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Samen betrokken!
Ook leerlingen van het Clusius-college waren actief. ’s
Ochtends is in de regen gespit, gesnoeid bij de slootkant,
zijn planten verpot, en is snoeiwerk naar de composthoop
gereden. Een houten rek werd verplaatst om als bijenhotel
te gaan dienen, in de foliekas werden boomstammetjes
gezaagd (foto). Nadat in de stammetjes gaatjes waren
geboord werden ze per kruiwagen naar het bijenhotel gebracht. Na een heerlijke lunch klaarde het in de middag op.
De foliekassen werden verder schoongemaakt, snoeiwerk
rijden bleef populair en er kon zelfs wat worden geschilderd.
Aan het eind van de middag werd op het terras in het
Linda (ZijnZ) en Elwin (De Waaier) aan de slag bij De Hortus

zonnetje rozig nagenoten van een heerlijke dag dankbaar

tijdens NLdoet.

werk. NLdoet verbroedert. Kunstkringloop, Xafax, ABCdV,
Zijnz, Mediamoose, e-Freeway, Just Connecting, Prisma

Het zonnetje schijnt terwijl ik deze tekst schrijf. Dat was

Advies, Bouwkundig bureau Apeldoorn, enorm bedankt

vrijdag 21 maart tijdens NLdoet wel anders, toen de regen

voor jullie inzet! Great Business!

’s ochtends gestaag neerviel bij Hortus Alkmaar. Met een team
van 10 zelfstandig ondernemers, grotendeels gevestigd in de

Peter Valbracht, manager Stichting De Waaier

Telefooncentrale, werden die dag de nodige ‘Hortus-klussen’
geklaard.

Foto voorzijde: Wethouders van Alkmaar in actie bij Zorgcentrum De Vleugels.

Lustrum Beursvloer Alkmaar 2014
Alweer voor de vijfde maal organiseert

ondernemers om maatschappelijke

Aanmelden kan nu al!

Stichting De Waaier De Beursvloer,

organisaties te helpen. Aan maat-

Wilt u zeker zijn dat u mee kunt

een evenement waar maatschappelijke

schappelijke organisaties bieden de

doen met dit bruisende evenement?

organisaties en bedrijven elkaar vinden

gemaakte matches een kans op ont-

Meld u dan nu alvast aan via elwin@

en matches sluiten. Daar gaan we iets

wikkeling. Voor beide partijen zijn de

de-waaier.nl onder vermelding van

bijzonders van maken! Hoe we dat

nieuwe ontmoetingen vaak hartver-

‘aanmelding LustrumBeursvloer’. Kijk

precies gaan doen, blijft nog even een

warmend en waardevol.

voor meer informatie over de Lus-

verrassing.

trumBeursvloer op www.de-waaier.
Beursvloerkrant
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nl, onder ‘evenementen’.

Hoewel we het hebben over een

In oktober 2014 brengt De Waaier de

speciale editie van De Beursvloer, blijft

LustrumBeursvloerkrant uit. Dit is

het principe van het evenement oud

een krant vol Beursvloerinformatie,

en vertrouwd. Bedrijven willen graag

maar vooral een krant met vraag en

iets betekenen voor de omgeving

aanbod. U kunt nu al uw vraag en/of

waarin ze ondernemen. Maatschap-

aanbod aan De Waaier aanbieden via

pelijke organisaties kunnen van alles

kirsten@de-waaier.nl. Een kort tekst-

gebruiken: expertise, materialen en

je van 30 tot 40 woorden over wat u

vrijwilligers om een handje te helpen.

zoekt of aanbiedt, is al voldoende. De

De Waaier organiseert De Beursvloer

advertentie wordt dan gratis opgeno-

Ook de LustrumBeursvloer vindt plaats bij

en maakt het zo gemakkelijk voor

men in De LustrumBeursvloerkrant.

partner AZ in het AFAS stadion.

Tijdens de platformbijeenkomst
bij GGZ Noord-Holland-Noord
worden de thema’s voor het eerst
besproken.

Platformleden in gesprek over
‘De Verdieping’ in Wijkcentrum
De Eenhoorn. Ze komen uit bij
‘Uitgelicht’.

Uitgelicht

Aan het eind van het overleg, stonden de volgende actiepunten
op een rijtje:
◆ De Waaier gaat de vragen die zij ontvangt van maat-

Bedrijven willen zich blijven ontwikkelen en ook De Waaier

schappelijke organisaties voor de clusters ‘Juridisch/

heeft die ambitie. Bij bewonersonderneming De Eenhoorn

Fiscaal/Financieel’, ‘PR, Marketing & Communicatie’ en

in Alkmaar spraken tien platformleden van De Waaier op

‘Organisatorisch Advies’ inventariseren en analyseren,

14 april over ‘De Verdieping’. Aan tafel zaten ABCdV, Gemeente

om helder te krijgen op welk gebied er meer behoefte is

Alkmaar, Nicolette de Wijn Coaching & Consultancy, Noorde-

aan ondersteuning.

loos Elektro, PDZ Uitzendbureau, Rabobank Alkmaar e.o. en

◆ Daarna maakt De Waaier aan de hand van deze clusters

Univé HAL. Aan het eind van de bijeenkomst was ‘De Verdie-

een voorselectie uit haar bestand van maatschappelijke

ping’ getransformeerd naar ‘Uitgelicht’.

organisaties, en bespreekt met deze organisaties welke
vragen zij op dit moment hebben.

Het idee achter ‘De Verdieping’ is het platform gerichter,

◆ Het platform van De Waaier kiest welke organisatie(s)

nog meer in samenwerking met elkaar en met inzet van

voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld een half jaar tot

de beschikbare bedrijfsexpertise, bij te laten dragen aan

een jaar) extra projectmatige steun gaat ontvangen.

maatschappelijke ontwikkelingen. In de keuken van De

◆ Tijdens platformbijeenkomsten van De Waaier worden deze

Eenhoorn werden de maatschappelijke thema’s ‘terug-

maatschappelijke organisatie(s) ‘Uitgelicht’ gezet om

tredende overheid’, ‘digitalisering en virtualisering van de

de voortgang en resultaten van de ondersteuning te delen.

maatschappij’ en ‘de toename van mantelzorgers en hun

3

belasting’, die naar voren kwamen tijdens de platformbij-

Zo worden effectiviteit en zichtbaarheid van de activiteiten

eenkomst van 28 november 2013, besproken en ook weer

van het platform van De Waaier verder vergroot. Dit als

losgelaten. Deze thema’s maakten plaats voor: ‘uitgaan

goede aanvulling op het traditionele matchen zoals al tien

van de maatschappelijke vraag’.

jaar succesvol door het platform wordt gedaan.

HERA Masters in Leren Leren
HERA Masters in Leren Leren bood in november 2013 haar

Passend onderwijs, leerlingvolgsystemen, mediawijsheid;

diensten aan op de levendige MatchMarkt in de Broekerveiling.

er is veel gaande in onderwijsland. Op de Heerhugowaardse

Pauline Swart van HERA: “ Twee organisaties matchten met

Montessorischool is een brainstormsessie gehouden met

HERA: WonenPlusWelzijn Langedijk en de Montessorischool

de directie.

Heerhugowaard. Het team van WonenPlusWelzijn volgde
een HERA-workshop over effectief communiceren binnen
de organisatie, met behulp van het digitale platform Scolly.

Het team van WonenPlusWelzijn Langedijk.

Scolly.nl is een besloten platform, dat het onderling delen van
informatie gemakkelijk maakt.”
De workshop sloot aan bij de behoefte van WonenPlusWelzijn, want met parttimers, een scala aan activiteiten
en verschillende locaties is het een uitdaging om als
medewerker op de hoogte te blijven van alle informatie.
Met Scolly wordt het bijhouden van ontwikkelingen binnen
de organisatie een stuk eenvoudiger. De medewerkers van
WonenPlusWelzijn vonden al snel hun weg op het platform.
De berichtjes, werkgerelateerde vragen, notulen en foto’s
vlogen (letterlijk) door de lucht! De medewerkers hebben
een jaar de tijd om gratis te profiteren van alle mogelijkheden van het digitale communicatieplatform.

Erik Boschman Fotografie
Op de Matchmarkt in Museum Broeker Veiling op 7 november jl.,

van deze en andere foto’s die onder andere gebruikt zullen

sloot Toonkunstkoor Alkmaar een match met Erik Boschman,

worden voor PR-doeleinden.” Ten slotte dankt Amanda

fotograaf te Alkmaar. Toonkunst Alkmaar is het oudste

De Waaier hartelijk: “Zonder jullie medewerking zouden

oratoriumkoor van Alkmaar. Het koor bestaat uit ruim

we geen matches kunnen sluiten met bedrijven zoals

120 zangers en zangeressen en verzorgt twee concerten per

Erik Boschman Fotografie.”

jaar in de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar. Erik Boschman
is een goede bekende van De Waaier.
Erik Boschman heeft al voor ontelbare platformbijeenkomsten, Beursvloeren en MatchMarkten zijn professionele
fotografie ‘om niet’ aan De Waaier beschikbaar gesteld.
Daar is De Waaier erg blij mee. Hij sluit ook regelmatig
fotografiematches met maatschappelijke organisaties,
zoals bijvoorbeeld het Toonkunstkoor van Alkmaar.
Amanda Tesselaar van het koor: “Erik fotografeerde het
koor op 12 december belangeloos tijdens de uitvoering van
het Weihnachts Oratorium in de Grote Kerk. Deze foto is
het bewijs dat we een zeer goede match met hem hebben
gemaakt! Het koor dankt Erik hartelijk voor het maken
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Toonkunstkoor Alkmaar in actie.

In gesprek met Marco Janmaat
mensen en organisaties en het zo samen

“Moeilijk, het zijn er zoveel. Leuk vind

sterker staan. Mijn collega’s en ik zijn

ik vooral de grote diversiteit aan klus-

in ieder geval trots op het lidmaatschap

sen en matches. Het is iedere keer

van De Waaier. “

heel verschillend, maar het zijn stuk
voor stuk bijzondere ervaringen die

Hoe lang ben je al lid?

je anders niet snel op zou doen. Zo

De Rabobank is één van de mede-

heb ik een aantal keer meegewerkt

oprichters van De Waaier en is er

aan activiteiten in verzorgingshuizen,

dus al sinds de oprichting bij. Marco:

maar ik heb ook geschilderd en een

“Als coöperatieve bank vinden we dat

kinderboerderij helpen opknappen.

we een maatschappelijke rol hebben om

Een collega van mij had laatst een

Marco Janmaat, manager Marketing &

de regio te ontwikkelen op gebieden

match met betrekking tot het opstel-

Communicatie bij Rabobank Alkmaar e.o.

als: economie, cultuur, vitaliteit,

len van een marketingplan voor een

innovatie, duurzaamheid en ook

buurtvereniging ingevuld, dat vond ik

De pay-off van de Rabobank luidt

leefbaarheid. Binnen dat laatste punt

wel een heel originele.”

‘Samen sterker’ en dat is ook precies

passen de activiteiten van De Waaier

waar De Waaier voor staat”, zegt

natuurlijk heel goed.”

Marco Janmaat, manager Marketing &
Communicatie bij Rabobank Alkmaar e.o.

Wat vond je de leukste match?

“De Waaier is wat mij betreft een goed

“De leukste match die ik heb uit-

gelukt voorbeeld van het verbinden van

gevoerd?”, vraagt Marco zich af.

Agenda
22 mei 2014, 14.30 uur
Platformbijeenkomst in de Abdij van Egmond

4 september 2014, 14.30 uur
3e platformbijeenkomst (locatie nader te bepalen)

13 november 2014, 12.30 uur
Lustrum Beursvloer in AFAS Stadion

27 november 2014, 14.30 uur
4e platformbijeenkomst bij ROC Horizon,
Heerhugowaard

Michel Swinkels van Grontmij komt ook aan het woord in de promotiefilm.

Promotiefilmpje De Waaier
Het bedrijf Innovatie.tv uit Limmen maakte tijdens NLdoet
2014 een promotiefilmpje over het werk van De Waaier.
Frederik Meijster en Chris Kesting investeerden als nieuw
lid een hele dag. De Waaier gaat dit filmpje gebruiken op
o.a. haar website, social media en tijdens bijeenkomsten.
We waarderen het zeer wanneer enthousiaste platformleden het filmpje inzetten om met beelden hun enthousiaste woorden te illustreren. Het filmpje is te vinden op
www.de-waaier.nl op de homepage.
NLdoet 2014 was weer een succes met 55 matches bij
35 maatschappelijke organisaties, gecoördineerd door
De Waaier. 500 handen van 250 medewerkers van
bedrijven zetten zich belangeloos in.
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NLdoet
in beeld

Een heerlijk ontbijt voor 120
bewoners van De Vleugels
Een luxe ontbijtbuffet met muzikale omlijsting van Hubert
Ilario stond op vrijdag 21 maart op het NLdoet programma
in Zorgcentrum De Vleugels. Vier wethouders en drie ambtenaren van de gemeente Alkmaar zetten zich in via De Waaier,
net als veertien medewerkers van Racktime BV. Daarnaast
hebben vier kinderen van Basisschool Het Baken en hun begeleider geholpen om de bewoners een onvergetelijke ochtend
te bezorgen.
Krista van Slageren, senior medewerker advies en beleid van
de gemeente Alkmaar: “Het was fantastisch om te doen:
lekker praktisch bezig zijn, leuke gesprekken met bewoners
en medevrijwilligers en zien dat bewoners het waarderen.
Kortom, het was een erg leuke en gezellige ochtend!” De
medewerkers van Racktime hebben met veel plezier meegewerkt aan dit prachtige initiatief, zoals Rene Klooster het
noemt. Rene: “De hele ochtend was goed voorbereid door de
medewerkers van De Vleugels en na een korte introductie

Tuinieren in de stad bij HAL 25.

ging iedereen enthousiast aan de slag. Van koffie schenken
tot een kletspraatje maken, van een korte wandeling tot

Bibliotheek Kennemerwaard
zet zich in tijdens NLdoet

ontbijt op bed brengen, de collega’s zagen deze morgen bij
alle bewoners een grote glimlach op het gezicht en dit gaf
zeer veel voldoening!”

Enthousiaste medewerkers van Bibliotheek Kennemerwaard staken op zaterdag 22 maart de handen uit de

Geertruud Bakker van De Vleugels was erg blij met de vrij-

mouwen om te helpen het sociaal educatief (moes)

willigers: “Alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor jullie inzet

tuinproject ‘De Asfalttuinen’ van de grond te krijgen in

en de medewerkers van De Waaier bedankt voor de bemid-

Alkmaar. Deze stadsmoestuin van een kleine 300 m

deling!”

2

in Overstad, gaat biologische, maar vooral verse bladgroenten, bieten, erwten, peulen, bonen, knollen en
rapen produceren voor de Voedselbank Alkmaar, een
paar minuten verderop.
De Asfalttuinen
Normaal zijn ze druk met leesbevordering, mediaeducatie, het organiseren van workshops en tablet
cafés en zitten ze veelal tussen de boeken. Maar zaterdag 22 maart was het heel andere koek voor een groep
medewerkers van Bibliotheek Kennemerwaard. Zij
zetten zich enthousiast in voor het sociaal en educatief
(moes)tuinproject “De Asfalttuinen” op het terrein van
HAL 25. Het zwaarste werk was al gedaan, de plantbedden lagen er al. Maar er moest nog wel gezaaid, gepoot
en geplant worden.
“Het was een paar uur buffelen”, aldus de medewerkers
van Bibliotheek Kennemerwaard. “Maar vooral ook erg
leuk om te doen en het schenkt veel voldoening om
mee te werken aan zo’n prachtig sociaal project”.
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Het was een drukte van belang bij het ontbijtbuffet!

Vrouwen voor vrouwen in
het Oranje Huis
Zij Onderneemt had zich aangemeld voor de schilderklus op
vrijdag 21 maart in het Oranje Huis. Dit bedrijf biedt advies,
ondersteuning en inspiratie aan ondernemende vrouwen.
Vrouwen die plannen hebben voor een eigen bedrijf, net
gestart zijn met hun bedrijf of al ondernemer zijn. Het Oranje
Huis verzorgt crisisopvang en begeleid wonen. Daarnaast is
er in het pand een steunpunt huiselijk geweld aanwezig. Dit
maakt het mogelijk om laagdrempelige, directe hulp op maat
te bieden aan het hele gezin.
Marja Kraakman van het Oranje Huis: “Onder het genot
van een kopje koffie stelden we ons aan elkaar voor. En
daarna snel aan de slag, alle gangmuren werden onder
handen genomen. Dat was echt niet overbodig. Alles
kreeg weer een fris laagje verf. De lunch werd door Jannie,
Naomi en Marja verzorgd. Rond de klok van drie uur was
de klus geklaard en met een drankje en een nootje werd de
dag afgesloten. NLdoet was weer een groot succes in het
“In de ochtend hadden we regen, maar in de middag klaarde het op.”

Oranje Huis. Het Oranje Huis bedankt Zij Onderneemt voor
hun geweldige inzet, het huis is weer ‘echt‘ oranje en ziet er

Het Groene Erf en Grondslag

weer als nieuw uit!”

NLdoet 2014 was opnieuw een groot succes op het
Groene Erf. Dit dankzij de grote inzet, toewijding en
enthousiasme van de firma Grondslag. Zorgtuinderij
‘Het Groene Erf ’ is een kleinschalige zorgaanbieder in
Waarland. Zij biedt zorg en begeleiding aan kinderen
en (jong)volwassenen met een speciale zorgvraag.
De organisatie biedt een warme, veilige woon- werk-/
stageomgeving en logeeropvang/dagopvang aan.
Bernadine Bakker van Het Groene Erf: “Er is veel werk
verzet. Eén ploeg heeft buiten de houtsnippers verdeeld
over ons kabouter pad. Dit is enorm opgeknapt. De
tweede ploeg heeft in de kas alle aardbeienplanten
in trays geplant. Deze staan klaar voor de verkoop.
Tussen de middag was er soep met brood. In de ochtend
hadden we regen, maar in de middag klaarde het op en
werd het lekker warm in de kas. Ook de buitenploeg
droogde een beetje op. Dit kwam de sfeer ten goede.
Aan het eind van de dag hebben we moe, maar voldaan
afscheid van elkaar genomen. Als bedankje kregen alle
vrijwilligers een mooi opgemaakte bak met violen van
Het Groene Erf.”
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Zij Onderneemt heeft lol in de schilderklus in het Oranje Huis.

De Waaier dankt haar
Founders/Partners
◆ AZ N.V.
◆ De Hooge Waerder
◆ Gemeente Alkmaar
◆ Gemeente Heerhugowaard
◆ Gemeente Langedijk
◆ HDC - Noordhollands Dagblad
◆ Hogeschool Inholland Alkmaar
◆ Kennemer Wonen
◆ Rabobank Alkmaar e.o.
◆ Schuurman Groep B.V.
◆ TheSign Creative Communication
◆ Trefnet

Vader Abt

Jan Krapels

◆ Univé HAL
◆ WNK Bedrijven

Uitnodiging

◆ Woonwaard

Sponsors
◆ ABN AMRO

Platformleden zijn van harte welkom op de tweede platformbijeenkomst

◆ BAM Civiel Noordwest

van De Waaier op donderdag 22 mei 2014.

◆ Bejo Zaden B.V.

Programma:

◆ Bukom Offshore & Industrial Services B.V.

◆ Jan Deurwaarder i.s.m. HSB Volendam
◆ De Jong Reclame en Partners BV
◆ Eriks B.V.

14.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

14.45 uur

Rondleiding

16.00 uur Welkom door Vader Abt en presentatie door Jan Krapels,

◆ Flynth
◆ GGZ Noord-Holland-Noord
◆ MagentaZorg
◆ Nedvice Automatisering B.V.

		

directeur van de Abdij van Egmond

◆ Rodi Media B.V.

16.25 uur

Presentatie door diverse ondernemers over hun ervaringen met

◆ Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders

		

maatschappelijk betrokken ondernemen

◆ Victoria BV Schoonmaak en Bedrijfsdiensten

16.50 uur

Maatschappelijke pitches

Donateurs

17.10 uur

Afronding en netwerkborrel

◆ Aannemingsbedrijf K. Dekker

18.30 uur

Afsluiting

◆ Actus Notarissen
◆ Ammeraal Beltech B.V.

U kunt zich aanmelden via de website www.de-waaier.nl/evenementen
of e-mail: elwin@de-waaier.nl

◆ Aqualectra B.V.
◆ Bak Reizen Alkmaar
◆ BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.
◆ BKK Beheer B.V.
◆ Dantuma

De bijeenkomst vindt plaats bij

◆ De Geus Bouw

de Abdij van Egmond,

◆ De Groot en Slot B.V.

Abdijlaan 26 in Egmond-Binnen.

◆ Elektropartners B.V.
◆ Erik Boschman Fotografie
◆ Erkamp Boot Willemsen Notarissen
◆ Ernst & Young Accountants
◆ Stichting Esdégé.Reigersdaal

Colofon
De NieuwsWaaier is een uitgave van:

◆ Frans Stokman Renaultdealer

Tekst
De Waaier

Stichting De Waaier

Ontwerp en productie

Postbus 315

TheSign Creative Communication

1800 AH Alkmaar
072 511 06 01
06 12 62 08 23
info@de-waaier.nl
www.de-waaier.nl
Oplage: 3750

Fotografie
Erik Boschman Fotografie
Druk
Marcelis-Dékavé
Verspreiding
WNK Bedrijven

◆ Gedeka Beheer B.V.
◆ GP Groot B.V.
◆ Gravisie B.V.
◆ Henry’s Studio
◆ Hörmann Alkmaar B.V.
◆ ISSYS ICT B.V.
◆ MarcelisDékavé B.V.
◆ Maverick Events
◆ Meeùs Assurantin B.V.
◆ Noordeloos Elektro B.V.
◆ Pesman Advocaten
◆ Reaal Verzekeringen
◆ ROC Horizon College
◆ Schot Groep
◆ Tebulo Engineering B.V.
◆ Woningbouwvereniging Langedijk
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