Onze diensten voor
ondernemers

Vestigingsklimaat

Ondernemers in de regio Noord-Holland Noord die willen

Zonder een goed vestigingsklimaat geen economische

uitbreiden, investeren of innoveren, kunnen terecht bij het

groei. Het Ontwikkelingsbedrijf zet daarom stevig in op

Ontwikkelingsbedrijf. Veel vragen gaan over uitbreiding,

projecten die het vestigingsklimaat versterken. We zetten

verplaatsing en groei. Wij helpen ondernemers door ze in

in op herontwikkeling en verduurzaming van bedrijven-

contact te brengen met ons netwerk van organisaties,

terreinen. In de afgelopen jaren is bijvoorbeeld het

overheden, kennisinstellingen en private organisaties.

glastuinbouwgebied Alton getransformeerd naar een

We wijzen vernieuwende en snelgroeiende bedrijven de

toekomstbestendig gebied waar ondernemers zich graag

weg naar financiering door het toegankelijk maken en

vestigen. Ook maken we het mogelijk dat ondernemers

vergroten van het aanwezige investeringskapitaal in de

verder innoveren door nieuwe samenwerkingsverbanden

regio. Ook ondersteunen we bij het verder brengen van

en projecten te initiëren waar soms ook Europese subsidie

innovatietrajecten en bij het zoeken van huisvesting.

bij wordt gezocht. Een mooi voorbeeld hiervan is het
composietcluster waarin composietbedrijven uit de regio

Zo is het Ontwikkelingsbedrijf de spin in het web,

met Europese steun kunnen innoveren en nieuwe produc-

waarmee de regio de rode loper voor ondernemers uitrolt.

ten kunnen ontwikkelen.

“NHN heeft voor ons de afgelopen jaren
een grote toegevoegde waarde gehad.
Ze geloven in ons en hebben financiële
kansen voor ons gecreëerd. Ik ben zeer
positief over hun inzet en de impuls die
ze aan ons bedrijf hebben gegeven.’’

“NHN helpt ons op allerlei fronten. Ze
hebben ons onder andere geïntroduceerd in
hun netwerk en ondersteund bij het opzetten van de administratie voor de EFRO
subsidie. Dat geeft ons meer tijd voor de
dingen waar we blij van worden: innoveren
en oplossingen verzinnen voor de hobbels
die we onderweg tegenkomen.’’

Harm Besseling,
Harm Besseling, NXT Motors
NXT Motors
Holland boven Amsterdam is een uiterst kansrijke
regio. De ambities van de regio zijn helder. Er zijn
keuzes gemaakt voor een aantal speerpunten die
de kracht van deze regio vormen: agri & food, energie,
water en toerisme.
Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord draagt
bij aan de verwezenlijking van de regionale ambities
door in te zetten op vier activiteiten: We helpen ondernemers bij hun investeringen in de regio, we trekken
nieuwe bedrijven aan door in te zetten op marketing
en acquisitie en we dragen bij aan een verdere
verbetering van het vestigingsklimaat. In 2017 hebben
we ook de toeristische marketing Holland boven
Amsterdam aan ons takenpakket mogen toevoegen.

“Voor alle gemeenten in de regio is het
uitermate belangrijk dat we een
Ontwikkelingsbedrijf hebben. NHN is in
staat partijen te verbinden en belangrijke
regionale projecten op gang te brengen.
Van groot belang is het feit dat NHN met
een lange termijnvisie naar de economische
ontwikkeling van onze regio kijkt, juist
omdat het aantrekken van (internationale)
bedrijvigheid vaak veel tijd vraagt.
Door consciëntieus aan doelen te werken
brengt NHN continuïteit en daarmee
resultaat.”
Jelle Beemsterboer, wethouder gemeente Schagen

Lees meer over onze activiteiten en resultaten
in ons jaarverslag op www.jaarverslag2017.nhn.nl

Nico Smit,
Nico Smit, Smit Composite
Smit Composite

In ons jaarverslag 2017 geven we voorbeelden
van onze activiteiten en illustreren dit met
verhalen van mensen die net zo enthousiast zijn
over en trots zijn op de regio. Kijk hiervoor op:

jaarverslag2017.nhn.nl
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