. Door het assortiment continu te vernieuwen 
met aantrekkelijke rassen houden zij de focus van de consument op de chrysant vast. Dat doen zij niet alleen in eigen land, maar mondiaal via distributeurs 
en eigen verkoopkantoren in Colombia en Zuid-Afrika. Met productielocaties in Hensbroek en Tanzania voorzien zij klanten in grote delen van de wereld van 
chrysantenstekken. Voor het familiebedrijf dat Dekker nog altijd is, is innovatie altijd de drijfveer geweest. Ook in teelttechniek hebben zij grote, 
baanbrekende stappen gezet. Op het gebied van energie, water en voeding verleggen ze grenzen. Met 1200 medewerkers hebben ze ook de slagkracht om 
een rol van betekenis te spelen. Ze onderzoeken, veredelen, vermeerderen, handelen, telen en vermarkten. Het is daarnaast een prachtige locatie voor een 
middagsessie midden in de kas.

Hensbroek, Julianaweg 6a, 1711 
RP

www.dekkerchrysanten.com Koggenland

6 26 Burgerparticipatie Burgerparticipatie: 

Citizen Lab

Vitale dorpen

Voor een mooie stad

Over de gehele wereld zijn er vele voorbeelden van maatschappelijke initiatieven. Mensen gaan in hun dorp of wijk zelf aan de slag met wonen, energie, 
zorg, voedsel, vervoer, natuur en nog veel meer. In Westfriesland valt er veel te vertellen over vele vormen van burgerparticipatie. 

Bijvoorbeeld het Citizen Lab, waarbij u uitleg krijgt over de digitale pagina voor het dorp Wognum: presentatie concept-kernvisie waarop inwoners digitaal 
mogen en kunnen reageren. 

Of de samenwerking die de gemeente Drechterland opzocht met inwoners voor het programma Vitale Dorpen. Een nieuwe vorm van lokale democratie in 
Drechterland. Hoe kan de gemeente er voor zorgen dat het over 10 jaar ook nog prettig wonen en leven is in de dorpen? Bewoners werken met elkaar aan 
concrete initiatieven en maken afspraken; de gemeente faciliteert met kennis, geld en netwerk. 

Of Voor een mooie stad in Hoorn. Het initiatief 'Voor een mooie stad' is bedoeld voor álle inwoners van Hoorn. De stad nóg aantrekkelijker maken, 
samenwerken aan leuke ideeën, evenementen organiseren en goede doelen steunen. 'Voor een mooie stad’ is opgericht door twee inwoners uit Hoorn in 
nauwe samenwerking met de gemeente en een aantal belangrijke maatschappelijke organisaties. De wens is om alle mooie ideeën en initiatieven uit de stad 
nóg beter tot hun recht te laten komen, “Een open stadscommunity, waar iedereen verbonden is en kan bijdragen.’’ Iedereen met een idee voor een mooie 
stad kan dit presenteren in de etalage op: vooreenmooiestad.nl of op locatie in het Stadslab. Anderen kunnen hierop stemmen.   

Regio, n.t.b. www.samen.medemblik.nl/nl-NL/

www.vooreenmooiestad.nl

Medemblik 
(Wognum en 
Wervershoof)

Praktijkvoorbeelden Westfriesland



7 262 Regionale samenwerking Samenwerking tussen zeven raden Regionale Raadsbijeenkomsten voor- en door raadsleden. Al meer dan vijf jaar komen de raadsleden van de zeven Westfriese gemeenten minimaal 
vijfmaal per jaar bij elkaar. Zij worden dan bijgepraat op de beleidsdossiers die in de regio spelen (Pact van Westfriesland). Maar ze leveren ook input en 
spreken met elkaar over moties en amendementen. Een prachtig voorbeeld van hoe een regio samenwerkt en hoe raadsleden elkaar opzoeken. Zo zoeken 
raadsleden elkaar via partijlijnen op, via bijeenkomsten van lokale partijen en ook zijn er ambassadeurs van regionale samenwerking. En waar anders dan op 
de locatie waar zij bijeenkomen: Theater Het Postkantoor in Bovenkarspel. Deze sessie zou speciaal een sessie van Westfriese raadsleden voor raadsleden 
kunnen zijn. 

Bovenkarspel, Hoofdstraat 17, 
1611 AA

www.hetpostkantoor.info Stede Broec 
(Bovenkarspel)

8 Lokale democratie Lokale democratie in de praktijk De gemeenteraad van Enkhuizen kent sinds deze raadsperiode een raadsakkoord. Er is geen sprake van een coalitie en oppositie. Wethouders zijn door de 
gehele raad benoemd, van buiten de gemeente en staan los van de partijen. Kortom genoeg stof om met elkaar van gedachte te wisselen. 

Kan op elke locatie, maar het 
stadhuis van Enkhuizen biedt een 
prachtig decor voor deze sessie. 

9 134 Onderwijs en Arbeidsmarkt Techniekpact Martinuscollege en 
Praktijkschool Stede Broec

Werken aan perspectief. Perspectief voor bestaande en toekomstige leerlingen van het VMBO binnen de technische sector. Dit is de ambitie van het 
Techniekpact West-Friesland; een initiatief van Tabor College d'Ampte en het Martinus College. Hiervoor investeren we in een vraaggerichte technische 
infrastructuur, sleutelen we aan de techniekteams en bouwen we aan instroom en doorstroom. Dit kunnen en wíllen wij niet alleen. Een 
samenwerkingsverband van meer dan 18 partijen uit onderwijs, bedrijfsleven, samenleving, overheid en branche organisaties. De Praktijkschool is een 
perfecte locatie voor dit praktijkvoorbeeld. 

Grootebroek, Annie M.G. 
Schmidtweg 1, 1613 MA

www.praktijkschoolstedebroec.nl Stede Broec

10 51 Regionale samenwerking in de 
waterketen en klimaatadaptatie

PWN Waterleidingbedrijf 

Energie Centrale Westfriesland (ECW) 

Westfriesland heeft het lekkerste drinkwater van Nederland. PWN in Andijk zuivert dit water, maar timmert ook flink aan de weg als het gaat om duurzame 
energie met een uniek zonnepark op het IJsselmeer. Ze wekken energie op; deels op water, deels op land.

Gemeenten, Hoogheemraadschap en PWN werken op basis van het Bestuursakkoord Water 2011 intensief samen in de waterketen (drinkwater, riolering, 
zuivering afvalwater). Dat heeft véél opgeleverd. Sinds het verschijnen van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie in 2017 wint klimaatadaptatie snel aan terrein. 
Die opgave ligt voor een deel op het bordje van de mensen die ook in de waterketen werkzaam zijn, zoals bij PWN. 

Een bezoek aan ECW kan heel goed gecombineerd worden. ECW en PWN liggen bij elkaar 'om de hoek'.

Andijk, PWN 
drinkwaterproductiebedrijf Andijk, 
Dijkweg 1, 1619 HA 

www.pwn.nl Medemblik

11 401 Verduurzaming agrarische sector Ad Terram B.V. Ad Terram is een biotechnologiebedrijf. Dit bedrijf richt zich op onderzoek en innovatie van technologieën en eigen ontwikkelde (biologische) 
zaadbehandelingsproducten in de agrarische sector. Naast zaadbehandelingen ontwikkelen ze biostimulantia voor blad-, grond- en bolbehandelingen. 
Biostimulantia verbeteren de opname van micronutriënten en verhogen de ontwikkeling van wortels en celstructuren, wat leidt tot een veel sterkere start van 
de planten. Op dit moment is de problematiek rond stikstof, PFAS en chemische bestrijdingsmiddelen (round up) ontzettend actueel en wordt er koortsachtig 
naar oplossingen gezocht. Ad Terram tracht hiervoor, op basis van organische middelen, innovatieve oplossingen te creëren. Een mooi voorbeeld van een 
actueel vraagstuk en duurzame oplossingen. Een uniek aspect van dit bedrijf is dat alle producten vrij zijn van bewust toegevoegde microplastics. 
Dit is een hot item binnen de politiek en samenleving van Nederland. 

Opmeer, De Veken 106, 1716 KG www.ad-terram.nl Opmeer

12 196 Innovatie in de zorg Escape Room Zorg (Omring) De Omring neemt u mee in innovatieve oplossingen die zij ontwikkelen om de zorg voor kwetsbare inwoners te verbeteren. Deze concepten bieden een kijk 
op het trainen van medewerkers en mantelzorgers in het omgaan met mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning. Op twee locaties kunnen 
deelnemers meedoen aan een echte Escape Room en via een leuke en leerzame Pubquiz. 

Ontsnap uit de allereerste Escape Room in de zorg, een uniek concept. In de Escape Room leren zorgprofessionals (en tijdens het congres dus de 
deelnemers) al spelend hoe zij informatie uit de leefomgeving van de cliënt kunnen duiden en omzetten in een cliëntplan. De Omring Escape Room is een 
interactieve leeromgeving in de vorm van een appartement, waar zich allerlei aanwijzingen bevinden over de bewoner. Om het spel tot een goed einde te 
brengen, moeten de spelers niet alleen de juiste aanwijzingen vinden, maar ook 'in gesprek' gaan met de familie en goed samenwerken. 

De Escape room is een Westfries product wat in Nederland, maar ook internationaal wordt ingezet in de zorg. Voor deelnemers een unieke en 
confronterende beleving om te ervaren wat bijvoorbeeld dementie betekent en hoe je hiermee kunt omgaan. De Escape Room is een internationale hit. In 
oktober 2019 werd de Escape Room  op een internationaal congres in Orlando, Florida, gepresenteerd aan zorginstellingen van over de hele wereld, en daar 
met groot enthousiasme ontvangen (bron: https://www.medemblikactueel.nl/2019/11/07/omring-escape-room-verovert-de-wereld/)

Hoorn, locatie Lindendael, 
Koepoortsweg 35, 1624 AB 
of
Hoorn, hoofdkantoor Omring,
Nieuwe Steen 36, 1625 HV 

https://www.omring.nl/nieuws/escape-
room-bevordert-gesprek-over-liefdevolle-
persoonsgerichte-zorg

13 241 Circulaire economie Holland Steel BV Een jong Nederlands bedrijf dat zich volledig inzet op circulaire economie (geen afval). Als toeleverancier voor snijwerk uit buis, profiel en plaat is "afspraak is 
afspraak" de hoogste prioriteit. Er geldt maar 1 ding: Getting the job done! Een typische Westfriese houding. 

Dit kan breder getrokken worden met een meet en Greet met Duurzaam Ondernemend Westfriesland. Het gaat over wat de samenwerking tussen de 
gemeenten bedrijfsleven, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Omgevingsdienst NHN en de Rabobank oplevert voor de verduurzaming van bedrijventerrein en een 
circulair Westfriesland. 

Opmeer, De Veken 28, 1716 KE www.hollandsteel.nl Opmeer

14 219 Zorg en sociaal domein en 
arbeidsmarkt

WerkSaam Westfriesland WerkSaam Westfriesland helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk. Dit zijn mensen die geen baan hebben en zonder hulp ook 
moeilijk een baan vinden. Het talent van de werkzoekende en de wens van de werkgever zijn voor WerkSaam het belangrijkste. Dit is een voorbeeld van een 
prachtige en succesvolle vorm van samenwerking tussen de Westfriese gemeenten.

Er zijn veel combinaties te maken voor een breed interessant programma. Zo is het naaiatelier van Claudia Strater bij WerkSaam gevestigd (prima te 
combineren met een luchtige mode tour van topontwerper Sepher Maghsoudi), een bezoek aan de Baanbreker (biedt korte en langdurige professionele 
begeleiding aan mensen met psychische klachten en/of een beperking. We begeleiden de mensen vanuit de participatiecentra (waar meedoen centraal 
staat) en onze leerwerkplekken) in Enkhuizen. Voorbeelden van WerkSaam in praktijk. 

Hoorn/Enkhuizen, n.t.b. https://www.werksaamwf.nl/ Hoorn

15 293 Zorg en sociaal domein Westfriese aanpak in control of Alcohol 
en Drugs

Dit is een belangrijk project in Westfriesland om het drank en drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan. En een voorbeeld van samenwerking tussen 
preventie, handhaving en communicatie in Westfriesland. Een voorbeeldproject voor andere gemeenten en regio's. Dit project raakt supermarkten, 
sportverenigingen, de welbekende kermisborrels, café's, maar ook huisartsen en ziekenhuizen. 

Hier zijn veel mooie praktijkvoorbeelden aan te koppelen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van blaastesten en van de inzet van Stichting L!ink : 
www.linkprojecten.nl

Regio, n.t.b.



16 179 De Gouden Eeuw, cultuur en vrije tijd Workshop Innoveren in de culturele 
sector

De directeur van het Westfries Museum, Ad Geerdink, vertelt over de inzet van nieuwe media om nieuwe publieksgroepen te trekken en de geschiedenis op 
een andere, aansprekende manier te laten zien. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling virtual reality programma’s en de licht- en geluidsshow Twee Graden die 
vier weken in Hoorn heeft gedraaid. Dit kan worden gecombineerd met entertainment of de virtual riality beleving. Maar ook de manier waarop het Westfries 
Museum is omgegaan met de publieke opinie rondom het omvallen van het omstreden beeld van Jan Pieterszoon Coen. Met een heuse rechtszaak waarbij 
het publiek argumenten voor en tegen kon geven, is de discussie gevoerd over het wel of niet terugplaatsen van het omgevallen beeld. De Hoornse raad 
heeft destijds besloten om het beeld weer terug te plaatsen, maar wel met een onderschrift over de negatieve kant. Dit raakt ook de discussie die recent is 
ontstaan over de 'donkere kant' van de Gouden Eeuw, waar een museum in Amsterdam besloten heeft het niet meer over de Gouden Eeuw te hebben. Het 
Westfries Museum legt op een heldere manier uit wat de goede en minder goede punten uit die eeuw zijn geweest.

Deze workshop zou in het Westfries Museum kunnen worden gehouden, maar er kan ook voor worden gekozen om dit juist op een andere, verrassende 
locatie te doen. Bijvoorbeeld in een kas of op een boot. 

Hoorn, Roode Steen 1, 1621 CV
of
andere verrassende locatie

https://wfm.nl/ Hoorn

17 353 Klimaatadaptatie Fish Flow Innovations

Koopmanspolder

FishFlow Innovations ontwikkelt watergerelateerde vindingen voor de wereld van morgen. Hun missie is het beschermen van onderwater ecosystemen en het 
voorzien in schone energie uit waterkracht. Marktleider in o.a. Engeland op het gebied van composiet visvijzels. De producten bieden nieuwe oplossingen die 
helpen om beschadiging en sterfte van vis te voorkomen, door het natuurlijke gedrag van vissen centraal te stellen. Met 8 patenten en ruim 70 gerealiseerde 
projecten in 5 landen bouwt FishFlow Innovations stap voor stap aan een toekomst waarin het welzijn van onderwater ecosystemen en het opwekken van 
duurzame energie vanzelfsprekend zijn.

Dhr. Manshanden is een goede spreker. Een combinatie kan gemaakt worden met de Koopmanspolder. De heringerichte Koopmanspolder bij Andijk is een 
proeftuin voor het waterbeheer van de toekomst. Rijkswaterstaat heeft samen met Deltares het achteroeverconcept ontwikkeld, een nieuwe vorm van 
waterberging en functiecombinaties, waarbij aan het vergroten van de waterveiligheid en aan het slim omgaan met watertekort in tijden van droogte wordt 
bijgedragen.

Medemblik, Dissel 4, 1671 NG www.fishflowinnovations.nl Medemblik

18 144 Zorg en Sociaal Domein en raakt ook 
wonen

Sociale projecten: 
o.a. Project “Voor Effies” en “Nieuw 
Begin” (huisvesting voor mensen zonder 
dak) 

Geweld hoort nergens thuis

Stichting Nicole’s Huiskamer (SNH), 
kleinschalige opvang in Stede Broec. 

Project 'Voor Effies' is een samenwerking tussen WelWonen, de diaconie van de Protestantse Gemeente Enkhuizen en de gemeente. Zij huisvesten 
mensen die door omstandigheden tijdelijk geen dak boven hun hoofd hebben, om met begeleiding hun leven weer op de rit te krijgen om na een jaar door te 
stromen naar een reguliere woning van WelWonen. Dit project loopt al een jaar of 8, blijft uit de publiciteit maar is zeer succesvol.  Gedurende de afgelopen 
jaren kwamen ze erachter dat een aantal jongeren tussen 18-23 jaar tussen wal en schip vallen. Het project is toen uitgebreid met "Nieuw Begin": een 
trajectbegeleider neemt jongeren bij de hand en helpt ze verder. Bovendien kunnen ze nu, weer in samenwerking met diaconie en WelWonen, 4 jongeren 
huisvesten in een pand in de binnenstad van Enkhuizen, voorheen café 't Centrum (Van Puffelen).  De gemeente betaalt vanuit haar couleur locale gelden de 
kosten van trajectbegeleiding. De diaconie betaalt de rest mede met fondsenwerving. 

Maar ook de aanpak van huiselijk geweld is bijzonder. We vertellen u graag over de pilot 'geweld hoort nergens thuis'. Dit is een landelijke pilot waarbij we als 
gemeenten een 10 punten plan hebben wat we als gemeenten kunnen doen. 

Stichting Nicole's Huiskamer (SNH) is prachtig voorbeeld van kleinschalige opvang in de gemeente Stede Broec. SNH houdt zich bezig met opvang, 
begeleiding en therapie van jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het betreft jongeren die in een situatie zitten waardoor het op school en/of thuis even 
niet werkt. SNH is een non-profit organisatie vanuit een privé initiatief en is voor een deel van haar financiering afhankelijk van donateurs, sponsoren en eigen 
inleg. 

In verband met de kleinschaligheid kunnen bezoekende groepen worden gesplitst of kunnen de groepen elkaar afwisselen. 

De sessie Voor Effies kan 
plaatsvinden in de Zuiderkerk in 
Enkhuizen. Een prachtig 
monument. Twee vliegen in 1 
klap. De Zuiderkerk is een van de 
vier kerken in Nederland met 
plafondschilderingen.

www.welwonen.nu/over-
welwonen/ketenpartners/stichting-voor-
effies

www.welwonen.docufiller.nl/docupage/vi
ew/ZHBhZzoxMTA5/fcc9489c947334894c
c072ae61a4e823#page/8

Enkhuizen

19 223 Zorg en Sociaal Domein/Wonen en 
Leefbaarheid

Welwonen 
(woningcorporatie/welzijnsstichting)

Welwonen is het samenwerkingsverband tussen de stichting Welzijnswerk Enkhuizen en de woningcorporatie Woondiensten Enkhuizen. Zij werken samen, 
omdat een zinvolle vrijetijdsbesteding het woonplezier versterkt. Andersom werkt dat net zo: een goede woning draagt eraan bij dat we ons beter voelen. Het 
team van Welwonen werkt er hard aan om inwoners van Enkhuizen prettig te laten wonen en leven. En de welzijnswerkers dragen eraan bij dat inwoners 
kunnen meedoen aan de samenleving. De medewerkers van de woningcorporatie zorgen er ook voor dat mensen met een kleine(re) portemonnee een 
goede woning kunnen huren en dat deze goed wordt onderhouden. 

Dit onderwerp kan ook onderdeel zijn van een groter thema zoals Verduurzaming (sociale) woningbouw, sturing op de woningmarkt. Of een 
themabespreking over de rol van de overheid op de woningmarkt. Een initiatief vanuit de markt of vanuit de gemeente en hoe gaan wij om met 
duurzaamheid? Een voorbeeld is de Toren van Hoorn, waarbij versnellingsmaatregelen voor het bouwen zijn toegepast of over het Westfriese 
afwegingskader, de doelgroepen, en het middenkader. 

Welwonen zit in Enkhuizen, maar 
deze sessie kan overal in de regio 
plaatsvinden

www.welwonen.nu/ Regio, n.t.b.

20 195 Onderwijs en arbeidsmarkt (op zoek 
naar talent)

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid 
Noord-Holland Noord (RPA NHN)

RPA NHN is een bestuurlijk samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties. Door middel van een 
informatief en (inter)actief programma geven zij bestuurders en raadsleden een verfrissend beeld van de triple helix in Noord-Holland Noord. Met een sterke 
nadruk op de ondernemersmentaliteit, werkgelegenheid en talentontwikkeling. Met succesvolle verhalen laten we zien dat een goede samenwerking tussen 
overheid en ondernemers echt het verschil kan maken. Een aantal prominente Westfriese ondernemers (denk aan Deen, Monsanto (Bayer), Karsten Tenten 
of de Action) neemt het publiek mee in hun dillema’s op het gebied van werk(zoek)end talent (aantrekken, ontwikkelen en behouden). In een klein uur maken 
we bestuurders enthousiast over de regionale aanpak en de resultaten.  

Ook een bezoek aan een van de Westfriese topondernemingen, zoals Action of De Eekhoorn is te regelen. Afhankelijk van de grootte van de groep(en) 
krijgen de bezoekers een rondleiding door een bedrijf om met eigen ogen te zien wat hier allemaal gebeurt. Dit wordt een actief en energiek bedrijfsbezoek.

Zwaagdijk  
Adres in Alkmaar:
RPAnhn, Comeniusstraat 10, 
1817 MS 

www.rpa-nhn.nl Medemblik

21 259 Veiligheid, cameratoezicht, 
ondermijning

Connection Systems BV Connection Systems is een ervaren, innovatieve high-tech organisatie die gespecialiseerd is in het verzamelen, verwerken, rapporteren en presenteren van 
gegarandeerde hoogwaardige gegevens en afbeeldingen voor meerdere doeleinden op het gebied van (tijdelijke) ITS en op hoog niveau beveiliging, 
surveillance en rechtshandhaving. Connection Systems is een van de toonaangevende bedrijven in Nederland als het gaat om tot standalone videobewaking 
en gegevensverzameling van hoge kwaliteit. 

Het is een prachtig bedrijf. De directeur kan boeiend vertellen over zijn bedrijf en de inzet van camerabeelden. Woningcorporatie Intermaris zou hiervoor ook 
uitgenodigd kunnen worden als mooi voorbeeld van gezamenlijke aanpak van ondermijning. 

Venhuizen, Westerbuurt 25, 1606 
AK

www.connectionsystems.nl Drechterland 
(Venhuizen)

22 501 Veiligheid De toekomst van de brandweer Wat is de rol van de Veiligheidsregio, de brandweer en de vrijwilligers in de toekomst? Gaan we over op een AED-achtige setting of is de brandweer in de 
toekomst nog voor elke poes in de boom?  

Obdam heeft sinds kort een commandowagen, die ingezet wordt bij grotere incidenten, wanneer meerdere hulpdiensten hun activiteiten moeten coördineren. 
Dit is hun specialisme en mogelijk kan er ook een demonstratie van het duikteam worden gehouden.

Obdam, Laan van Meerweijde 
104, 1713 CA

www.brandweer.nl/noord-holland-
noord/brandweerposten/obdam

Koggenland 
(Obdam)

23 372 De Gouden Eeuw, cultuur en vrije tijd Het imago van de VOC Hier grijpen wij graag de kans aan om ook iets over de keerzijde te vertellen. Bijvoorbeeld over de nieuwe Gouden Eeuw, welke lessen hebben we geleerd, 
wat staat er nu nog? Dit past heel goed bij het thema waarin het verleden, het heden en de toekomst centraal staat. Wat ging er toen goed en wat minder 
goed? Niet om af te doen aan het verhaal, maar vanwege de echtheid. Wat herkennen we nu nog van de Gouden Eeuw? 

Dit onderwerp kan worden gecombineerd met het Westfries Museum en een lezing van Ad Geerdink. Referentie nr 179. 

n.t.b. Regio



24 131 Revitalisering van verblijfsrecreatie Presentatie Holland Boven Amsterdam 
(HBA) over verblijfsrecreatie in 
Broekerhaven (Stede Broec)

Holland boven Amsterdam (het gehele gebied van Alkmaar, Den Helder tot en met Westfriesland) is een populaire bestemming voor toeristen en recreanten. 
Jaarlijks verblijven er miljoenen gasten bij één van de ruim 220.000 slaapplaatsen in de hotels, pensions, bungalowparken of op campings in de regio. Om de 
toppositie van de Noord-Hollandse verblijfsrecreatie te behouden moeten ondernemers hun aanbod aanpassen aan de veranderende 
consumentenbehoeften. Om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor toeristen hebben de Noord-Holland Noord gemeenten in samenspraak met de 
markt (verblijfsrecreatiebedrijven), natuurorganisaties en brancheorganisaties een regionale visie op de verblijfsrecreatie ontwikkeld. Het is voor veel regio’s 
in Nederland een uitdaging om de verblijfsrecreatie te behouden en aan te passen aan veranderende behoefte vanuit de markt. Hoe gaat Westfriesland 
hiermee om en hoe wordt dit in andere regio’s aangepakt? Tijdens de sessie kunnen ervaringen worden uitgewisseld.

Stede Broec, n.t.b. www.nhn.nl/project/vitaliteit-
verblijfsrecreatie/

Stede Broec 
(Broekerhaven)

25 214 Dijkverzwaring, veiligheid, 
klimaatadaptatie en vrije tijd

Dijkverzwaring Markermeerdijk (Hoornse 
Hop en Schouwburg) en Dijkaanpassing 
Amsterdam-Enkhuizen 

Een verhaal over droge voeten en water en een mooie samenwerking tussen o.a. het Hoogheemraadschap en regionale en lokale overheden. Waarbij het 
Hoogheemraadschap een opgave heeft en de gemeente Hoorn een kans ziet om het langste stadsstrand van Nederland aan te leggen: slim samenwerken. 

In juni 2020 is de fundatie van het stadsstrand te zien vanaf het water. Kan ook prima gecombineerd worden met een toelichting van de Veiligheidsregio over 
klimaatadaptatie. Of met een bezoek aan JLD dijkstabilisatie. De “JLD-Dijkstabilisator” is een duurzame, flexibele en innovatieve oplossing, die is ontwikkeld 
om dijken in de kern te versterken

Mogelijke locaties: het pannenkoekenhuis in Koggenland aan de dijk, een boot op het IJsselmeer, de bovenruimte van de schouwburg in Hoorn, het 
Oostereiland in Hoorn (met bijvoorbeeld  een 3D-presentatie van het Hoogheemraadschap en daarna varen langs het stadsstrand van Hoorn waarvan de 
fundatie inmiddels te zien is). 

Koggenland en Hoorn, 
Markermeer

www.markermeerdijken.nl/

26 361 Huisvesting van arbeidsmigranten t Slothuys, huisvesting arbeidsmigranten 
uit Polen.

t Slothuys in de gemeente Opmeer is een mooi voorbeeld van huisvesting van arbeidsmigranten, vooral in combinatie met hoe de omgeving hierop acteert. 
Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt maken steeds meer bedrijven gebruik van buitenlandse medewerkers. Om inzicht te krijgen in het aantal 
buitenlandse werknemers en waar deze mensen zijn gehuisvest, gaat de gemeente Opmeer deze werkmigranten registeren in de Basisregistratie 
Persoonsgegevens (BRP) van de gemeente. Gestart wordt in 't Slothuys in Spanbroek, waar veel mensen verblijven die tijdelijk in Nederland werken en 
wonen. Het registreren van buitenlandse werknemers is een wettelijke verplichting en deze moet leiden tot het verkrijgen van meer inzicht in het aantal 
buitenlandse werknemers en de panden waarin zij zijn gehuisvest; verbetering van de huisvesting waarbij voldaan dient te worden aan de 
huisvestingsnormen van de Stichting Normering Flexwonen (SNF-keurmerk); goede woon-en leefomstandigheden van de buitenlandse werknemers en 
verbetering van de rechtspositie van deze doelgroep en aanpak uitbuiting door huisjesmelkers en malafide werkgevers. (bron: 26.11.18 Rodi Media)

Opmeer (Spanbroek)
Zaagmolenweg 14, 1715 GB 
Spanbroek

Opmeer 
(Spanbroek)

27 318 Wonen en leefbaarheid Transformatie van beheer naar 
ontwikkelen, b.v. De Poort van Hoorn 

Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is hét mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een 
komen en gaan van duizenden fietsers, automobilisten, bus- en treinpassagiers, wandelaars, bezoekers en dagjesmensen. Ieder met zijn eigen doel. Door 
vervoersstromen en het parkeren meer naar de rand van de stad te verschuiven, maken we op strategische plekken in en om de binnenstad ruimte om meer 
kwaliteit toe te voegen. Hierdoor ontstaan interessante ontwikkellocaties, bijvoorbeeld voor nieuwe woningen. De ligging, dicht tegen de prachtige historische 
binnenstad aan, geeft het gebied nóg een doel: het is dé rode loper voor de binnenstad van Hoorn.

Dit is ook prachtig te combineren met een breder thema, zoals wonen in vitale dorpen. Een locatie zou de Toren van Hoorn kunnen zijn. Met uitzicht over de 
historische stad en het wijdse Markermeer.

Hoorn www.poortvanhoorn.nl/ Hoorn/Enkhuizen

28 xx Onderwijs, zorg en sociaal domein, 
locatie voor een middagsessie

Wijkleercentrum Avenhorn Studenten worden in het centrum op innovatieve wijze opgeleid naar werk in de zorg. Op hun beurt geven de studenten praktische ondersteuning bij het 
dagelijks leven voor hulpbehoevende inwoners van Koggenland. Het Wijkleercentrum is tot stand gekomen in samenwerking tussen gemeente Koggenland, 
ROC Horizon College, zorgorganisaties Omring en Wilgaerden en werkgeversorganisatie ZWplus/SIGRA. Overal in het land slaan Zorg & Welzijn, onderwijs 
en overheid de handen ineen. Een Wijkleercentrum als deze, is daar een resultaat van. Hier wordt op een andere manier onderwijs gegeven, die beter 
aansluit op de veranderende arbeidsmarkt.” Ook elders in de regio Noord-Holland Noord wordt gewerkt aan de ontwikkeling van Wijkleercentra.

Avenhorn, Buitenroede 2B, 1633 
GZ

www.ikzorg.nu/leren-in-de-zorg-met-
wijkleercentrum-avenhorn/

Koggenland

29 xx Onderwijs en sociaal domein, locatie 
voor een middagsessie

Leerwerkbedrijf Oostereiland Het Leerwerkbedrijf Oostereiland (LWBO) is een nautisch leerwerkbedrijf waar mensen met een arbeidsbeperking werken. Het LWBO is gevestigd op de 
zeilklipper Jacoba in de binnenhaven van Hoorn. Naast de Jacoba ligt het motorschip de Twee Gebroeders. Dat is hun werkschip. Verder heeft het LWBO 
ook een aantal kleinere boten, zoals de zeeschouw HN7, een sloep, werkboten en vuilnisophaalboten. Op een schip is altijd werk. Een schip is nooit klaar 
zeggen ze weleens. Het schip de Jacoba is meer dan honderd jaar oud en heeft veel onderhoud nodig. De werkzaamheden zijn zeer gevarieerd. 
Bijvoorbeeld: Werk aan het schip, roest weghalen: bikken, schuren, schilderen en lakken, hout krabben, timmeren en zagen, het schip schoonmaken, zeilen, 
scheepsknopen maken en touw splitsen, zeilen hijsen, navigeren en sturen, vaarregels en kennis van het vaarwater. Het LWBO is bedoeld voor mensen die 
geen betaalde baan hebben. Bijvoorbeeld door een verstandelijke, psychiatrische of andere beperking. Maar die wel een leuke en nuttige dagbesteding 
willen. Een mooie combinatie met een bezoek aan het Oostereiland met de oude gevangenis, hotel, Museum van de Twintigste Eeuw, Cinema Oostereiland 
en Centrum Varend Erfgoed. 

Hoorn, Veermankade 1, 1621 AN www.lwbohoorn.nl Hoorn

30 xx Onderwijs, ambacht, locatie voor een 
middagsessie

Enkhuizer Zeevaartschool Innovatief en uniek in de wereld. Duurzaamheid, onderwijs, zeilen. Het zeevaartkundig onderwijs in Enkhuizen ziet terug op een lange traditie. Reeds in de 
16e eeuw, in een tijd dat zeilschepen vanuit deze toen belangrijke stad zo'n beetje alle wereldzeeën bevoeren, gaf Lucas Janszoon Waghenaer (1534-1605) 
er al les in zeevaartkunde.  Onze studenten hebben verschillende achtergronden: ze komen van de zeilcharter vloot; zijn jachtzeilers; mensen op zoek naar 
een nieuwe carrière; zeilers die zich willen aansluiten bij nieuwe initiatieven zoals het vervoer van vracht onder zeil. Allen delen ze die ene passie: zeilen! 
Jong, oud, vrouw of man. Samen in een klas. Niet alleen maar voor dat diploma, maar  ook om gelijkgestemden van over de gehele wereld te ontmoeten.

Enkhuizen, Kuipersdijk 15, 1601 
CL 

www.ezs.nl Enkhuizen

31 21 Onderwijs en sociaal domein, locatie 
voor een middagsessie

Westfriese bibliotheek Stichting Westfriese Bibliotheken vroeg samen met de gemeente Medemblik de aandacht van de regering voor het dorp Wognum, dat haar jeugdbibliotheek 
met servicepunt dreigde te verliezen. Terwijl de aanvraag liep was sluiting van de bestaande voorziening onvermijdelijk. Dat maakte veel los bij de inwoners 
zonder zekere oplossing die tegemoet zou komen aan het maatschappelijk belang. Toen het ministerie steun toezegde aan Wognum vonden alle 
betrokkenen het belangrijk om zo snel mogelijk weer een bibliotheek te openen: tijdens Kinderboekenweek, zodat de jeugd in het dorp dit jaarlijkse feest niet 
hoeft te missen. Dat gaf de Stichting Westfriese Bibliotheken welgeteld tien weken om in een leeg pand een volledig uitgeruste maatschappelijke bibliotheek 
in te richten. Een bijna onmogelijke opdracht, die geslaagd is dankzij overtuiging en vertrouwen van de bibliotheek, het ministerie, de gemeente en de 
inwoners. Naast deze prestatie is Wognum waarschijnlijk een van de kleinste bibliotheken waarin zoveel maatschappelijke functies ondergebracht zijn (ca. 
260 vierkante meter): naast collectie voor alle leeftijden vind je er een leestafel, een huiskamer, een kinderspeelhoek, werkplekken voor ZZP’ers, 
huiswerkplekken en een DigiLAB. De bibliotheek is vijf dagen per week open en in overleg met inwoners wordt de dienstverlening verder aangepast op de 
behoeften.'

Mede dankzij Motie-Asscher uit 2017, die als doel heeft de bereikbaarheid van bibliotheken in kleine gemeenten te verbeteren. 

Wognum, Kerkstraat 10, 1687 AR www.westfriesebibliotheken.nl Medemblik 
(Wognum)

32 433 Zorg en sociaal domein Inloophuis Pisa Inloophuis Pisa is een gastvrij huis voor mensen uit Westfriesland die met kanker zijn geconfronteerd. Pisa staat voor Praten Informatie Steun en Aandacht. 
Een team van gastvrouwen en activiteitenbegeleiders doet dat graag door middel van psychosociale ondersteuning, lotgenotencontact, activiteiten en 
themabijeenkomsten. Een mooi praktijkvoorbeeld van samenwerking met ziekenhuizen, specialisten, huisartsen en patiënten maar ook psychologen, 
fysiotherapeuten en revalidatie-experts. Samen met het ziekenhuis organiseren zij themabijeenkomsten en blijven zich inzetten voor maximale ondersteuning 
van hun bezoekers.

Hoorn/Enkhuizen www.inloophuispisa.nl/



33 226 Zorg en sociaal domein Jeugdzorg JouwZorg is een behandelmethode in JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) die gericht is op het hele gezin. Jongeren en ouders maken samen besluiten over 
de toekomst. Dit zorgt ervoor dat de motivatie blijft en de omgeving positief verandert. Het JouwZorg proces start als jongeren en ouders eraan toe zijn. Het 
doel is om gedwongen behandelingen steeds minder nodig te maken. Horizon Jeugdzorg en Onderwijs kan heel bevlogen over deze behandelmethode 
vertellen, maar ook bijvoorbeeld over de aanbesteding. In Westfriesland zijn diverse gezinshuizen. Maar deze sessie zou ook heel goed op een verrassende 
locatie in de regio kunnen worden gehouden. 

Regio, n.t.b. www.horizon.eu/jouwzorg/

34 436 Zorg en sociaal domein Aanpak verwarde personen en verplichte 
GGZ

Hoe gaan gemeenten om met de aanpak van verwarde personen en verplichte GGZ? Waar lopen medewerkers tegenaan? Een uitleg over onder andere de 
inzet van de psycholance. 

Regio, n.t.b. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geest
elijke-gezondheidszorg/zorg-en-
ondersteuning-voor-mensen-met-verward-
gedrag

35 389 Zorg en sociaal domein Stichting Wings of Change Stichting Wings of Change is een voorbeeld van zorgaanbod van cliënten met de opvang van roofvogels. De Stichting heeft als doelstelling om zorg te 
bieden aan de kwetsbare doelgroepen in de maatschappij. Kinderen of volwassenen met bijvoorbeeld autisme, fysieke of psychische beperkingen, 
emotionele klachten of gedragsproblemen. Denk aan depressie, burn-out, overgewicht, angsten, kanker, negatief zelfbeeld, concentratieproblemen, ADHD, 
ADD, PDD NOS, PTSS, stress, paniek aanvallen en fobieën. Wings of Change biedt cliënten een dagbesteding, therapie, revalidatie, re-integratie met waar 
nodig individuele begeleiding, coaching of paramedische behandelingen zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. De Stichting heef raamovereenkomsten 
met de 7 Westfriese gemeenten en samenwerkingsverbanden met diverse zorginstellingen, leerwerkbedrijven en ondernemers.

Deze locatie is gelegen op een prachtig landgoed.

Andijk, Schoolweg 4, 1619 AL www.wingsofchange.nl/over-wings Medemblik (Andijk)

36 136 Locatie voor een middagsessie Fruitkwekerij en Zorgboerderij
't Keetje

Een bijzondere fruitkwekerij en zorgboerderij in Lutjebroek. Al vanaf 1988 is deze fruitkwekerij in gebruik. Zij kweken appels, peren, bessen en bramen. ´t 
Keetje heeft mooie ontvangstruimtes, ook geschikt voor vergaderingen. Bij 't Keetje werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij serveren u 
graag de bijzondere appeltaart. Kinderen kunnen appels plukken en er zijn allerlei educatieve projecten. 

Lutjebroek, Kadijkweg 65a, 1614 
MA 

www.hetkeetje.nl/home Stede Broec, 
Lutjebroek

37 29 Locatie voor een middagsessie Wijngaard, o.a. Saalhof Rond 1900 veranderde het boerenbedrijf in een fruitkwekerij en daarbij werden de druiven een steeds belangrijker bron van inkomsten. In 1920 bestond de 
druiventeelt op Saalhof uit het kweken van consumptiedruiven. Op Wijngaard Saalhof kunt u volop genieten van verschillende opmaat gemaakte 
arrangementen. Een mooi voorbeeld van een Westfries familiebedrijf, zij verzorgen rondleidingen, wijnproeverijen en plukkersmaaltijden. De wijngaard biedt 
een verrassende locatie voor een middagsessie. 

Wognum, Oosteinderweg 57, 
1687 AB

www.saalhof.nl Medemblik

38 92 Locatie voor een middagsessie De Eekhoorn Dutch Furniture BV De Eekhoorn Dutch Furniture is producent en groothandel van meubelen en interieurartikelen van eigen merk The Wood, Be Pure Home en VT Wonen. In de 
eigen fabriek worden meubels vervaardigd en via het distributiecentrum gedistribueerd. Mede door de negen buitenlandse agenten en deelname aan 
internationale meubelbeurzen groeit de Eekhoorn internationaal hard. Bekende Nederlandse klanten zijn Karwei, Wehkamp en de eigen vestigingen van 
Basic Label. Wereldwijd worden de producten van de Eekhoorn aan 24 landen via meer dan 1300 fysieke winkels en online kanalen verkocht.

Een verrassende locatie voor een thema sessie. De fabriek staat in Zwaagdijk en valt prima te combineren met een ander innovatief of verrassend bedrijf. 
Bijvoorbeeld de Action of Hessing. Dit jaar opent De Eekhoorn een experience center op bedrijventerrein Zevenhuis in Hoorn.  

Zwaagdijk, Zaadmarkt 25, 1681 
PD 

www.deeekhoorn.com Medemblik/Hoorn

39 254 Locatie voor een middagsessie Bas Koeten Racing Westwoud Samen gaan we altijd voor topprestaties! Dat geldt voor de coureurs, maar natuurlijk ook voor de crew. Een passie voor autosport, de drive om te 
presenteren en weten hoe belangrijk teamwork is, is wat hen met elkaar verbindt. Bas Koeten Racing verzorgt elk onderdeel van een succesvol race-
evenement. Denk onder meer aan gedegen voorbereidingen, preparatie en onderhoud van de raceauto, transport en logistiek, mensen en materialen, 
training en analyses, race-strategie en pitstops, en hospitality en catering. In feite hoeft een coureur alleen plaats te nemen in de auto en zijn race te rijden. 
Een zeer verrassende locatie die heel goed past bij en thema als het verleden, heden en de toekomst.

Westwoud, Industrieweg 3, 1617 
KK

www.baskoetenracing.nl Drechterland

40 257 Locatie voor een middagsessie Jachtbouwers (Medemblik/Enkhuizen) Contest Yachts is opgericht in 1959  en nog steeds in familiebezit en is door volumeopbouw van olympische zeilboten en familiezeilboten uitgegroeid tot een 
toonaangevend licht vandaag in seriegebouwde, krachtige bluewaterzeiljachten. Ventis Scheepstimmerwerf in Enkhuizen is ook een jachtbouwer. De 
scheepstimmerlieden van Ventis maken dit met hun passie, vakmanschap en kennis allemaal mogelijk. Hett timmermansoog gecombineerd met moderne 
computergestuurde technieken. Een awardwinnend bedrijf. Beide een zeer verrassende en inspirerende locatie voor een middagsessie.

Enkhuizen, Ventis 
Scheepstimmerwerk BV, 
Vlakwater 7, 1601 EV

Medemblik, Contest Yachts, 
Overleek 3, 1671 GD

www.ventis.nl
www.contestyachts.com

Enkhuizen/ 
Medemblik

41 351 Locatie voor een middagsessie Avontuur Blachere BV Avontuur verzorgt feestverlichting over het hele land. Het is een interessant bedrijf. Tot op de dag van vandaag zijn Carlo en Max verantwoordelijk voor vele 
indrukwekkende projecten in de regio Limburg waaronder Magisch Maastricht, Kerststad Valkenburg, Roermond, Heerlen en de Gemeente Grotten van 
Valkenburg. 

Feestverlichting wordt vaak ingezet als citymarketing. Ook dat kan een mooie link naar een middagsessie zijn.  

Venhuizen, Markerwaardweg 8, 
1606 AS

www.avontuur.net Drechterland 
(Venhuizen)

42 229 Locatie voor een middagsessie Museumboerderij West-Frisia

Of Rundveemuseum Aat Grootes

Een voorbeeld van een authentieke Westfriese stolpboerderij (1857), waar een rondleiding of lezing over het leven op het Westfriese platteland kan worden 
gecombineert met een nader in te vullen thema. 

De Stichting Rundveemuseum Aat Grootes heeft in het Westfriese dorp Aartswoud een rundveemuseum opgezet. Een ‘levend’ museum waarin tal van 
bedreigde oude Nederlandse rundveerassen door raszuivere fok voor ondergang worden behoed. Een museum met een educatief centrum, dat bezoekers 
informeert over de historie van die oude rassen en over de melkveehouderij en het plattelandsleven in de loop der tijden. De stolp is volledig gerestaureerd en 
geschikt gemaakt voor de bewoning door mensen met een verstandelijke handicap. Deze nieuwe bewoners helpen overdag bij de verzorging van de dieren 
in het Rundveemuseum, die door dat werk een zo gewoon mogelijk maatschappelijk bestaan zullen leiden.

Hoogwoud, Koningspade 31, 
1718 MP

Rundveemuseum Aat Grootes, 
Schoolstraat 43, 1719 AT 
Aartswoud

www.museumboerderijwestfrisia.nl

www.rundveemuseum.nl

Opmeer 
(Hoogwoud)

Opmeer 
(Aartswoud)

43 Locatie voor een middagsessie Bezoek aan de Action Action, een van oorsprong Nederlands bedrijf, is een snelgroeiende internationale non-food discounter met ruim 29.000 medewerkers en meer dan 750 
winkels in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Oostenrijk. De winkels worden dagelijks bevoorraad vanuit drie eigen distributiecentra in het 
noorden en zuiden van Nederland en nabij Parijs, Frankrijk. Action is een bedrijf uit Westfriesland. Het internationale hoofdkantoor is gevestigd in Zwaagdijk. 
Op de plekken waar ze zich hebben gevestigd geven ze een positieve impuls aan de economie en werkgelegenheid. De ambitie is om verder te groeien in 
Europa. 

Zwaagdijk 227-E www.action.com Medemblik


