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Van onze voorzitter Henk Wessel

‘Lente’
Februari was een hele onrustige maand met veel stormen. Nog nooit gebeurd, zoveel zware stormen in februari. De natuur was onrustig, alsof zij
de mensen iets wilde zeggen, wilde waarschuwen....
En toen werd het maart.
Gekke berichten, iedereen een beetje laconiek, maar het werd steeds
gekker en vooral zorgelijk. De scholen gingen dicht, jongeren studeerden
online. De horeca werd gesloten en tal van evenementen werden afgelast.
Mensen gingen thuis werken, Polen gingen naar huis en fabrieken kregen
steeds minder aangeleverd. Mensen werden minder laconiek, eerder
bezorgd. De zorg ging door, echter alleen voor noodgevallen en intensive
care. Onderzoeken en operatie werden vooruitgeschoven en gingen
uiteindelijk niet door.
Mensen mochten niet meer samen en vooral op afstand. Tenminste anderhalve meter. Elkaar omhelzen of een hand geven was uit den boze. De
straten waren leeg. De schappen in de winkels raakten ook leeg, meer door
gedrag van mensen dan door een gebrek aan voorraad. De economie ging
bijna kopje onder, maar stopte gelukkig niet. Corona trok door het land en
trok een zware wissel op het dagelijks leven.
Maar de lente, de lente wist het niet. Die wist niet van Corona.
De bollen kwamen uit, de bomen werden groen en de zon scheen. Zo mooi
dat zelfs de stranden vol waren... En de zwaluwen kwamen weer terug en
de ochtend werd weer eerder licht en de avond later donker. Zelfs de vogels
bouwden weer hun nestjes. De lente ging gewoon en onverstoorbaar door.
Zoals elk jaar.
En na de lente wordt het zomer, ondanks alles. Ik hoop zo dat alles dan weer
een beetje normaal is. U, uw dierbaren en uw bedrijf, blijf gezond!
Hartelijke groet,
Henk Wessel
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Welkom aan twee nieuwe
geassimileerde leden
Met ‘geassimileerd lidmaatschap’ bedoelen wij: een lidmaatschap dat invulling/
verrijking geeft aan de maatschappelijke functie van het lid. Voor IJPOS zijn de
geassimileerde leden op hun beurt van waarde, omdat zij van toegevoegde waarde zijn op de doelstelling van IJPOS om bij te dragen aan de economische groei en
werkgelegenheid in de regio.
GreenBiz IJmond en Citymarketing Velsen zijn onlangs geassimileerd lid geworden.
Wat zij doen, leest u hieronder:

GreenBiz IJmond
Onder de noemer vereniging GreenBiz IJmond werken ondernemers in de IJmond
samen aan het verduurzamen van het eigen bedrijf én het bedrijventerrein.
GreenBiz IJmond wordt ondersteund door Omgevingsdienst IJmond en werkt
ook nauw samen met OV IJmond. Thema’s waar GreenBiz zich op richt zijn energie
besparen, duurzame energie opwekken, educatie en circulaire economie. Vanaf
2019 bundelen bedrijven in de IJmond hun krachten om lokaal duurzame energie
te produceren. Doel is deze energie ook lokaal te consumeren middels een Lokale
Energie Markt (LEM). GreenBiz nodigt alle ondernemers van harte uit om hieraan
mee te doen via het project ‘GreenBiz Energy’.
Contactpersonen:
Erna Hilbers, ehilbers@odijmond.nl of 06-51383692
Jan Boudesteijn, jan@boudesteijn.com of 06-53246858

Citymarketing Velsen
Citymarketing richt zich op het verbeteren van het imago en de bekendheid van
IJmuiden, het vergroten van de trots onder de inwoners (van heel Velsen), het
vergroten van de economische spin en het verbinden van bedrijven, organisaties
en evenementen. Het hele jaar door zet citymarketing zich in voor het promoten
van IJmuiden dat zich kenmerkt door de visserij, de groeiende offshore en sterke
maakindustrie getypeerd door innovatie en duurzaamheid.
Contactpersoon:
Friso Huizinga, citymarketeer@ijmuiden.nl of 06-53718832
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Bedrijfsfilms gepresenteerd
tijdens ledenbijeenkomst Telstar
Tijdens de Telstar bijeenkomst op 7 februari jl. werden de bedrijfsfilms van
Wesco, First Energy en Fa. Jaspers aan u gepresenteerd. Een staaltje vakwerk
van Gerrit-Jan Hofsté en Harrie van Wees die daarvoor terecht in het zonnetje
werden gezet. De films van max 60’ krijgen een vervolg in de loop van het jaar.
Wij houden u op de hoogte.
Bedrijfsfilms bekijken op IJPOS website:
https://www.ijpos.nl/uncategorized/bedrijfsfilms/

Wat beweegt onze leden?
Wij willen elkaar als leden beter leren kennen. Pas daarna kun je elkaar de bal toespelen. Het creëren van zeepkistmomenten tijdens ledenbijeenkomsten en het aan het
woord laten van onze leden in onze nieuwsbrief zijn prima manieren om daartoe te
komen. In deze nieuwsbrief graag uw aandacht voor Hans de Pagter en Danny Hol.

Hans de Pagter,
directeur-eigenaar van Marwing
Technische expertise, van industriële
projecten tot totaal projecten in
jachtbouw en -reparatie, constructies
van aluminium of staal
In een tijd waarin we hebben te dealen met de gevolgen en maatregelen
rondom het coronavirus, zijn wij benieuwd waar Hans op dit moment
vandaan belt. Vanuit huis of is hij (gewoon) op de zaak, aan de
Industriestraat 22 E?
Hans, geboren en getogen IJmuidenaar, geeft aan dat hij zelf op de zaak aanwezig is, evenals een aantal van zijn medewerkers. De collega’s die verkouden
zijn, werken op het moment vanuit huis. Hans: “In principe is er nog werk
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en staat er veel uit. Ik merk wel dat de mensen gereserveerder zijn in hun
beslissingen. Veel van onze projecten staan sowieso over het ‘Corona virus’
heen gepland. Ja, het zijn gekke tijden. Ik denk overigens wel dat wij als
bedrijf in een wat vreemde overgangsfase zitten en dat er binnenkort toch
meerdere grote klussen gaan vallen.”

Extra gas
Hans verwacht dat hij de komende periode met wat omzetverlies te maken
krijgt, maar hij is zeker niet van plan bij de pakken neer te zitten. Met zijn
collega’s gaat hij op zoek naar nieuwe klanten en nieuwe afzetmarkten en,
eerlijk is eerlijk, daar krijgt hij op voorhand positieve energie van. “Dus in
plaats van meegaan in de malaise geven we nu extra gas!”

Intelligente lockdown
De duidelijkheid over de streefdatum van 1 juni a.s. tot wanneer alle samenkomsten verboden zijn, geeft volgens Hans rust en een bepaalde zekerheid
die hij in de weken hiervoor niet ervaren heeft. “Gelukkig geldt er voor ons
geen lockdown en zijn we als maakindustrie niet aan banden gelegd. We
kunnen nu doorkabbelen, zeker ook omdat de meeste opdrachtgevers ook
hun levertermijnen iets kunnen uitstellen.”

Wat doet Marwing eigenlijk?
“Wij zijn redelijk goed in het combineren van allerlei materialen, zoals glas,
carbon, staal (alle metalen) en hout. Je moet het zo zien dat wij worden
ingehuurd door grote jachtbouwers (o.a. Oceanco, Koninklijke De Vries,
Royal van Lent en Royal Huisman) voor een totaalopdracht, meestal
technische hoogstandjes zoals mechanieken in combinatie met constructiewerken voor op een luxe (zeil)jacht. Denk aan zaken die op afstand bedienbaar zijn en openklappen of inschuiven”, aldus Hans.

Geen ‘bitterballen club’
Natuurlijk willen wij van Hans weten waarom Marwing een aantal jaar
geleden lid is geworden van IJPOS? “Ik hoef niet direct bij een ‘bitterballen club’ te horen, daar heb ik andere groepjes voor. In IJPOS zat nog geen
jachtbouwer of toeleverancier, dus voor ons is het lidmaatschap een mooie
aanvulling en dit is ook een tijd dat je er voor elkaar kunt zijn!” Hans denkt
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dat het voor IJPOS belangrijk is om nu haar meerwaarde te laten zien. “In
2019 was alles ‘sky high’, nu moeten we met zijn allen op zoek naar kansen.”

Aan de zijlijn
Over zijn persoonlijke ambitie is Hans duidelijk: “De komende vijf jaar moet
er iemand naast of boven mij komen staan, want ik ga niet door tot mijn
75ste. Ik vind het leuk om dan nog mee te doen, maar wil niet meer de zorgen en lekker in een zeilbootje tochtjes kunnen doen…”
Het werkterrein van Marwing is zeer divers, van industriële projecten, jachtbouw en -reparatie, constructie van aluminium of staal tot totaal projecten.
Marwing zet expertise in engineering, technisch inzicht, productkennis,
ervaring en creativiteit in om projecten op het hoogste kwaliteitsniveau
af te leveren. Hoogwaardige materialen, zoals Duplex, roestvast staal en
aluminium, maar ook staal, brons en houten componenten worden in een
project geïntegreerd.
Meer weten? Zie ook http://marwing.nl/

Danny Hol,
directeur van Roodenberg
Staalkabels B.V.
Maatwerk in staalkabel, van
enkele stuks tot grote hoeveelheden.
In verzinkt, gecoat of RVS
“De maatregelen rondom het coronavirus hebben ook invloed op ons
bedrijf. We werken op het moment in groepen. Een deel werkt thuis en een
deel op de zaak. Zo proberen we deze bijzondere crisis door te komen.”
Aan het woord is Danny Hol, directeur van Roodenberg Staalkabels aan de
Zandvoortstraat in IJmuiden. Na eerst een periode van 1,5 jaar als verkoopleider te hebben gewerkt, is Danny sinds januari dit jaar werkzaam als directeur. “We werken met een groep van veertig man, waarvan tien op kantoor
en dertig in de productie. De eerste maanden van het jaar hebben we goed
gedraaid, waardoor we nu nog goed in het werk zitten. Ik zie wel dat er veel
onzekerheid heerst. Normaal leveren we veel aan evenementenlocaties en
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beursgebouwen en dat ligt nu nagenoeg stil. We hadden dan wel net onze
materialen voor het Songfestival klaar en geleverd, maar Lowlands, Pink Pop
en andere festivals gaan nu niet door. Helaas, want normaal voorzien we
deze opdrachtgevers altijd van kabels voor het ophangen van verlichting en
decorstukken.”

Historie
Roodenberg BV is in 1917 opgericht door de gebroeders Roodenberg. Vanuit
de vestiging in Santpoort werden ijzerwaren, staalkabel en touw verkocht.
Later, in 1947, verhuisde het bedrijf naar het havengebied van IJmuiden.
Vanaf dat moment werden steeds meer activiteiten in de visserij en scheepvaart ontwikkeld. In de jaren’70 ontwikkelde het bedrijf zich tot specialist in
het vervaardigen van producten uit staalkabel. De visserij- en scheepvaartactiviteiten verdwenen op dat moment naar de achtergrond. Inmiddels is de
leiding van het bedrijf niet meer in handen van een Roodenberg, maar wordt
de filosofie van de oorspronkelijke oprichters nog steeds toegepast: betrokkenheid bij de klant en het personeel. Vooral het testwerk en de ontwikkeling
van nieuwe producten hebben speciale aandacht. Inmiddels maakt HOC
Versteeg Testing BV ook deel uit van Roodenberg Staalkabels BV.

Testen van hijs- en hefmiddelen
Ook Danny ontkomt niet aan de vraag die wij aan alle geïnterviewden voorleggen: Waarom IJPOS?“ Danny’s antwoord is duidelijk: “Voor het netwerk in
de regio, want ook regionaal moeten we zichtbaar zijn. Niet iedereen weet
namelijk dat we ook keurwerk doen voor hijs- en hefmiddelen. Omdat er hier
regelmatig schepen aankomen, is het goed dat iedereen weet wat wij kunnen en doen. Wat dat betreft bestaat ons bedrijf uit twee delen: een productiedeel en een hijs- en hefdeel, waar het uitvoeren van keuringen onderdeel
van is. Qua productie komen we wekelijks zeker tot 25.000 kabels, waarbij de
ene klant een enkele kabel nodig heeft en een andere weer een project heeft
van 10.000 kabels of meer. Iedereen is welkom bij Roodenberg”.
Bij IJPOS bijeenkomsten komen we diverse vertegenwoordigers van Roodenberg tegen. Dat is positief, maar wie is wie? “De bijeenkomsten van IJPOS
bezoeken we zo vaak mogelijk. Michael van Son en Robert Holtrop zijn de
eigenaren en Luuk Kooij is onze vertegenwoordiger. We overleggen altijd wie
heengaat.”
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Toekomst van Roodenberg?
Los van de coronacrisis was Roodenberg Staalkabels al bezig met het aanpassen van de bedrijfsvoering. “We zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid
en het was duidelijk dat, als we willen doorgroeien, we het bedrijf moeten
professionaliseren. Daar liepen we al een tijdje tegenaan. Uitgaande van het
alom bekende gezegde: ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’, ligt daar
dus onze uitdaging!”
Roodenberg Staalkabels biedt een breed assortiment staalkabels, ‘alle’ soorten en maten zijn verkrijgbaar, veelal uit voorraad. Daarnaast worden hijs- en
hefgereedschappen geleverd en gekeurd. De kracht van Roodenberg
Staalkabels zit vooral in het op maat maken van kabels, waardoor deze voor
alle denkbare toepassingen gebruikt kunnen worden. De meeste bewerkingen worden in de eigen werkplaats uitgevoerd, waardoor de leveringstijd
kort en betrouwbaar is. Het personeel bestaat uit circa 40 medewerkers, allen
bekwaam in het vervaardigen van de meest uiteenlopende producten, met
behulp van vele speciale machines en gereedschappen.
Meer weten? Zie ook https://www.roodenberg.nl/

Kijkje in de Keuken van
Citymarketing Velsen
Heel graag hadden wij samen met u in de maand mei een bezoek gebracht
aan Citymarketing Velsen dat is gevestigd in het voormalige kerkje aan de
Helmstraat 9 in Oud-IJmuiden. Ten gevolge van de coronamaatregelen gaat
dit niet door. Helaas. Zodra dat mogelijk is, plannen wij in overleg met Friso
Huizinga een nieuwe datum en wordt u uitgenodigd!
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Beeldkwaliteitsfonds van start
De gemeente Velsen wil de bedrijventerreinen in Velsen duurzaam ontwikkelen. De provincie Noord-Holland stimuleert dit en heeft de gemeente
Velsen daartoe een subsidie toegekend van €100.000 voor een Beeldkwaliteitsfonds in havengebied IJmuiden. Met dit fonds worden bedrijven gestimuleerd de gevels en voorterreinen van hun bedrijfspanden te verbeteren.

Om welk type ingrepen gaat het?
De stimuleringsbijdrage is bedoeld voor duurzame fysieke ingrepen waardoor het aanzicht van uw bedrijfspand en/of voorterrein vanaf het water of
de openbare weg verbetert. Denk daarbij aan duurzaam materiaalgebruik
bij gevelrenovatie, de aanleg van groenvoorzieningen op voorterreinen en
het verfraaien van de entree, oprit en parkeerplaatsen.
Wat is de hoogte van de stimuleringsbijdrage?
De bijdrage aan een fysieke ingreep bedraagt maximaal 25% van de investering, met een minimum van € 2.500, exclusief BTW en een maximum van
€ 15.000, exclusief BTW per aanvraag. Wilt u in aanmerking komen voor een
stimuleringsbijdrage vanuit het Beeldkwaliteitsfonds? Dien dan uw aanvraag in bij de gemeente Velsen. Een beoordelingscommissie bekijkt of de
aanvraag past binnen de voorwaarden van de Raadsverordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020 en de Welstandsnota 2015 van de

Hoe kom ik aan het aanvraagformulier?
Het aanvraagformulier subsidie Beeldkwaliteitsfonds en/of het
Raadsbesluit en Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden
vraagt u aan bij:
Frans Hoogzaad, parkmanager van BIZ Havengebied IJmuiden,
parkmanager@biz-havenijmuiden.nl of 06-50294941
of:
Maayke Mooibroek, gemeente Velsen,
mmooibroek@velsen.nl of 0255 - 567451
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Bericht van wethouder Jeroen Verwoort - “Oog hebben voor elkaar”

Beste ondernemers,
Langs deze weg willen wij jullie allemaal een hart onder de riem steken en heel
veel sterkte wensen in deze zware en onzekere tijd. We zetten alles op alles om
onze ondernemers in Velsen in deze periode zo goed mogelijk te ondersteunen.
De coronacrisis raakt ondernemers hard. Vrijwel niemand ontsnapt aan de impact
die het virus heeft op onze samenleving. Onze gedachten gaan allereerst uit naar
iedereen die, direct of indirect, getroffen is door het virus. Onze ZZP-ers en de vele
ondernemers in de detailhandel en horeca worden in deze tijd hard getroffen.
Maar ook de evenementen, toeristische sector, cruise- en ferryvaart, visserij en nog
veel meer sectoren merken dagelijks de gevolgen van de coronacrisis. Ondanks
alles is het mooi om te zien dat er steeds meer prachtige initiatieven vanuit ondernemers en inwoners ontstaan. Deze creativiteit hebben we hard nodig in deze tijd.
Als overheid kunnen we dit niet alleen oplossen. We moeten in deze periode - nog
meer dan anders - oog hebben voor elkaar. Saamhorigheid is belangrijk, met ‘ieder
voor zich’ redden we het niet. Bij deze wil ik u daarom oproepen stil te staan bij
wat u voor uw collega-ondernemers kunt doen. Betaal rekeningen aan onderaannemers en leveranciers op tijd. Probeer soepel om te gaan met klanten die hard
getroffen worden door deze crisis en een groot deel van hun omzet zien wegvallen. Probeer ook voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen.

Wat doet de overheid om ondernemers te helpen?
Het kabinet heeft een steunpakket voor het MKB, ZZP-ers en grootbedrijf aangekondigd. Het steunpakket moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel
kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging. Behoud van werkgelegenheid en inkomen staat hierin voorop. Op de website van de Rijksoverheid
(www.rijksoverheid.nl) vindt u een overzicht van alle nieuwe maatregelen voor het
behoud van banen en voor de economie. Graag wil ik ondernemers verzoeken om
voor vragen die betrekking hebben op de landelijke maatregelen contact op te
nemen met de landelijke informatiekanalen of de diverse brancheverenigingen.

Wat doet de gemeente Velsen om ondernemers te helpen?
Als gemeente kijken we volop naar hoe wij u zo goed mogelijk kunnen helpen in
deze zware periode. We hebben de betaaltermijn van lokale heffingen verlengd
tot 1 juli. Waar nodig en mogelijk passen we maatwerk toe. Daarnaast kunnen
ZZP-ers acute inkomensondersteuning aanvragen bij de gemeente. Ook proberen
we onze rekeningen zo snel mogelijk te betalen aan externe partijen. Wij begrij-
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pen goed dat er nog heel veel vragen bij u leven. Voor vragen van ondernemers, maar ook van maatschappelijke instellingen en verengingen is er een
centraal aanspreekpunt. We verzoeken om die vragen te stellen via ondernemersloket@velsen.nl of via het telefoonnummer 0255-567436. Het team achter
dit loket staat in nauwe afstemming met het college om ondernemers zo goed
mogelijk van dienst te zijn. We kunnen niet garanderen dat we direct op alle
vragen antwoord hebben. We doen ons uiterste best om, daar waar mogelijk,
snel en duidelijk antwoord te geven en met u mee te denken. Informatie over
gemeentelijke maatregelen wordt actief verspreid via de website van de gemeente Velsen op www.velsen.nl/corona/
informatie-voor-ondernemers.

Ik koop lokaal
Om onze middenstand te ondersteunen hebben de gemeente Velsen, onze
winkelloods en Stichting Citymarketing Velsen de campagne ‘Ik koop lokaal’
gelanceerd met daaraan gekoppeld de website bezorgeninvelsen.nl. Hiermee
proberen we te stimuleren dat onze inwoners zoveel mogelijk bij lokale ondernemers hun geld besteden. Veel winkels en restaurants bezorgen in deze tijd
of verkopen tegoedbonnen die later ingewisseld kunnen worden. Inmiddels
hebben al meer dan honderd ondernemers zich aangemeld en dat worden er
iedere dag meer. Ondernemers die nog niet aangesloten zijn kunnen zich aanmelden via citymarketeer@ijmuiden.nl. Meer informatie hierover vindt u
op www.ijmuiden.nl.
De klap van het corona virus is hard en onverwacht. Maar de veerkracht van
onze ondernemers is groot. Omgaan met zwaar weer zit in ons DNA. Ik heb
daarom het volste vertrouwen dat we hier samen sterker uit gaan komen en
dat we hierna weer samen kunnen werken aan onze mooie, ondernemende en
innovatieve gemeente Velsen.
Ik wens u heel veel sterkte!
Jeroen Verwoort
Wethouder Economische Zaken, Toerisme en Havens
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25 jaar

Zebra Uitzendbureau B.V.
Op woensdag 1 april bestond ons lid Zebra Uitzendbureau precies 25
jaar. Sowieso goed om even bij stil te staan. Op hun Facebook pagina
geeft vestigingsmanager Edwin Schilling aan dat het op dit moment
gepast is om het jubileum niet groots te vieren:
‘Onze dank gaat uit richting onze opdrachtgevers en uitzendkrachten
over de afgelopen jaren, mede dankzij uw vertrouwen en inzet bestaat
Zebra Uitzendbureau B.V. 25 jaar.
Uiteraard zijn wij een ieder dankbaar, die op zijn eigen manier een bijdrage heeft geleverd.
Later in het jaar, op een gepast moment, komen wij hier bij u op terug.
Als laatste, gaat onze dank uit naar onze baas, onze docent en onze collega Henk Brandjes. Wat een prachtig mooi bedrijf heb je neergezet. Dank
dat wij daar onderdeel van mogen zijn. Van harte gefeliciteerd met ons
jubileum Henk. Nog vele mooie jaren toegewenst.’
Edwin Schilling
namens team Zebra

Onze leden
Bek & Verburg

ZWART
De Vilder en Wijnands Elktrotechniek BV

Colex

NL
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Aannemingsmaatschappij

DE BRANDING
IJMUIDEN

