Burrie Media en Van Hees Fotografie kregen
eervolle opdracht

Magazine en website
voor Baanstee-Noord
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O3:
Doen we er
een schepje
bovenop?
In mijn vorige bijdragen heb ik het al eens
gehad over de gesprekken die ik met een
aantal ondernemers uit de regio voerde
over de samenwerking met het onderwijs.
We hebben een selectie van ondernemingen
gemaakt, min of meer dwars door alle
branches en sectoren heen en hen bevraagd
over ‘wat verwacht je van het onderwijs?’
en ‘wat heb je het onderwijs te bieden?’.
Stuk voor stuk boeiende gesprekken met
interessante verwachtingen en aanbiedingen.
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Vlak voor de zomervakantie overhandigde wethouder Edwin Voorbij van economische
zaken het eerste exemplaar van een speciaal magazine voor ondernemend Purmerend
aan de voorzitter van de Purmerendse Regio Ondernemers, Maurits Wagenaar. Het
gaat om een magazine dat het nieuwe bedrijventerrein Baanstee-Noord verder moet
promoten. De wethouder deed dit tijdens de PRO businessborrel in Café De Bonte Koe
in Purmerend. Alle ondernemers die het ondernemersmagazine Regio Zaken ontvangen, hebben ook dit magazine over Baanstee-Noord toegestuurd gekregen.

In het magazine zijn ondernemers uit Purmerend
en omgeving aan het woord. Extra aandacht krijgt
bedrijventerrein Baanstee-Noord. Hier kunnen
ondernemers terecht die willen doorgroeien of
willen vernieuwen. Edwin Voorbij stond tijdens
de PRO businessborrel ook stil bij de volledig
vernieuwde website www.Baansteenoord.nl.
Op deze website krijgen ondernemers nu nog
beter en overzichtelijker informatie over de mogelijkheden van vestiging op het bedrijventerrein Baanstee-Noord. Het is de bedoeling dat
het magazine voor ondernemend Purmerend
jaarlijks gaat verschijnen met steeds andere
Purmerendse ondernemers aan het woord.

Het is de bedoeling
dat het magazine
jaarlijks gaat
verschijnen...
Burrie Media kreeg de eervolle opdracht van de
gemeente om dit magazine te maken (vormgeving, interviews, drukwerk en verspreiding).
Van Hees Fotografie verzorgde de foto’s.

Vlak voor de zomervakantie kwam een delegatie
van het onderwijs in de regio bijeen om de uitkomsten van deze gesprekken te bespreken en
van opvolging te voorzien. De periode voor en na
de zomervakantie hebben deze vertegenwoordigers van het onderwijs gebruikt om hun aanknopingspunten te bepalen. Zij geven aan hoe zij
de uitgestoken hand van het bedrijfsleven willen
aanpakken. De vraag aan hen is om dit heel concreet te benoemen, want dan kan het werken. In
een volgende bijdrage kom ik er zeker op terug.
Vlak voor de zomer gaf ik ook aan in welke sectoren we de groei van de komende jaren verwachten: onder meer in landbouw, ICT, toerisme en
de gezondheidszorg. Om deze economische
kansen te pakken, is het van groot belang dat
we zorgen voor voldoende arbeidskrachten. De
komende maanden ga ik graag, samen met iedereen die hieraan wil bijdragen, hiermee aan de
slag.

Meer weten?
Maakt u zich zorgen over de toekomstige beschikbaarheid van voldoende personeel? Ik hoor het
graag! Mail naar thierry@stimulans-advies.nl
of bel 06-12 875 745.

Thierry van der Weide
Regio Zaken | 11

