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•  jouw onderneming draagt bij aan de economie van Wormerland en daarmee 
aan de welvaart van de inwoners

• als belastingbetaler draag je bij aan het inkomen van de gemeente 
• je houdt mensen aan het werk en schept misschien wel nieuwe banen
•  je bent met al jouw kennis en ervaring onmisbaar voor scholen die  

stageplaatsen zoeken 
•  je maatschappelijke rol in de lokale samenleving wordt steeds belangrijker
•  ondernemers bepalen in hoge mate de reputatie van een gemeente als een 

interessante vestigingsplaats voor het bedrijfsleven of als een innovatieve  
gemeente 

Dit zijn stuk voor stuk belangrijke verdiensten ten gunste van de lokale  
gemeenschap. Als je die als een investering ziet, vind je dan dat jouw  
inspanningen voldoende rendement opleveren?

Een lastig te beantwoorden vraag. Waarom wij die toch stellen, is om duidelijk 
te maken dat gezamenlijkheid een essentiële voorwaarde is om de positie van 
individuele ondernemingen wezenlijk te versterken. 

Hoe meer krachten, kennis en ervaring wij kunnen bundelen des te interessanter 
wij zijn als gesprekspartner van de gemeente. En des te meer invloed wij  
hebben bij het realiseren van wat ondernemers belangrijk vinden om hun 
bedrijf optimaal te kunnen laten functioneren. 

En juist daarom nodigen wij je uit om nu aan te sluiten bij Bedrijvenvereniging 
Wormerland.

Als ondernemer ben je een belangrijke speler 
in de lokale markt:
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1Een gevarieerd en sterk netwerk:
•  het bundelen van onze krachten dient ook ons eigenbelang. Met elkaar vormen de onder nemers uit Wormerland 

een gevarieerd en sterk netwerk 
•  wij bieden door onze diversiteit een schat aan expertise en ervaringen, waarmee alle onder nemers hun voordeel 

kunnen doen 
•  het netwerk reikt verder dan Wormerland: tot andere Zaanse bedrijvenverenigingen
•  Bedrijvenvereniging Wormerland biedt een makkelijke en gewaardeerde entree tot de gemeente Wormerland  

(de gemeenteraad, het college van B en W en de ambtelijke organisatie). En ook tot de andere gemeenten,  
zoals Zaanstad, Zaandam en de Metropoolregio Amsterdam

•  Bedrijvenvereniging Wormerland vertegenwoordigt in verschillende werkgroepen en commissies van de lokale en 
regionale overheid de belangen van de ondernemers. Of is een gesprekspartner die de kennis en ervaring van het 
bedrijfsleven inbrengt in tal van ontwikkelingen

Keurmerk voor bedrijventerreinen
Als Bedrijvenvereniging Wormerland zijn wij actief betrokken bij het initiatief 
van de gemeente om de bedrijventerreinen (Westerveer, Bruynvis en Eenhoorn) 
te onderscheiden met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Om in het kader van 
schoon, heel en veilig, een prettig ondernemersklimaat te waarborgen, volgt de 
werkgroep de criteria van het KVO. In het kader van dit KVO-B is een handboek 
ontwikkeld in opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing, 
waarin prestatie-eisen voor bedrijventerreinen zijn geformuleerd.

De korte lijnen binnen de publiek private samenwerking zorgen voor een  
adequate behandeling van zaken, die de veiligheid van de bedrijventerreinen  
ten goede komt. Wormerland beoogt met het terugdringen van de criminaliteit, 
de overlast en het gevoel van onveiligheid de aantrekkelijkheid van de bedrijven-
terreinen en het ondernemersklimaat te verbeteren. Hierbij is ruimte voor een 
eigen invulling van actuele zaken en zal er voor de periode 2021 – 2024 ook 
aandacht zijn voor de risico’s ondermijning en cybercriminaliteit.

De werkgroep KVO is een samenwerking met:
• gemeente Wormerland
• politie
• brandweer
• Bedrijvenvereniging Wormerland
• Omgevingsdienst IJmond
• ATN Beveiliging
• KVO.Breed voor procesbegeleiding

Wij hebben jou nodig om met nog meer gewicht de ondernemersbelangen te behartigen.
En wij kunnen je ondersteunen om je mogelijkheden als ondernemer te versterken.

Voordelen lidmaatschap van  
Bedrijvenvereniging Wormerland



3Onze eigen activiteiten
Belangenbehartiging is de kernactiviteit van Bedrijvenvereniging Wormerland. 
Maar we doen veel meer:
•  Iedere maand organiseren we afwisselend het OndernemersCafé en het OndernenersOntbijt. Hierbij ontmoeten 

de leden elkaar in een ongedwongen setting. Gezellig en interessant omdat we regelmatig een spreker uitnodigen. 
Niet-leden zijn welkom, maar voor leden is het gratis.

•  we organiseren regelmatig bedrijfsbezoeken voor vertegenwoordigers van de gemeente Wormerland.  
Een kennismaking met B & W die u in staat stelt uw bedrijf één-op-één te presenteren

• minimaal een keer per jaar houden we een ledenvergadering

bvwormerland.nl

4Gratis promotie van jouw onderneming
•  Iedere maand wordt Aktief magazine huis-aan-huis verspreid in de gemeente 

Wormerland. Hierin heeft BV Wormerland een eigen pagina waarin steeds 2 leden 
van de bedrijvenvereniging in het zonnetje worden gezet.

•  Op de website Bedrijvenvereniging Wormerland staan alle leden vermeld met de 
bedrijfsnaam en een koppeling naar hun eigen website.

Verbindend,  
versterkend en  

stimulerend.

info@bvwormerland.nl

Nieuws en informatie over  
de Bedrijvenvereniging  
Wormerland en haar leden
Met een sterke bedrijvenvereniging naar een groeizaam  
ondernemersklimaat.

‘Wij zijn actief van de fundering tot de  
punt van het dak,’ zegt Maureen Floris die 
verantwoordelijk is voor marketing en 
communicatie. ‘We doen ook grondwerk  
en funderingswerkzaamheden. We leveren 
bouwmaterialen en keukens en we bedienen 
de markt van de dak- en installatiebedrijven.’
De betrokkenheid bij de regio is nog steeds 
groot, gegeven feit dat een groot deel van 
de medewerkers (in totaal ruim 120 mensen) 
uit de buurt komt. ‘De meesten werken  
hier al heel lang. Wij vieren nog regelmatig 
jubilea, zelfs veertigjarige jubilea,’ zegt 
Maureen Floris. ‘Daar zijn we trots op.  
We willen een goede werkgever zijn. Een 
bedrijf waar je kunt doorgroeien en waar  

het prettig werken en samenwerken is.  
De resultaten hebben we in coronatijd gezien. 
We zijn die periode goed doorgekomen, 
omdat iedereen hard heeft gewerkt en 
volgens veel regels heeft moeten werken. 
Zonder mankeren.’

CO2-prestatieladder 
Floris heeft een lang verleden, maar kijkt 
vooral naar de toekomst. Daarom krijgt 
duurzaamheid in de bedrijfsvoering veel 
aandacht. Met resultaten. Zo staan er op 
het dak van het hoofdkantoor achttien-
honderd zonnepanelen, waardoor het 
bedrijf zelf groen in zijn energiebehoefte 
voorziet. Floris Infra heeft de vijfde, en 

Het visitekaartje van…

Bedrijfsnaam: Dierenartspraktijk Wormer
In Wormerland sinds: Augustus 2011
Activiteiten:  Wij zorgen samen met diereigenaren voor de gezondheid van hun 

huisdier. We richten ons zowel op het voorkómen van ziektes als  
het behandelen ervan. 

Uniek - voordelen:  Wij zijn één van de weinige nog volledig zelfstandige praktijken  
in onze regio. Samen met de baasjes zorgt ons topteam voor de 
beste gezondheid voor huisdieren in Wormer en omgeving. Onze 
persoonlijke aandacht voor mens en dier wordt zó gewaardeerd,  
dat wij steeds meer inschrijfverzoeken ontvangen. Zodanig dat wij 
binnenkort uit onze jas groeien. We gaan daarom medio 2022 
verhuizen naar een grotere locatie (dichtbij de huidige praktijk).

Ons motto:  Samen met de baasjes zorgen wij voor de optimale gezondheid en 
blije dieren!

Adres:  Faunastraat 103, per medio 2022: Dorpsstraat 85

hoogste, trede van de CO2-prestatieladder 
bereikt. Dankzij het verduurzamen van het 
bouwassortiment, het schoner maken  
van alle transport, het terugdringen van  
het aantal transportkilometers en het 
over schakelen op ledverlichting. ‘Het is 
voortdurend afwegen of een oplossing 
bijdraagt aan het milieu en past in onze 
bedrijfsvoering.’

In de schijnwerper

Floris Groep, een florerend familiebedrijf
Floris is met Wormer verbonden vanaf het moment dat Cees Floris restmaterialen  
van het turfsteken in de Woudpolder begon te verkopen. Een initiatief dat in 104 jaar 
uitgroeide tot de Floris Groep, een florerend familiebedrijf met het Bouwcenter als  
het meest herkenbare onderdeel. Verder bestaat de groep uit Floris Infra, Keukens  
en Komfoor. 

Lid worden of meer informatie? Neem contact met ons op via: info@bvwormerland.nl

Nieuws
•  Het ondernemerscafé van 20 september 

was een succes! Meer dan 25 leden en 
niet-leden waren erbij. 

•  Op 27 oktober om 7.30 uur organiseren 
we een ondernemersontbijt, voor leden 
gratis. Bij eerste kennismaking voor 
niet-leden ook gratis, daarna €12,50. 
Aanmelden graag voor 26 oktober via 
de mail. Aansluitend aan het ontbijt is 
er de algemene ledenvergadering.

•  De eerstvolgende bestuursvergadering 
is 1 december. Mail je input!

•  Er is plaats voor meer leden.  
De bestuursleden gaan op 4 november 
flyeren om de voordelen van de BVW 
onder de aandacht te brengen.

16 AKTIEF16 AKTIEF

OndernemersOntbijt OndernemersCafé


