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Districtchef Peter Holla: ‘Onveiligheid
bestrijden doe je niet alleen’
In de regio Kennemerland zijn 1500 politiemensen betrokken en fanatiek bezig met veiligheid. Ze richten zich daarbij met name op de
opsporing, noodhulp en handhaving. Bij de opsporing wordt zowel
aandacht gegeven aan de aangifte criminaliteit (ruim 39.000 keer per
jaar) alsmede de zogenaamde onzichtbare criminaliteit (cybercrime,
fraude, drugs etc). In 2010 heeft dit geleid tot 6.500 aan het Openbaar
Ministerie overgedragen verdachten.
De noodhulp probeert alle meldingen (116.000 in 2010) van 112 en
0900-8844 zo snel en goed mogelijk
af te handelen. Bij de handhaving
wordt gewerkt aan alle zaken die in
de meest brede vorm de veiligheid
bedreigen (verkeer, jeugd, veelplegers, uitgaanscriminaliteit etc).
Districtchef
Peter Holla is als districtchef verantwoordelijk voor de gemeente
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal
en Zandvoort. Naar zijn mening is
Kennemerland een veilige regio.
“Ik heb zestien jaar in Amsterdam

Bedrijfsteksten
met effect

gewerkt en ik merk dat in dit gebied de criminaliteit minder kansen
heeft”. De criminaliteitscijfers steken
daarbij positief af ten opzichte van
vergelijkbare gebieden. Het aantal
overvallen is redelijk stabiel en heeft
de afgelopen jaren, in tegenstelling
tot de rest van het land, geen sterke
toename gekend. Ook het oplossingspercentage van om en nabij de 40%
is in vergelijking met andere steden
relatief hoog. Om deze prestaties vast
te houden gaan we in de regio ook
met een overvallenteam beginnen.
Elke overval is er één te veel, de impact daarvan is enorm.

8 tips helpen u op weg!
• zie verder pag. 6

Kort CV:
Drs.P.J.H.M. Holla (48),
2006 -2011 districtchef Kennemerland Midden
Proceseigenaar Handhaving regio Kennemerland
2001 – 2006 districtchef Haarlemmermeer
1984 – 2001 politie Amsterdam
1994 – 1995 Ministerie van Binnenlandse Zaken
Voorzitter bestuur RPC
Lid bestuur Bedrijf en Samenleving Haarlem en Omstreken
Redacteur Tijdschrift voor de Politie
Lid redactieraad Politie en Wetenschappen

Rob Bloemers – bestuurslid IKH Waarderpolder

‘De gemeenschap moet doorspekt
raken van realiteitszin’

Rob Bloemers
Rob Bloemers (zie ook elders in dit
nummer) heeft uiteraard ook wel
iets te vertellen over het Bedrijvenpark Waarderpolder. Een terrein dat er vroeger nog wel eens
uitzag als het lelijke stiefkind van
Haarlem, maar tegenwoordig de
transformatie naar een modern
en goed ogend bedrijvenpark
heeft doorgemaakt. Bloemers is
bestuurslid namens het IKH in de
stichting Parkmanagement Waarderpolder (SPW) en bij de IKH,
Industriekring Haarlem en voelt
zich als een kind aan huis in dit
gebied.

Waarderpolder kent slechts beperkte b-to-c activiteiten, waarbij Ikea
uiteraard direct in het oog springt.
Het gros van de bedrijven bemoeit
zich niet met consumenten, is zakelijk gericht. En dat laat het bedrijvenpark ogen als een relatief rustige
omgeving met sinds een paar jaar
sterk verbeterde infrastructuur en de
nodige potentie voor de toekomst. Er
zitten grote en kleine bedrijven, het
terrein heeft zelfs een eigen station
en er komen nog meer veranderingen aan die moeten zorgen dat
de toekomstvisie van IKH en Gemeente Haarlem waar gemaakt
kan worden om in dit gebied op
termijn twintigduizend mensen
aan het werk te hebben, nu zijn dit
er nog veertienduizend. Maar dat
vraagt ook om goede ontsluitingen
en daar mankeert het nu nog wat
aan.

Fly-over
Een nieuwe geplande en in aanbouw zijnde fly-over moet gaan
zorgen dat het gebied naar alle
kanten de sterk groeiende mobiele
behoeften van bezoekers en werk• zie verder pag. 3

Leren en Werken

José de Jong wil minder
hoeven praten
• zie verder pag. 8

Peter Holla districtchef politie Kennemerland Midden
“De onveiligheid bestrijden doe je
niet alleen. Op de eerste plaats zijn
de gemeenten en justitie belangrijke partners. Integraal veiligheidsbeleid is daarbij het sleutelwoord.
Daarnaast spelen de burgers en de
ondernemers een ongelofelijk belangrijke rol. Zowel in de preventie
als bij het oplossen van criminaliteit
hebben we elkaar nodig”.
Een paar voorbeelden:
• Regionaal bestaat het Regionaal
Platform
Criminaliteitsbeheersing
(RPC, www.RPCkennemerland.nl)
die allerlei initiatieven ondersteunt
op het gebied van publiek private
samenwerking. Te denken valt aan
allerlei keurmerken (KVO en KVB),
overvallen- en agressietrainingen en
de veelplegerssite. In het RPC zijn
de gemeenten, de politie, de KvK,
het MKB en de brandweer vertegenwoordigd.
• Per april 2011 gaat in de hele regio
het systeem BURGERNET in werking. Mensen kunnen zich hiervoor
opgeven (www.burgernetkennemerland.nl) en krijgen dan een belletje
of smsje als er bijvoorbeeld een
overval in hun omgeving gebeurd
is en ze gevraagd worden mee te
kijken naar de dader. Maar ook bij
rampen kunnen ze middels burgernet geïnformeerd worden. Ook
ondernemers worden verzocht zich
aan te melden omdat zij vaak een

prima informatie positie in de wijk
hebben.
• In de binnenstad van Haarlem
zijn met de gemeenten, de horeca-ondernemers, de beveiligingsbedrijven en de politie samenwerkingsafspraken gemaakt om
het veilig uitgaan te bevorderen.
Vergelijkbare afspraken zijn ook
met de kustgemeenten Bloemendaal en Zandvoort gemaakt.
Risico’s
Waar liggen de risico’s op het gebied
van veiligheid?
Op dit moment zien we een forse toename van het aantal woninginbraken
die door het hele gebied heen plaatsvinden. Het betreft zowel ‘lokale inbrekers’ als bendes uit Oost-Europa.
Goede beveiliging van de woning
of het bedrijf (d.m.v. het keurmerk
Veilig Wonen) verkleint het inbraakrisico. Speciale teams proberen
de pakkans te vergroten. Snelle melding van burgers of ondernemers via
112 helpt ons enorm.
Verder weten we dat vijf delicten
samen verantwoordelijk zijn voor
meer dan 60% van de criminaliteit.
Dit zijn zaken als: woninginbraken,
fietsendiefstal, diefstal uit auto’s,
zakkenrollerij en vernielingen. Wij
zullen ons dit jaar sterk op deze delicten focussen. Ook de hulp van de
burgers en het bedrijfsleven is hierbij
belangrijk.

MKB Leerbanen
Priscilla de Droog, mooi
praktijkvoorbeeld van een
geslaagd type
• zie verder pag. 16

Agenda
April:
• za 16 april: Bloemencorso.
Houtplein-singels-Spaarne
• zo 17 april: Bloemencorso.
Spaarne-Damstraat-Grote Markt
• vrij 29 april t/m za 14 mei:
Kermis. Grote Markt
• 29 april: Koninginnennacht.
Centrum
• 30 april: Koninginnendag.
Centrum
Mei
• wo 4 mei: Herdenkingsconcert.
De Hout
• do 5 mei: Bevrijdingspop.
Dreef-Frederikspark-Floraparkde Hout
• vrij 20 mei: Luilakmarkt.
Raamvest/singels

OK Politiek
Drs. Ed H. Veen:
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‘VVD heeft wel een recept voor
ondernemend Haarlem’
Economische cycli zijn al eeuwenoud. Sommige economen, zoals de
bekende Russische econoom Nikolai Kondratieff (1892-1938), zijn van
mening dat er een patroon in deze cycli zit. Wetenschappelijk is er
echter nog steeds geen sluitende verklaring voor en daarom is het ook
moeilijk om de juiste maatregelen te nemen in tijden van crises. Op
het ogenblik balanceert de wereldeconomie tussen inflatie en deflatie.
Het spel dat onze centrale bankiers daarvoor moet spelen is bijzonder
kritisch.
worden naar wat de belangrijkste
trends zijn, wat die voor een stad
betekenen en hoe een stad op deze
ontwikkelingen inspelen?
De laatste jaren zijn de online consumentenbestedingen met 20% per
jaar gegroeid. TNO heeft voorspelt
dat de komende vijf jaar deze groei
zal aanhouden. Ondernemers hebben dan ook te lijden onder de grote
rol van internet. Veel mensen winkelen niet meer, maar bestellen hun
producten online. Reguliere winkelgebieden zullen zich in deze concurrentiestrijd zowel op functionaliteit
als beleving moeten herprofileren.
Winkelsteden zullen de komende
tien jaar moeten gaan bedenken wat
het voor gevolgen het heeft als bijvoorbeeld een derde van het aantal
winkels zal verdwijnen. Steden zullen voorzichtig moeten zijn met het
realiseren van nieuwe winkelcentra.
We zullen moeten accepteren dat
grenzen verdwijnen en mensen, kapitaal, informatie en producten zich
steeds gemakkelijker verplaatsen.
De kunst is nu om van Haarlem dé
plek te maken waar men wil zijn om
te werken, te ondernemen en te le-

MEI
16 mei 2011 Paswerk
Relatiedag 2011
17 mei 2011 MKB-Haarlem
Algemeen Bestuur vergadering
17 mei 2011 MKB-Haarlem
Dagelijks Bestuur vergadering
JUNI
22 juni 2011 MKB-Haarlem
Dagelijks Bestuur vergadering

Haarlem moet niet op haar lauweren gaan rusten
ven. Om dat voor elkaar te krijgen is
volgens de VVD een goed ondernemingsklimaat van cruciaal belang.
Gelukkig heeft Haarlem een prima
uitgangspositie. Maar we mogen
niet op onze lauweren rusten. De
concurrentie staat immers niet stil.

In het onderzoek van de Kamer van
Koophandel scoort Haarlem ten aanzien van het ondernemers-klimaat goed
op de gemeente als woonomgeving,
haar recreatieve diensten, de publieke
diensten en de bereikbaarheid per
openbaar vervoer. Haarlem scoort

Column Peter van Koppen

De Haarlemse
Brandweerlente
Mijn stiefvader was huzaar in het Nederlandse leger. Hij was dat in de tijd
dat de huzaren zich te paard, met de
fiets en met de enige tank naar het front
verplaatsten. Mijn stiefvader is bij het
begin van de Tweede Wereldoorlog
gewond ge-raakt tijdens de slag om
de Grebbeberg. Dat was het grootse
gevecht dat werd geleverd om de inval
van de Duitsers tegen te houden. Het
was bij voorbaat een verloren strijd,
want onze jongens waren met hun
paarden, fietsen en die ene tank niet
opgewassen tegen de goed getrainde
en goed uitgeruste Duitsers.
Mijn stiefvader had bij de slag een kogel
in zijn voet gekregen. Wij konden hem
niet bozer krijgen dan door te zeggen
dat hij zich waarschijnlijk in zijn eigen voet had geschoten. Hels werd hij
dan. Feitelijk hadden wij misschien wel
ongelijk, maar overdrachtelijk niet. De
Duitsers kregen bij de inval nog tegenstand omdat de Nederlandse militairen
zo hard vochten, niet omdat zij daartoe
goed toegerust waren. In de jaren voor
de Tweede Wereldoorlog vond men een
beter leger niet zo nodig omdat Nederland toch een neutraal land was. Wie
zou dan tegen ons oorlog gaan voeren?
Daaraan gingen we dan toch geen geld
uitgeven?
Aan mijn stiefvader moest ik denken
bij de voorgestelde bezuinigingen bij
het Brandweerkorps Kennemerland. Er
is geen geld, althans onvoldoende geld,
want er zijn financiële tegenvallers
pagina 2

en er zijn blunders gemaakt. En, ach,
iedereen doet aan brandpreventie. Een
brandweer is steeds minder nodig. Het
aantal wagens wordt beperkt, een deel
van de brandweermannen vliegt eruit.
En de brandweer gaat bezuinigen op het
water. Waarop? Op het water. Wat gebruikt men dan? Schuim natuurlijk. Dat
lijkt logisch, maar niet voor de bezuinigers. Een schuimwagen van 700.000
euro die nog nooit is gebruikt, gaat
verkocht worden. Dan wordt het lastig
om nog op het water te bezuinigen. Hoe
gaan wij dat doen?
Ik wend mij tot mijn brandweervakliteratuur. Natuurlijk eerst tot de reeks
Gouden Boekjes waarmee ik groot
geworden ben; vooral met het verhaal
van de Vijf Brandweermannetjes. Die
brandweermannen spoten eigenlijk niet
zoveel. Zij maken vooral veel lawaai bij
het door de stad rijden. Zij bieden geen
oplossing.
Serieuzer pakte de Haarlemse brandmeester Koperbuik het aan in de beschrijving door Godfried Bomans.
Bomans was als journalist bij de brand:
‘ “En de huizen ernaast, brandmeester?”
“Pardon?” “De huizen ernaast, brandmeester?” Brandmeester Koperbuik
glimlachte. “Ik meen u te begrijpen”,
zei hij, “u bedoelt de belendende percelen. Welnu, ik moet toegeven: ze staan
nog. Maar één ding hebben we bereikt:
waterschade. In elk daarvan heb ik achthonderd ton water gegooid. Ik maak
mij sterk, dat ze weer van de grond af

MAART
18 maart 2011 Bedrijf &
Samenleving: Maatschappelijk
Ontbijt Haarlem en Omgeving
22 maart 2011 NV Haarlem
24 maart 2011 Netwerk023:
Geld verdienen met nieuwe
internetconcepten
APRIL
12 april 2011 Commissie
Detailhandel

Door: Drs. Ed H.Veen, fractievoorzitter VVD Haarlem
Met name omdat de huidige ontwikkelingen zich niet afspeelt volgens
de ons bekende economische modellen. Gezien de nog steeds aanwezige fundamentele problemen in
onze economieën – zoals forse overheidsschulden, begrotingstekorten en
onvoldoende gedekte leningen- durf
ik niet de stelling te onderschrijven
dat de economische crisis voorbij is.
Voorlopig gedraagt onze economie
zich op onbekend terrein. De voorspelling dat de crisis over is, jarenlang gaan voortmodderen of een dubbeldip ingaan, zijn even plausibel.
Niet voor niets reageren beursen erg
zenuwachtig op elk nieuw gegeven.
Deze problematiek op macro niveau
valt buiten de invloedszone van
lokale politici. Wel zullen lokale politici rekening moeten houden met
de uitwerking daarvan. Lokale politici moeten zich primair richten op
het verstevigen van hun stad en hun
lokale economie. Daarbij hebben
ondernemers en politici ieder een eigen rol. Het is aan de ondernemers te
ondernemen en aan de gemeente om
te faciliteren. Om dat goed te kunnen doen zal eerst gekeken moeten

AGENDA MKB Haarlem

huis gaat en de brand tot een doe-hetzelf-brand verklaart. De omstanders
krijgen dan elk een emmer uitgereikt
om met doe-het-zelven het sein ‘Brand
meester’ te bereiken.
Er is voorlopig één lichtpuntje: in de
lente en de zomer zijn er minder branden
dan in de winter. Onze brandweer mag
zich binnenkort met recht een Lentebrandweer noemen.

moeten worden opgebouwd. “U hebt
dus het zware materiaal laten aanrukken?” “Het middelzware. Bij het allerzwaarste rukt ook de motorspuit Jason
uit.” “Vertel ons iets over de motorspuit
Jason, brandmeester.” “De motorspuit
Jason is een zogenaamde drij-vende
spuit met een capaciteit van twaalfduizend ton per minuut. Een heerlijke
uitvinding, meneer. Toen zij pas nieuw
was, spoot zij die hoeveelheid meteen
de eerste seconde eruit. We wisten dat
toen nog niet.”
Het lijkt het eenvoudigst om water
te besparen door moterspuit Jason te
verkopen en de belendende percelen
met rust te laten. Ik vernam echter dat
de motorspuit allang verkocht is. Men
is nu inmiddels toe aan het verkopen
van de ladder-wagens. En sinds brandmeester Koperbuik met pensioen is,
worden sowieso de belendingen met
rust gelaten.
De enige manier waarop de brandweer
nu nog water kan bezuinigen is dat men
halverwege de brand het sein ‘Water
op’ gaat geven, de slangen oprolt, naar

Peter van Koppen
Peter van Koppen is hoogleraar
Rechtspsychologie aan de
Universiteit Maastricht en de
Vrije Universiteit Amsterdam.
In ieder editie van de OK geeft
hij zijn visie over een Haarlems
item.

echter beneden gemiddeld in lokale
lasten, geschikte bedrijfslocaties en de
gemeente-lijke dienstverlening. Parkeren en bereikbaarheid scoort binnen
de regio Kennemerland gemiddeld,
maar in de studie van het Ministerie
van Economische Zaken blijft Haarlem achter bij vergelijkbare steden.
De VVD maakt zich met name zorgen
over de bereikbaarheid en de lasten.
Volgens de VVD zou Haarlem prioriteit moeten leggen bij het verminderen van regeldruk, het verbeteren
van de bereikbaarheid van de stad
en de Waarderpolder naar Schiphol
en Amsterdam. Dat is zowel aantrekkelijk voor bedrijven als de zakelijke
dienstverlening inclusief het toerisme.
Daarnaast dient de culturele rijkdom
van Haarlem beter in de markt gezet te
worden. Daarmee dienen we niet alleen
de ondernemers maar ook de stad en
haar inwoners.
Deze doelstellingen zijn allemaal niet
even eenvoudig te halen omdat Haarlem last heeft van een forse schuld
die vorig jaar opgelopen was tot 438
miljoen bij een begroting van 435
miljoen euro. Dat zijn Zuid-Europese
toestanden. Voor VVD Haarlem
is het dan ook van groot belang om
de bezuinigingen structureel door te
voeren, de solvabiliteit te verbeteren
en de stijging van de lokale lasten
tot een minimum te beperken. Dit is
de enige manier om in de toekomst
weer financiële ruimte te krijgen om
de noodzakelijke investeringen te
kunnen doen in onze stad, die van
belang zijn voor het ondernemersklimaat en onze burgers. Haarlem
heeft de ingrediënten om niet alleen
een historisch rijk en cultureel centrum te zijn, maar ook een gezellige
winkelstad en uitgaansstad, die de
zakelijke dienstverlening een uitstekende ambiance biedt. Het is aan
ons – ondernemers en politici - om
met de ingrediënten een unieke stad
te creëren

ADVERTEREN IN
DE ONDERNEMERSKRANT
b.v. een advertentie van dit formaat voor

€105,-

en u bereikt daarmee alle geïnteresseerde ondernemers in Haarlem.
Oplage 12.500 exempl. Met de best denkbare distributie, per post,
bezorgd. Vele varianten denkbaar. Voor meer uitleg neem even
contact op met Rosalie Smit.
smit@meer-haarlem.nl of 023-5118485

OK Opinie

Colofon
De OndernemersKrant wordt
uitgegeven door Stichting
MEER in samenwerking met
Young MKB Haarlem en
MKB-Haarlem en verschijnt
vijf keer per jaar.
Oplage
12.500 exemplaren
Redactie:
Rosalie Smit
Maaike Mulder
Leo Pool
Fotografie
o.a. Leo Pool

MKB-er voelt zich onveilig bij geld storten
Uit onderzoek blijkt dat bijna een op de drie ondernemers zich niet
veilig voelt bij het wegbrengen van contant geld naar de bank of bij de
aanwezigheid van cash op de werkvloer. Dat blijkt uit het ‘G4S: Veilig
met cash’-onderzoek. Toch kiest het merendeel van deze ondernemers
ervoor zelf geld af te storten en ontmoedigen zij consumenten niet om
contant af te rekenen. Nog steeds wordt binnen het mkb meer dan de
helft van de transacties onder de twintig euro contant afgerekend.
Het nieuwe storten
Gemak voor de consument is voor
veel kleinere ondernemers doorslaggevend in hun beslissing om cash
geld te accepteren als betaalmiddel.
De kans betaald te worden met vals
geld en slachtoffer te worden van
diefstal, een overval in de winkel of
tijdens het afstorten, zorgen er niet
voor dat de positieve houding van de
ondernemers ten aanzien van con-

Verspreidingsgebied
De OndernemersKrant wordt
per post verspreid naar alle
bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven in
Haarlem.
Adverteren?
Neem contact op met
Rosalie Smit via
smit@meer-haarlem.nl of
023-511 8485

tant geld verandert. Daartegen maken retailers, die de nadelen duidelijk in het vizier hebben, nog beperkt
gebruik van oplossingen om de risico’s die verbonden zijn aan contant
geld terug te dringen. G4S wil daar
verandering in brengen. Door de
campagne ‘Het nieuwe storten’ wil
zij de ondernemers bewust maken
van de voordelen die oplossingen
als waardetransport en het storten in
de eigen winkel- of werkomgeving
met zich mee brengen.
Veilig en vertrouwd
Veiligheid, zekerheid en gemak,
deze drie elementen zijn doorslaggevend voor ondernemers als het
gaat om oplossingen voor het
storten van contant geld. Speciaal
voor mkb-ondernemers met relatief
lage contante afstortbedragen, heeft

De lente is gearriveerd

Indien je deze krant niet of
op een ander adres wenst te
ontvangen kun je dit mailen
naar info@meer-haarlem.nl

Met de lente in aantocht maakt ook
Haarlem zich op voor het voorjaar. Met
het ontwaken na een lange winterslaap
en het afschudden van de winterse vacht
zal dit seizoen er hopelijk één zijn voor
de stad en haar inwoners, waarin we
de zware last van de recessie langzaam
achter ons kunnen gaan laten.

Snel en makkelijk
De dienst Safe Express is volledig
toegesneden op de wensen van het
mkb: de aanmelding gaat gemakkelijk online en de ondernemer
hoeft zelf niet langer met geldbe-

Er was eens een Rus en die Rus heette Kondratieff. Kondratieff heeft,
aldus Wikipedia, aangetoond dat de wereldeconomie een Lente,
Zomer, Herfst en Winter kent. Van lente tot winter duurt zo’n periode
per definitie vijftig tot zestig jaar. Inmiddels komen we weer langzaam
in de lente. De lente wordt gezien als een opbouwfase en een periode
die rijk is aan innovatie.

Haarlem is toe aan een nieuw era.
Onze ondernemers moeten vooral
weer gaan doen waar ze goed in zijn:
ondernemen, zonder alle zorgen die de
recessie met zich mee heeft gebracht.
Een nieuwe gemeenteraad en de recente Provinciale verkiezingen brengen wellicht nieuwe kansen voor de
regio met zich mee. Eenmaal per vier

jaar kunnen ondernemers directe invloed uitoefenen door middel van hun
stem in de regio. Laten we hopen dat
u als ondernemer uw stem dubbel en
dwars heeft laten gelden en dat het
ondernemersklimaat in de regio de
komende jaren verder geoptimaliseerd
gaat worden. Items als veiligheid, bereikbaarheid, een goed infrastructuur
en een betere aansluiting van de arbeidsmarkt op het onderwijs zijn zaken
die hierin niet mogen ontbreken.
Met de tweede editie van Harlem Inc.,
de wedstrijd waarbij op zoek gegaan
wordt naar nieuw en fris ondernemers
talent, mag Haarlem zich weer verheugen op inspirerende jonge ondernemers in de dop.

Rob Bloemers over realiteitszin
• vervolg van pag. 1

enden kan opvangen. Waarderpolder ligt natuurlijk schitterend
qua uitvalswegen en haar positie
t.o.v. goede buurman Schiphol.
Hoogwaardiger bedrijven, zelfs
met een MVO (Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen) label
krijgen op niet al te lange termijn
alle ruimte zich in Waarderpolder
te vestigen. Er is nog plek voor
expansie genoeg en het zou mooi
zijn als het gebied op dit terrein
een sterke voorbeeldfunctie voor
Nederland zou krijgen. Nu al is in
het beoogde uitbreidingsplan achter
de zgn. ‘Oostbrug’ de straatverlichting in lijn gebracht met de beoogde
doelstellingen.
Led-verlichting
in plaats van traditionele lampen.
Milieuvriendelijk en energiebesparend. Waarderpolder kent ook
een eigen energiecoach die bekijkt of bijvoorbeeld met overtollige energie bij een bedrijf als een
op deze locatie gevestigd datahotel

G4S daarom Safe Express ontwikkeld. Met Safe Express storten de
ondernemers geld af in eigen zaak
tegen een veel toegankelijkere prijs.
Inmiddels maken meer dan duizend
kleinere ondernemers al gebruik van
Safe Express.

Column Sebastiaan Nijboer

Uw reactie, mening of een
eventuele redactionele
bijdrage wordt op prijs
gesteld.
Neem contact op met onze
redactie via
smit@meer-haarlem.nl of
023-511 8485

Hoewel de informatie in
deze uitgave met zorg is
samengesteld en gecontroleerd, sluit de uitgever uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele
onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte
gegevens. Druk- en zetfouten
voorbehouden.

Via speciaal systeem online de winkelruimte bewaken

Ikea Haarlem, grote publiekstrekker in Waarderpolder
andere bedrijven kunnen worden
verwarmd of gekoeld. Dat het totaalplan voor Waarderpolder elders
ook aandacht heeft gekregen moge
blijken uit het feit dat het Bedrijvenpark vorig jaar nog een prijs
won op het terrein van geslaagde
herstructurering.

Milieubewustzijn
Als ik met Rob Bloemers nog even
kijk naar de omgevingsfactoren
zoals snelwegen, een vliegveld,
en een stad om de hoek en de invloed die dit kan hebben op CO2
waarden of geluidsnormen geeft
hij duidelijk aan dat sommige cri-

Wat heeft Haarlem deze ontluikende
lente nog meer op het programma?
Onder andere de opening van het nieuwe Pathé theater. Ondanks de forse
bezuinigingen op cultuur een enorme
aanwinst voor de stad. En ook het bloemencorso mag dit jaar niet ontbreken.
Het 64ste Bloemencorso van de Bollenstreek rijdt op zaterdag 16 april van
Noordwijk zijn 40 km lange route naar
Haarlem.
Kortom: nieuw seizoen, nieuwe kansen, innovatieve blik vooruit!
Sebastiaan Nijboer, directeur MKBHaarlem
ticasters op dit punt te weinig oog
hebben voor wat er al is bereikt
in de afgelopen jaren. Het lijkt
wel of sommige protesten tegen
de uitstoot van CO2 bijvoorbeeld
slechts worden gehouden omwille
van een zekere politieke agenda.
Vliegtuigen en auto’s stoten steeds
minder vervuilende gassen uit, het
lawaai neemt met het jaar af en
de gemiddelde Nederlander, en
dus ook Haarlemmer, is zich zeer
bewust geworden van het milieu.
Maar er moet ook gewerkt worden
en we moeten ook blijk blijven
geven van realiteitszin, aldus Rob
Bloemers. Als ik later door de
Waarderpolder terug rijd naar mijn
eigen woonstek voel ik bijna een
stukje plaatsvervangende trots.
Wat een mooi gebied is dit zeg!
En de periode dat het een stiefkind was voor de stad Haarlem is
duidelijk verleden tijd. Met dank
aan ook het werk van de IKH en
mensen als Rob Bloemers die zich
nog elke dag inzetten om samen
met de Gemeente Haarlem een
succes te maken van ‘zijn gebied’.

dragen over straat. G4S haalt het
geld op in kleine, onopvallende
voertuigen en verwerkt deze in
hun professionele telcentrale.
Binnen 2 werkdagen is het contante geld gestort op de bankrekening. Bovendien is de omzet
vanaf het eerste transportmoment
verzekerd is. Ook ondernemers die
muntgeld willen bestellen of munten willen storten kunnen hiervoor
gebruik maken van Safe Express.
Voordelig
Voor het midden- en kleinbedrijf
biedt Safe Express veel voordelen:
Een efficiëntere geldstroom, geen
tijd meer kwijt aan afstorten, meer
veiligheid en geen bankkosten.
De kosten voor het geldtransport
inclusief geldverwerking blijven
beperkt tot slechts 14,50 euro per
keer. Voor het leveren van een wisselgeldpakket rekent Safe Express
€ 3,75. Voor het meegeven van
muntgeld aan de waardetransport
zijn de kosten € 7,50 per verpakking.
Wilt u meer weten over de verschillende oplossingen? Wilt u
uw huidige situatie checken? Kijk
dan op www.hetnieuwestorten.nl
en doe de stortingschecker.
G4S Cash Solutions verzorgt en
ontwikkelt nieuwe beveiligingsconcepten die marktpartijen als
retailers en banken in staat stellen
zorgeloos met cashgeld te werken.
Het bedrijf is onderdeel van G4S,
een onderneming die met 625.000
medewerkers in meer dan 120
landen wereldleider is in Security
Solutions. G4S is genoteerd aan
de London Stock Exchange, met
een secundaire notering in Kopenhagen.

76% van de MKB ondernemers
stort zelf geld af of laat dit door
een medewerker doen.
56% van de MKB ondernemers stort minimaal een keer
per week af
48% van de MKB ondernemers
stort tot € 1000,- af
29% van de MKB ondernemers
stort tussen de
€ 1000,- en € 2500,37% van de MKB ondernemers
haalt nog zelf
wisselgeld op bij de bank.
(Onderzoek ‘Veilig met cash’ is
uitgevoed door Goos Marketing
Research in opdracht van G4S
Cash Solutions. Meer informatie
op www.hetnieuwestorten.nl)
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Hogeschool Inholland Haarlem wil
meer samenwerking met de regio Haarlem
Hogeschool Inholland Haarlem
wil de samenwerking met de regio
intensiveren. De hogeschool wil
meer samenwerking zoeken met
de bedrijven uit de regio, maar
ook de banden aantrekken met
de gemeente. Daarom is er vanaf
1 januari het Bureau Externe
Betrekkingen officieel van start
gegaan. Deze dienst moet de toegang tot de grote onderwijsinstelling verbeteren. Een paar vragen
voor de directeur van deze dienst,
Hans Van Overeem.
Wat houdt een Bureau Externe
Betrekkingen precies in?
Hogeschool Inholland heeft zich
ten doel gesteld om zich meer
te verbinden met de regio’s. Ze
wil meer aansluiting zoeken bij
lokale bedrijven en overheden om
op deze manier een belangrijke
meerwaarde te creëren voor het
onderwijs. Het bureau Externe Betrekkingen verbindt het onderwijs
met de regio. De afdeling heeft
een front-office rol. Hierdoor is het
voor een externe partij duidelijk
waar ze zich kunnen melden. Het
BEB stroomlijnt vraag en aanbod,
maar investeert ook actief in de regionale relaties.
Waarom wil Inholland meer
samenwerking met de regio?
Ik denk dat innovatie van het
onderwijs begint bij het hebben

van goede relaties met bedrijven,
organisaties en overheden. We
vinden het belangrijk om te weten
wat er in de regio speelt en hoe de
opleidingen daarop kunnen aansluiten. Bovendien spreekt het studenten erg aan om met hun opleidingen aan te sluiten en samen te
werken met het werkveld. Zo kunnen we enerzijds de kwaliteit van
het onderwijs bevorderen en anderzijds aansluiten bij de behoefte van
het bedrijfsleven en de overheid.
U zegt, dat het begint met goede
relaties in de regio. Heeft Inholland dan geen goede relaties?
Ja zeker wel, we hebben zelfs erg
goede relaties en zijn daar ook erg
blij mee. We vinden deze relaties
zelfs zo belangrijk dat we hier nog
veel meer in willen investeren. In
een grote organisatie is het een bijzondere uitdaging om de externe
vraag bij de juiste persoon intern te
beleggen. Daarom vinden we het
belangrijk om faciliteiten aan te
bieden die leiden tot de gewenste
samenwerking en vernieuwingen.
Wat houdt een dergelijke samenwerking dan concreet in? Kunt u
wat projecten noemen?
Een goed voorbeeld van een zeer
recente samenwerking is onze
samenwerking met de Belastingdienst waar ruim zestig Inhollandstudenten samen met de Be-

De entree van Hogeschool InHolland Haarlem
lastingdienst zich inzetten voor
Hulp bij Belastingaangifte (Huba).
Meer dan 1000 Haarlemmers krijgen hulp bij het indienen van het
aangiftebiljet
Inkomensheffing
2010.
Een ander voorbeeld is onze participatie met Bevrijdingspop. Inholland vindt dit een mooi platform om aan deel te nemen mede
door de komst van de Music Academy naar ons pand in Haarlem.
We zetten onze studenten hier
breed in met verschillende projecten. Er zal bijvoorbeeld een groot
podium staan waar verschillende
studentenoptreden plaatsvinden.
Ook proberen we onze sportopleidingen breed in te zetten in de regio en aan te laten sluiten bij verschillende events.

Hogeschool InHolland Haarlem
(foto links).

Opening Bureau Externe
Betrekkingen met burgemeester
Bernt Schneiders
Inholland gelooft in deze samenwerkingsverbanden met als doel
een belangrijke en onmisbare
meerwaarde te creëren voor ons
onderwijs, maar ook voor de regio.
Als de regio wil samenwerken
met Inholland, wat moeten ze dan
doen?
Ze kunnen dan contact opnemen
met Bureau Externe Betrekkingen
Haarlem, of mailen naar Hans.
vanovereem@inholland.nl

Hans van Overeem
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OK Veiligheid
André Kapitein:

‘Veiligheid vooral een kwestie van willen!’
Hij is voorzitter van de Commissie Veiligheid MKB-Haarlem
en heeft als expert op dit gebied
een duidelijke mening over wat
collega-ondernemers
zouden
kunnen doen om een gevoel van
‘schijnveiligheid’ te vermijden.
Een gesprek met een gedreven
bestuurder en ondernemer
Gedreven
Zodra hij begint te praten over het
onderwerp veiligheid bij bedrijven
weet je dat je te maken hebt met
iemand die zijn professionele hart
en ziel aan het onderwerp heeft verpand. En die ook weet waar hij het
over heeft. ‘Veiligheid in bedrijven is
iets dat verder gaat dan wat rolluiken
voor de ramen en goede sloten op
de deuren’ aldus André Kapitein, in
het dagelijks leven ondernemer op
het gebied van ICT-beveiligingssystemen voor bedrijven, maar vooral
ook actief als bestuurslid binnen de
Commissie Veiligheid MKB-Haarlem. ‘Ondernemers kunnen zo veel
meer doen aan de beveiliging van
hun bedrijf. Of dat nu een winkel,
kroeg of autobedrijf is, het kan altijd
veel beter dan men in eerste instantie
had bedacht’ aldus Kapitein. ‘Voor
een relatief luttel bedrag bespaar je
je als ondernemer een hoop ellende
en eindeloze discussies met de verzekeraar in geval van inbraakschade
bijvoorbeeld’. En dat nieuwe beveiligen start gewoon met een simpele veiligheidsscan die elders in de
krant al wordt genoemd. Door alle
subsidieregelingen die MKB-leden

krijgen kost een dergelijke scan echt
niet meer dan een paar tientjes, maar
dan weet je wel waar je aan toe bent.
En ook waar de zwakke plekken
in het bedrijf te vinden zijn. ‘Denk
maar eens aan een goed sleutelplan
voor een bedrijf. Sommige ondernemers weten echt niet wie er allemaal
toegang hebben tot hun bedrijf en als
ex-werknemers hun sleutels niet inleveren en bijvoorbeeld alarmcodes
niet regelmatig aangepast, staat de
deur eigenlijk gewoon nog open’.
Veilig
Haarlem is een relatief veilige gemeente, zoveel is zeker, u kunt daar
ook over lezen in het verhaal van
Peter Holla, verantwoordelijk voor
de politie hier in Haarlem, maar het
zou naïef zijn te denken dat dieven
of inbrekers de Spaarnestad links
laten liggen. ‘En dan is het zaak de
boel zodanig voor te bereiden dat
de kans op succes voor die lui zo
klein mogelijk te maken’ stelt Kapitein. Want hoe je het benadert,
algemeen gemiddeld wordt twee
procent van de omzet van de detailhandel domweg gestolen. Heb
je een ton omzet is dat al snel twee
mille per jaar. Toch een aardig bedragje. En bij sommige bedrijven
met interessante spullen in huis voor
dieven, loopt dat percentage snel op.
Kapitein waarschuwt ook voor een
ontwikkeling die nu al actueel is. ‘De
politie wordt nu soms helemaal gek
van allerlei valse meldingen voor
inbraak die worden afgegeven door
systemen die niet meer voldoen aan

André Kapitein gedreven ondernemer

Met een internetverbinding kun je altijd in een bedrijf kijken
de laatste stand der techniek. Wie
dit niet onderkent hoeft niet meer te
rekenen op de komst van de sterke
macht. Sinds 1 januari dit jaar komt
de sterke arm niet meer automatisch
langs als het bedrijf niet voldoet aan
de minimale eisen op het gebied van
preventie. Geen certificering? Geen
verbetering van de situatie? Jammer
dan! Dat wil je als ondernemer toch
niet?’ Kapitein gaat er nog eens goed
voor zitten en betoogt: ’70-80% van
de bedrijven in deze regio voldoen

niet aan de nieuwe normen, en die
krijgen dan ook nog eens te maken
met verzekeraars die niet uitkeren als
ondernemers hun zaken niet op orde
hebben’. En dat op orde brengen kan
dus heel goed via de veiligheidsscan
die MKB-Haarlem haar leden biedt.
Uiteraard speken we nog even over
nieuwe beschikbare systemen om
bedrijven te beveiligen.
DNA-Douches
De vraag van uw redacteur over

André Kapitein is eigenaar van het ICT Beveiligingsbedrijf
Secureview. Gespecialiseerd in Retail-beveiliging binnen de regio Haarlem-Kennemerland. Hij levert o.a. beveiligingscamera’s
voor bedrijven, controlesystemen voor kassa’s, magazijnen
en zo meer. Ondernemers kunnen zo online via een speciaal
systeem het hele verkeer in hun bedrijf bijvoorbeeld vanuit hun
eigen huis volgen. Ook in verschillende vestigingen, allemaal
met een simpel toetsenbord en een flatscreenscherm, of vanaf
de Smartphone. Observatiesystemen van Secure View geven
ook de mogelijkheid om gedrag van klanten in de gaten te
houden, proactieve op te treden als mensen nog iets zouden
willen bestellen op een terras of een magazijn qua inrichting
even anders te laten inrichten, waardoor de levering van een
grote zending simpeler kan verlopen. Een beetje systeem op
dit gebied wordt geleverd en geïnstalleerd voor ongeveer 3,500
Euro en dat is incl. training en coaching. Jaarlijks onderhoud
is een kwestie van een paar tientjes, afhankelijk van de grootte
van de zaak waar het systeem is geïnstalleerd. Leden van
MKB krijgen ook nog eens een subsidie waardoor ze na een
veiligheidsscan misschien voor slechts vijf tientjes klaar zijn en
daarna hun subsidieaanvraag voor het nieuwe systeem mogen
indienen. Veel van dat aanvraagwerk wordt door het bedrijf van
André Kapitein gedaan.

DNA-douches ontmoet een vriendelijk glimlach. Kapitein ziet er
vooral een preventieve werking van
uitgaan maar kan zich weinig gevallen herinneren waarbij die douches
echt een rol speelden bij de opsporing. Toch helpt het wel omdat inbrekers en overvallers her risico op
blijvende identificeren niet willen
lopen. Kapitein zelf is enthousiaster
over de zgn. rookgordijnen die momenteel worden aangeboden door
de grote beveiligingsexperts. Daarmee blaas je een heel bedrijf vol
met ondoordringbare rook waardoor
het geboefte geen besef meer heeft
waar men zich bevindt en daarmee
de kansen op ‘succes’ direct wordt
geminimaliseerd. Bij een bedrijf dat
met dit systeem werd uitgerust en
waar voorheen bijna maandelijks
werd ingebroken, kwamen de inbrekers na installatie van dat nieuwe
systeem niet meer langs. Dat scheelt
een slok op een borrel. OK vraagt
nog eens naar het nut van cameratoezicht. Kapitein ziet veel in cameratoezicht in de bedrijven zelf, maar
wat minder in het ophangen van observatiecamera’s door heel Haarlem
heen. ‘We moeten niet zoiets als de
Engelse situatie willen bereiken,
daar is overal en altijd iedereen in
beeld. Ook mensen die niets kwaads
in de zin hebben. De afweging van
privacy en preventie is altijd een
lastige’. ‘Maar er is nog wel iets dat
me zorgen baart’ geeft Kapitein aan,
‘veel winkels en kroegen barsten
nog steeds van het kasgeld. Dat komt
deels ook omdat ze niet investeren in
mobiele pinautomaten. Die dingen
zijn niet alleen veel veiliger, het is
nog klantvriendelijk ook. En je bent
af van die enorme pakken geld die
je ook nog eens naar de bank moet
zien te krijgen. Natuurlijk zijn daar
goede systemen voor, maar toch….’
Kapitein voegt nog toe aan zijn verhaal dat je bij de aanschaf van die
pinautomaten ook nog VKB subsidies kunt binnenhalen. Alles om
het bedrijfsleven beter te beveiligen,
ondernemers en medewerkers te
beschermen tegen heel vervelende
ervaringen. ‘Er is nog veel werk te
verrichten’ zo geeft André Kapitein
aan. En dan spoedt hij zich naar
zijn eigen bedrijf waar hij weer een
nieuwe klant gaat informeren over
de mogelijkheden om op afstand
zijn bedrijf te volgen. Het is duidelijk dat we het echt hebben over een
gedreven man die weet waar hij het
over heeft. Bij het weggaan kijken
we nog eens om ons heen. Geen
camera te ontdekken...

(advertentie)

UITZENDKRACHTEN
NODIG?
Bel Olympia Uitzendbureau in Haarlem!
Bij het plaatsen van een aanvraag ontvangt u het Grote Olympia Ondernemersspel cadeau.
Kruisweg 30, 2011 LC Haarlem
T 023 551 06 95, E info.80@olympia.nl, I www.olympia.nl
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Gratis praktische tips en adviezen

Polder Personeel Punt
In de vorige uitgave van deze krant werd informatie verstrekt over het
zgn. Polder Personeel Punt. Bedoeld voor het ondernemers in Waarderpolder en de stad Haarlem.
Vraagbaak voor mkb-ers en andere
ondernemers met vragen op het gebied van personeelszaken, ontslagrecht, ziekteverzuim, re-integratie,
Arbo-wet, loonadministratie of
bijvoorbeeld werving en selectie. Intussen zijn bij PPP de eerste
echte vragen gesteld en bijpassende
antwoorden gegeven. Toch maken
we ook in dit nummer graag nog
even wat reclame voor deze uiterst

handige en GRATIS vraagbaak.
Waarbij Haarlemse ondernemers
hun collega’s praktische tips en
adviezen verstrekken. Zonder dat
er een of andere verplichting aan
vast zit. Gewoon bedoeld om u als
ondernemer verder te helpen als u
even uw weg zoekt in de wereld
van regels en wetten. De specialisten van PPP zitten klaar om u
te helpen, en zij geven hun ad-

viezen vanuit de praktijk. Zelf ook
ondernemers weten ze dat niet alles
in een bedrijf op rolletjes loopt soms,
of dat bij-voorbeeld personeelszaken
probleemloos blijven gaan in deze
tijd. Juist daarom is het steunpunt er
en maakt het PPP toch wat uniek in
de markt. Er zijn heel wat ondernemers in andere steden die graag een
dergelijke professionele vraagbaak
zouden wille gebruiken. Vooralsnog
dus uitsluitend en alleen in Haarlem.
En bereikbaar onder nummer:
023-5514445 of via
www.polderpersoneelspunt.nl

Acht (!) tips voor
bedrijfsteksten met effect
Elke bedrijfstekst is een contactmoment met je klant. Lastig als de
brievenbus de hele dag kleppert, een brief belandt al gauw onderop. Wie
boven dit lawaai uit wil komen, doet er verstandig aan zijn bedrijfsteksten
eens onder de loep te leggen. Niet alleen webteksten of brochures, juist
ook brieven, mailings en mailberichten. Acht aanwijzingen voor bedrijfsteksten met effect.

Door Cindy Rodenburg

Dit is het jaar van de M-commerce

Nederland lijkt klaar voor de mobile commerce. De groei van mobile commerce kent verschillende
drijfveren. Mobile commerce maakt
gebruik van wireless internetverbindingen, dit maakt het mogelijk om mobiel te communiceren,
producten te kopen, te werken en
onderzoek te doen. Wat inmiddels de
gewoonste zaak van de wereld is in
de Verenigde Staten, waar ruim 50%
van de online retailers investeert in
mobiel, zien we hier dat dit, tot nu
toe, is voorbehouden aan de grote en

Smartphones en tablets gaan de
wereld beheersen
pagina 6

middelgrote bedrijven zoals Wehkamp en Bol. Onderbouwing met
cijfers zijn niet voorhanden in Nederland, maar wie op let ziet dat de
inhaalslag gaande is. Smartphones
en tablets worden gemeengoed en
niet alleen voor de jongeren. Een
mooi voorbeeld is misschien wel
het initiatief van Dekker watersport
die zijn gedrukte catalogus heeft
vervangen voor een app. op de
smartphones en meteen het actuele
weer levert. Eenvoudig is het natuurlijk niet om van het online retail
model een applicatie te ontwerpen.
M-commerce beslaat een breed
gebied, van online betalingen van
producten, opwaarderen van beltegoed, automatische betaling van
parkeergeld, uw i-phone weet waar
uw auto staat, bancaire transacties
enz. De meeste retailers zien de app.
nog als een catalogus, waar al heel
druk gebruik van wordt gemaakt
(Albert Heijn en De Bijenkorf) maar
ook Marktplaats en Funda hebben
een druk bezochte applicatie al heb-

ben zij simpelweg de reguliere site
gekopieerd. Dit noemen we wel informatiediensten, opvragen van informatie over producten, datums of
tijden. Locatie gebaseerde diensten
zoals weerverwachting, verkeersinfo, flitspalen, routeplanning of
dichtstbijzijnde verkooppunt. Een
andere dienst is de transactiedienst.
Het reserveren, bestellen, betalen
en ontvangen van tickets. Bank- of
aandeeltransacties uitvoeren via
mobiel bankieren. En al een tijdje
gewoongoed is de entertainmentdiensten. Mobiele verkoop van ringtones, games, muziek en sinds kort
het bekijken van camerabeelden
voor beveiliging, en mobiele loterijen. Veel app’s zijn gratis en hebben
geen verdien model, zie maar hoe eenvoudig al het nieuws en ook muziek
binnen te halen zijn. Dagbladuitgevers
zoeken naarstig naar het verdienmodel, nu met tablets komen wellicht
mogelijkheden. Binnen de vele mogelijkheden van schermcommunicatie
is dit er een met veel perspectief.

• Schrijf je een wervende of overtuigende tekst, maak dan een creatieve
kop. Verleid de lezer, trek zijn aandacht
naar de tekst toe. Durf eens het tegenovergestelde te beweren. Of prikkel met
een vraag. Bijvoorbeeld:
Zojuist afgestudeerd? Dan moet je nog
veel leren (aanbieding van een vakblad)
Raadsleden kunnen niet lezen (aanbieding van een schrijfcursus voor ambtenaren)
Laaggeletterdheid: uw verborgen kostenpost (werkgevers informeren)
Gaat u elke ochtend fluitend aan de
slag? (training persoonlijke ontwikkeling)
Wel altijd in de tekst eronder een link
leggen tussen de kop en het product.
• ‘Graag willen wij u uitnodigen om deel
te nemen aan een onderzoek over pensioenadvies.’ Wat doe je met zo’n brief?
Precies: in de prullenbak. Waarom zou
je meedoen? Deze verzekeraar wil iets
van zijn klanten maar moet hiervoor
beter zijn best doen. Ga in op het belang
voor je klant om mee te doen en beloon
zijn medewerking. Met een cadeautje
(contactmoment), maar ook met een
persoonlijke tekst nadat de klant op de
verzendknop heeft gedrukt (weer een
contactmoment). En verzin iets anders
dan: Bedankt voor uw medewerking.
• Laat clichés voor wat ze zijn. Niemand
veert op uit zijn stoel van de zin: Naar
aanleiding van uw aanvraag doen wij
u geheel vrijblijvend onze prijzen toekomen.
Schrijf persoonlijk. De klant toont interesse, laat zien dat je dit waardeert.
Leuk dat u interesse heeft in ons product. Natuurlijk wilt u weten wat het kost
en daarom hebben wij voor u een persoonlijke offerte gemaakt.
U heeft belangstelling voor ons product.
Dit waarderen wij en daarom ontvangt
u meteen onze nieuwe catalogus.
• Schrijf actief, ontwijk lijdende zinnen
en werkwoorden. De lijdende zin ‘Bart
wordt geholpen door Joris’, wordt actief

als je schrijft: Joris helpt Bart.
‘De verzendkosten voor retournering
zijn voor uw rekening’ wordt dan: Stuurt
u een artikel retour? Dan betaalt u de verzendkosten zelf.
• Te veel werkwoorden maken een zin
onnodig lang. ‘Wij kunnen uw bestelling verwerken zodra u heeft betaald’
wordt bondiger als je schrijft: Zodra u
heeft betaald, verwerken wij uw bestelling.
Ander voorbeeld: Dit jaar zal ons bedrijf weer deelnemen aan de jaarlijkse
marketingenquête. Beter is: Ons bedrijf
neemt weer deel aan de jaarlijkse marketingenquête.
• Taalfouten beïnvloeden het bedrijfsimago en de begrijpelijkheid
van de tekst. Test daarom je teksten,
laat ze ‘tegen lezen’. Zoek iemand die
inhoudelijk niet betrokken is, die er
geen verstand van heeft. Een ‘tegen
lezer’ haalt vaak fouten eruit die je zelf
over het hoofd ziet, zoals onlogische
verbindingen. Doorstaat je tekst deze
test? Mooi, dan is de tekst voor iedereen
begrijpelijk, ook voor je klanten.
• Breng structuur aan in een tekst. Bedenk vooraf welke vragen je wilt beantwoorden. Zet de antwoorden één voor
één in een alinea en plaats er een tussenkop boven. Lezers die teksten scannen,
zien aan een tussenkop meteen waarover de tekst gaat.
• Als laatste, een uitsmijter: kijk kritisch
naar je bedrijfsteksten. Is je folder creatief vormgegeven in tekst en beeld, maar
beginnen je brieven met ‘Naar aanleiding van’ of eindigen ze met ‘Wij zien
uw reactie graag tegemoet’ dan klopt er
iets niet. Wees consequent en zorg dat
de toon bij je bedrijf past.
Cindy Rodenburg is tekstschrijver en
heeft haar eigen bedrijf:
Rodenburg Tekst & Communicatie,
T (06) 48 11 47 76,
E info@rodenburg-tekst.nl
www.rodenburg-tekst.nl

OK Politiek & Ondernemen
Op bezoek bij:

Imbema Groep Haarlem Industriële holding op niveau
Voor veel collega-ondernemers zal de naam Imbema Groep niet direct bellen doen rinkelen. Toch is deze holding een substantiële speler in de industriële sector en heeft het bedrijf een stevige vinger in de pap binnen
de automobiele en logistieke sector. Grote kans dat bij een op de twee vrachtauto’s die u naast u ziet in de
file of voor uw bedrijfspand onderdelen zijn verwerkt die zijn geleverd door een van de werkmaatschappijen
van Imbema. En als u bijvoorbeeld gastransportleidingen onder de grond zou bekijken is er een redelijke kans
dat ook daar weer technologie van Imbema te vinden of te zien is. En toch houdt het bedrijf haar presentatie
relatief bescheiden, maar wel op niveau.

Industrieterrein
Waarderpolder
(zie ook elders in dit nummer) diverse activiteiten exploiteert. Voor
de logistieke en automotive tak is
de geografische verspreiding meer
landelijk, een direct gevolg van
de verschillende overnames in de
afgelopen decennia. Binnen de
automaterialen is Imbema Groep
o.a. verantwoordelijk voor succesformules als AD Benelux, Bosch
Car Service en AutoCrew. Vooral
de ongebonden autobedrijven zijn
daarbij primaire doelgroepen en
het succes is zeker in deze periode
na de diepe economische crisis
niet te stuiten.
ISO
Rob Bloemers geeft duidelijk
aan dat ‘zijn bedrijf’ kiest voor
kwaliteit. Ook bij de leveranciers.
Die zijn vrijwel allemaal Europees
van herkomst, ISO-gecertificeerd
en ook op duurzaamheid getest.

Kwaliteit gaat daarbij altijd voor
prijs. En dat is voor een groothandel
als deze een slimme beslissing. De
holding staat nu al voor bijna honderd miljoen euro omzet per jaar en
biedt werk aan 330 medewerkers.
Overigens worden de drie divisies
die de verschillende specialisaties
in huis hebben individueel aangestuurd door een eigen directeur die
weer rapporteert aan de holdingdirectie. Een klassiek maar goed
werkend businessmodel. Imbema
heeft als slogan gekozen: ’De brug
naar duurzame techniek’, maar die
had wat ons betreft ook ‘de brug
naar niveau’ kunnen luiden. Want
dat was toch echt de indruk die dit
bezoek aan het hoofdkantoor van
deze
Groothandelsonderneming
achter liet. Een onbekende grootheid, zo maar midden in het centrum van Haarlem. Een bedrijf om
te koesteren dunkt mij.

Imbema werd na overnames belangrijke speler in automotive
Dat niveau begint al als je het
hoofdkantoor in Haarlem betreedt.
Holdingdirecteur Rob Bloemers
doet zelf de deur open voor deze
journalistieke gast en leidt hem
binnen in een prachtige en nostalgisch chique directiekamer. Je
voelt direct dat dit een bedrijf is
waar goed fatsoen en nadenken
over de menselijke maat binnen het
zaken doen nog opgeld doen. Niet
in de laatste plaats door Rob Bloemers zelf. Goed in het pak, prima
verhaal, autoliefhebber zonder
protserige voorkeuren. Elk detail
van zijn onderneming kent hij en
hij vertelt er heel smakelijk en efficiënt over. Zo komt al snel naar
voren dat de Imbema Groep zoals
men de maatschappij naar buiten
toe communiceert een combinatie
biedt van hoogwaardige technische goederen en een zeer professionele organisatie. De medewerkers in de drie takken van dienst
zijn gemotiveerd en zoeken samen
met de afnemers van goederen en
diensten naar oplossingen voor de
wensen van de betrokken relaties.
Begin
Imbema ontstond in 1947 en was
het levenswerk van Bloemers Senior, de vader van de huidige holdingdirecteur. Intussen is ook de
derde generatie binnen het bedrijf
actief. Was het bedrijf in het begin
nog een puur industriële onderneming, door de nodige overnames

in de afgelopen decennia kreeg het
bedrijf de status van een Beneluxhandelshuis en kreeg het vaste voet
in o.a. de automaterialenhandel en
de toelevering van vrijwel elk onderdeel dat nodig is om van een
kaal chassis met motor en stuurhuis een echte vrachtauto te maken.

Ongeveer al het hang- en sluitwerk
op de vloot vrachtwagens die over
onze wegen heen rijden komt van
Imbema vandaan. Een aantal van
de werkmaatschappijen dat zich
bezighoudt met de industriële tak
van de Groep vinden we ook terug
in Haarlem, waar men o.a. op het

Rob Bloemers holdingdirecteur Imbema Groep

Het belang van een krachtige en democratische overheid!
Gezien de huidige internationaal
roerige tijden zouden we ons meer
dan ooit moeten beseffen wat het
belang is van democratische verkiezingen in een vrij land. Vrijheid
en daaruit afgeleid een vrije markt
is voor ondernemers van essentieel
belang.
VVD de grootste Noord-Holland
Bij de Statenverkiezingen van woensdag twee maart is de VVD de grootste
fractie in de Staten van Noord-Holland
geworden. De PVV is naar verhouding als de grote winnaar uit de bus gekomen. Het CDA heeft flink verloren
en gaat terug van tien naar vijf zetels.
Als voorman van MKB-Haarlem feliciteer ik alle nieuwe en aankomende
Statenleden met het behaalde resultaat!

Provinciehuis Haarlem

De provincie Noord-Holland moet
meer de regie voeren
De provincie Noord-Holland speelt
een belangrijke rol in de economie.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanleg van de tweede zeesluis, het regionaal openbaarvervoer en het verdelen
van ruimte in het algemeen en bij
mainport Schiphol in het bijzonder.
Ook op de arbeidsmarkt, onderwijs
en toerisme heeft de provincie heel
wat in de melk te brokkelen. Graag
wil ik de nieuwe Statenleden een boodschap meegeven. De provincie NoordHolland moet meer de regie voeren.
Deze regierol moet helder en strak gedefinieerd worden.
Zeker gezien de huidige economische
situatie en de toenemende internationale concurrentie is het van belang
dat alle zeilen bijgezet worden. De
Provinciale Staten zullen in tal van
dossiers een veel steviger en minder
vrijblijvende rol moeten gaan spelen.

Neem nu bijvoorbeeld het eindeloze
gesteggel tussen gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en de IJmond
met betrekking tot de bereikbaarheid
en openbaar vervoer van en naar de
kust. Het lijkt in deze maar ook bij diverse andere belangrijke onderwerpen
een eindeloos stroperig proces, waarbij de gemeentes er onderling niet
uit lijken te komen en waarbij vaak
elkaar het licht in de ogen niet wordt
gegund. Teveel worden zaken op z’n
beloop gelaten. Kleine lokale belangen
prevaleren vaak boven de regionale belangen. De provincie heeft veel te vaak
de houding gehad: “ We doen ons best
en meer kunnen we niet doen”. ”We
laten dit aan de regio over.” Dit gaat
uiteindelijk voor niemand iets opleveren, sterker nog Zuid-Kennemerland dreigt steeds meer in de periferie
terecht te komen van de Randstad.
Zuid-Kennemerland maakt onderdeel
uit van de regio groot Amsterdam en

alleen daar al hebben we te maken met
een woud aan publiek private samenwerkingsverbanden.
Samenwerkingsverbanden waarin veel overlegd
wordt maar waarvan je kunt afvragen
wat ze nu concreet opleveren.
Verder is het van belang dat er nu eens
serieus ingezet wordt op het verbinden van de regio, ook ‘s nachts!
Vooral voor de hoofdstad van de provincie, de gemeente Haarlem, is dit
van groot belang.
Dus opschieten met de metro naar
Haarlem en de IJmond te halen zou
ik zeggen. Minder files voor het
woon-werkverkeer en de weg gebruiken voor de vrachtwagen! Dat is
een noodzaak. De consument moet
dicht bij de detailhandelfuncties en
de horeca kunnen komen. Dus hou
op met dat gemier over honderd
miljoen en leg die tunnel onder de
Haarlemmerhout naar het spoor en
de kust nu eens aan.

Onze regio zal hard geraakt worden
Zoals ik in de vorige Ondernemerskrant geschreven heb zal onze regio
hard geraakt worden door de komende
vergrijzinggolf en ontgroeninggolf.
Uit onderzoek over de arbeidsmarktontwikkelingen in onze regio blijkt
dat er over niet al te lange termijn een
groot aantal vacatures gaan ontstaan.
Dit als gevolg van enerzijds de
aantrekkende economie en anderzijds
door uittreding van oudere werknemers, de babyboomers. Dit betekent
dat er een oververhitting van de arbeidsmarkt zal gaan ontstaan. Dat
houdt in dat er bij-voorbeeld moet
worden doorgepakt op onderwijs.
Goede regionale spreiding van de
soorten zoals techniek en zorgonderwijs. Ook moet op deze takken van
sport de instroom van leerlingen gestimuleerd worden. Er is hier een
mooie regie rol weggelegd voor de
provincie. Laat de provincie nu eens
zorgen dat er beter samengewerkt
wordt in de keten en dat iedereen zich
eens aan zijn rol houdt! En zorg er
hierbij voor dat de vraag vanuit de markt
centraal komt te staan, want alleen dan
gaat het mes aan twee kanten snijden.
Kort samengevat: de provincie NoordHolland moet in alle boven genoemde
punten steviger haar rol pakken, knopen
durven doorhakken en waar nodig gemeentes tot de orde durven roepen.
Er is hier duidelijk behoefte aan een
gemeenschappelijk arbeidsmarktbeleid
gericht op het versterken van de regionale economie. Een mooie regiefunctie
voor de provincie!
Jan Vegter
Voorzitter MKB-Haarlem
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Succesvolle bemiddeling naar werk- en leerplek
Gedreven projectleider José de Jong altijd in voor snelle afspraken…

Gedreven, vlot, met heel veel passie voor haar werk. Dat is de indruk
die ik krijg als ik tegenover José de
Jong zit, Projectleider van Leren en
Werken in Haarlem en Haarlemmermeer. Samen met organisaties
als het UWV, ROC’s, de Gemeenten
waar zich dit project afspeelt, de
Kvk’s, MKB-Haarlem, VNO-NCW
en COLO (koepel van Kenniscentra) werkt men keihard aan het laten
slagen van een klus die elk jaar weer
zorgt voor een succesvolle integratie van mensen die zoeken naar een
werk/leerplek bij bedrijven die daarvoor open staan. Al weer vier jaar
geleden opgezet draait het project
nog steeds met dank aan financiële
steun vanuit de ‘founding fathers’
en de ministeries van OCW en Sociale Zaken. Het zgn. ‘duale traject’
waarmee men aan de slag is gegaan
geeft jonge en iets oudere ‘talentvolle’ mensen de kans om al lerend
of via omscholing, een betere carrièrekans te verzorgen. En soms is
dat dringend nodig als kandidaten
om een of andere reden niet in
staat zijn geweest om een relevante
scholing te doorlopen. Wie slim is
hoeft nog niet eens veel te hebben
geleerd, maar de echte doorzetter
krijgt een intensief begeleidingstraject aangeboden, waarin zgn. begeleiders via vragen en antwoorden
kunnen komen tot verbetering van
competentieniveaus, waarmee een
kandidaat veel sneller een baan kan
vinden.
EVC
Mensen met een zgn. EVC (Erkenning van Verworven Competenties)
blijken in de praktijk ook veel beter
door te stromen dan zij die deze
begeleiding missen. En zoals u als
lezer/ondernemer van deze krant zeker zult onderkennen wordt er door
werkgevers naar die competenties
gekeken bij verwerven van nieuw
personeel. Is het José de Jong die
met haar team knokt voor haar kandidaten en onderhandelt met steeds
meer organisaties van werkgevers
en bijvoorbeeld de verschillende
schoolbesturen om vraag en aanbod
goed op elkaar af te stemmen,
in
de
dagelijkse
uitvoering

maakt men slim gebruik van de
Leerwerkloketten bij het UWV.
Dat scheelt veel mankracht en zorgt
voor een veel sterkere efficiency. En
daardoor kan men met de bescheiden beschikbare middelen toch heel
veel werk verrichten. José de Jong
gelooft in de kracht van de korte lijnen. Zij denkt buiten de kaders van
de gevestigde orde en krijgt zo zaken voor elkaar die normaal maanden
zo niet jaren zouden blijven liggen.
Zij smeedt ook verbanden tussen de
oorspronkelijke oprichters van het
project en dat betaalt zich direct uit.
Ook bij een op een contacten weet
ze kandidaten te koppelen aan leerplekken bij bedrijven in de regio en
als het moet daarbuiten.
Buiten de kaders
Kaders zijn beperkend. Wie aan
de slag kan als assistent-accountant moet niet vast blijven houden
aan een opleiding tot kapper of
zo. Daarbij is José de Jong ook altijd alert als het gaat om geboden
kansen voor de door haar team behandelde kandidaten. Zo werd tijdens de recente economische crisis
direct ‘geschakeld’ toen bleek dat
sommige leerlingen op school echt
in een dood spoor zaten v.w.b. hun
kansen de arbeidsmarkt. Door met
de opleidingsinstituten samen een
andere weg in te slaan kwamen die
leerlingen wellicht een jaar later de
schoolpoort uit met een diploma
op zak, maar ze maakten daarmee
meer kans op ene baan dan als ze
waren blijven doen wat ze voorheen
al deden. In de praktijk houdt dat
schakelen ook in dat het projectteam

José de Jong:
‘Niet praten,
maar doen’
Leren en Werken zelfs inspeelt op de
individuele behoeften van een bedrijf
op het gebied van gespecialiseerd
personeel. Zo gaf ze als voorbeeld
dat een chemisch bedrijf de behoefte
had aan 100 nieuwe procesoperators.
Niet mis in een tijd dat de banen niet
voor het oprapen liggen. Regiobreed
wordt samen met het UWV de vraag

José de Jong – niet zoveel praten, maar doen
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José de Jong met haar projectteam Leren en Werken
van het bedrijf afgestemd op het aanbod en de opleiding/competenties
van een reeks kandidaten zodanig
aangepast dat ze met niet al te veel
moeite het interne opleidingstraject
bij het betreffende bedrijf zouden
kunnen volgen. En dat geeft toch
een goed gevoel bij José de Jong en
haar team. Maar ze heeft ook best
zorgen. Zo is ze niet optimistisch
over de kansen van jeugdige werkzoekenden van boven de 27 jaar
oud. Die vallen niet in het bekende
Actieplan Jeugdwerkloosheid. En
dit is een steeds grotere wordende
groep.
Subsidies
En toch zijn er voor veel integratie-trajecten bij de gemeenten en
UWV’s aardige financiële mogelijkheden te vinden. Mits je de
weg maar weet en die kent José de
Jong als geen ander. Loonsubsidies
bijvoorbeeld, gemeentelijk gefinancierd. Bij veel werkgevers en
ondernemers onbekend, voor José
de Jong en haar mensen probleemloos in te vullen als er zaken kunnen
worden gedaan met ondernemers.
Om nog meer aandacht te vragen
voor het uiterst professionele traject
waarin José de Jong en haar team
opereren komt er vanaf begin maart
een nieuwe website in de lucht die
de oude en nu wat opgedroogde
oude zal vervangen. En er is zelfs
een Linkedin-account in de maak
waarmee men direct wil binnenkomen bij de duizenden ondernemers die daar actief zijn en wellicht
niet eens weten van het bestaan van
wat het project Leren en Werken
ook voor hen kan betekenen. En het
is duidelijk dat er snel zaken kan
worden gedaan met José de Jong.
Als het aan haar ligt wordt er minder gepraat, of vergaderd, en meer
gedaan. De handen uit de mouwen
en de projecten waar zij aan werkt
onder de aandacht brengen van
geïnteresseerde en betrokken partijen. Vandaar de kop; ‘Niet praten
maar doen’. En als je een uurtje met
haar hebt gepraat krijg je zelf de
neiging om met haar de mouwen
op te stropen en mensen aan de slag
te helpen die graag willen maar ergens vastlopen in de brei aan regels
en voorschriften die ook onderdeel
zijn van het arbeidstraject tegenwoordig. En daarom is die aanpak
van het Haarlemse project ‘Leren
en Werken’ zo’n verademing. Wel-

licht ook al omdat er iemand op zit
met passie en vuur. Dat werkt altijd
aanstekelijk!

Voor meer info:
www.lerenenwerken.nl
/Haarlemenhaarlemmermeer

Ondernemerslente…
door Bert Huisman

De lente zit weer in de lucht, letterlijk en figuurlijk. Na de zware economische winter beginnen de eerste knoppen weer in de bomen en struiken
te verschijnen. Bomen die een paar jaar geleden nog maar tot voorbij de
hemel leken te groeien. Maar de herfst en de daarop volgende economische winter hakte er aardig in. Toch lijkt het nu weer de goede kant op
te gaan. De consument gelooft er weer in. Je hoeft alleen maar te kijken
naar de autoverkopen, een aardige barometer voor het denken van de
gemiddelde mens. Die verkopen stijgen weer, en de groei is stevig. Ook
al is er ook wel een verandering merkbaar. Consumenten kopen kleinere,
zuiniger en milieuvriendelijker modellen. Daar moet de autobranche zich
dus op leren instellen en dat valt soms niet mee. Ook in andere takken
van ondernemen zijn de ontwikkelingen ineens langs een ander spoor
aan het gaan. Ondernemers passen zich vaak op een nieuwe situatie aan,
ze hebben meestal ook geen keuze. En zo zien we dat maanden vooruit
de winkels worden gevuld met spullen die van doen hebben met de viering van een feest dat nog ver weg in het verschiet lijkt. Momenteel, het
is als we dit schrijven halverwege de maand maart, is alles al ingesteld
op de komende Pasen, en dat ligt nog best een eindje in het verschiet. Pak
je kansen, zoek de markt en wacht niet af. Want een ding is wel duidelijk
gedurende deze ondernemerslente, de klant is aan het veranderen. Hij
zoekt, vindt en koopt via het internet. Een goede website is daarom een
vereiste. Niet ingesteld op de eigen behoeften uiteraard, maar op die van
uw afnemers. Zij bepalen nog veel meer dan vroeger de spelregels. Harde
lessen worden geleerd soms, maar zo komt Jan Splinter door de spreekwoordelijke winter. En raakt uiteindelijk in ander vaarwater, minder onstuimig, vaart mee met de stroom en krijgt de wind mee. Op weg naar
een nieuwe toekomst, continuïteit, winst en meer ondernemersplezier.
Waarbij samen sterk nog een extra advies zou moeten zijn. Alleen is maar
alleen, en wie geen lid is van een brancheorganisatie of bijvoorbeeld winkeliersvereniging heeft of krijgt het extra lastig. Maar vooralsnog is het
lente, en wij hopen dat u af en toe even de tijd kunt nemen om daar even
extra van te genieten….

OK Communicatie

Grip op bedrijfscontinuïteit met Escrow
Escrow Alliance, Trusted Third Party

Verificatie
“Het spreekt voor zich dat de broninformatie in het escrowdepot van
uitstekende kwaliteit en up-to-date
moet zijn, wil de eindgebruiker hier
in onvoorziene omstandigheden verder mee kunnen. Om er zeker van
te zijn dat de juiste materialen zijn
gedeponeerd bieden wij, naast onze
standaard Depot Check Service, diverse verificatielevels en compilatieonderzoeken aan. Afhankelijk van de
wens van onze klant en/of de complexiteit van de applicatie worden
controles uitgevoerd op afgesproken
punten. Hoe hoger het verificatielevel, hoe groter de zekerheid.”

In een witte kantoorvilla aan het
Kenaupark huist Escrow Alliance.
Het bedrijf biedt toekomstbestendige oplossingen voor continuïteitsvraagstukken betreffende bedrijfskritische applicaties en intellectueel
eigendom. “Ons belangrijkste doel,
als neutrale derde partij, is leveranciers en licentienemers te helpen
met kwalitatieve escrowregelingen”,
aldus Managing Directors Sander
Remans en Leon Hauzer.
“Veel organisaties maken gebruik van
bedrijfkritische software ter aansturing of ondersteuning van hun bedrijfsprocessen. Daarmee ontstaat afhankelijkheid van de leveranciers, die deze
software (op maat) ontwikkelden. Een
afhankelijkheid die serieuze risico’s
met zich meebrengt.”
Riskmanagement
“Organisaties willen de kans op
stagnatie in de bedrijfscontinuïteit
minimaliseren en zijn steeds vaker
bezig met het in kaart brengen van
hun risico’s, oftewel riskmanagement. Het liefst voorkomen zij
natuurlijk dat er nieuwe bedrijfs-

kritische software moet worden
aangeschaft vanwege de kostbare
investering en een tijdrovend implementatietraject.”

Eigenaren Escrow Alliance, Sander Remans en Leon Hauzer

Onzekere toekomst
“Wanneer een softwareleverancier
niet langer in staat is de continuïteit te
waarborgen (bijv. door faillissement)
wordt ook de toekomst van de (maatwerk)applicatie onzeker. In eerste
instantie zijn er wellicht geen directe
obstakels omdat de software veelal
blijft werken. Maar wanneer de eindgebruiker wijzigingen wil doen om de
applicatie bijvoorbeeld mee te laten
groeien in de ontwikkelingen van zijn
organisatie dan is dat een stuk lastiger,
dan wel onmogelijk.”

de licentie aan om de software te gebruiken. Al is de software op maat
ontwikkeld, het auteursrecht ligt bij
de leverancier. Het overdragen van
broncodes aan een licentienemer is
daarom hoogst ongebruikelijk.”

Broncode
“De wijzigingen in een applicatie zijn
alleen aan te brengen wanneer men de
beschikking heeft over de broncode
van de software. Deze broncode is eigendom van de leverancier. Formeel
gezien schaft een organisatie slechts

Escrowregeling
“Het inzetten van een escrowregeling
is echter een doeltreffende methode
ter beheersing van de risico’s. De
broninformatie van de software, het
zogenaamde escrowdepot, wordt
door Escrow Alliance, als tussenpersoon (escrow-agent), in bewaring genomen in beveiligde fysieke ruimten
op twee geografische locaties.
Is de leverancier niet langer in staat
aan zijn verplichtingen te voldoen
dan kan de organisatie, als begunstigde, beschikken over de broninformatie.”

De merkbekendheid van
de meubels in Nederland
is al niet al te hoog, uiteraard omdat met meubels
niet geshowd kan worden aan de buitenwereld

aan merken in het hogere segment
in Nederland. Vandaar dat ik erg
nieuwsgierig was naar de nieuwe meubelwinkel die in Guangzhou is geopend. Deze winkel
verkoopt alleen de allerbeste
Europese merken, geen imitatie
zoals je China veel ziet, maar de
echte meubels uit Italië, België en
Nederland. De merkbekendheid
van de meubels in Nederland is
al niet al te hoog, uiteraard omdat met meubels niet geshowd
kan worden aan de buitenwereld
maar slechts aan vrienden die
bij je thuis over de vloer komen.
De merkbekendheid van de grote
designhuizen uit Italië is in China vrijwel nihil, echter omdat de
stoelen rond de drieduizend euro
per stuk zijn en worden geïmporteerd vanuit Europa is de winkel
een groot succes.

Column Steven Slijper
Groeiende rijkdom in Guangzhou
Christian, een Deense vriend van
mij ging laatst naar een grote
dealer van Porsche in Guangzhou
(Zuid-China). Hij werd door de
receptioniste in een wachtkamer
gezet met nog veertig andere
geïnteresseerden. Na een uur was
mijn vriend aan de beurt en hij
vertelde graag een Porsche Cayenne te willen aanschaffen. De
verkoper meldde direct slechts
vijf minuten tijd te hebben, dat
een testrit niet meer mogelijk was
wegens te veel aanvragen en dat
de auto ruim een jaar levertijd had
tegen de normale prijs, maar dat
de auto direct leverbaar was tegen
een meerprijs van veertigduizend
euro. Mijn vriend besloot de auto
te kopen en moest in de rij staan
van Chinese mannen die massaal de Porsches met creditcard
afrekenden.

Normaal kost de aanleg
van zevenentwintig holes
tussen de tien en vijftien
miljoen US dollar, echter
de Chinese eigenaar heeft
besloten om de baan in een
onmogelijk berggebied te
bouwen

De afgelopen vijf jaar waarin ik
regelmatig in Guangzhou ben
geweest en er ruim twee jaar heb
gewoond, heb ik getuige mogen
zijn van een ongelooflijke sprong
voorwaarts die de welvaart en de
rijkdom van de bevolking heeft
gemaakt. De rijkdom die bij een
steeds grotere groep Chinezen
terecht is gekomen druppelt nu
steeds vaker door naar de middenklasse. In het dagelijks leven
is hier veel van te merken.
Een Australische kennis is bouwmanager van de aanleg van een
grote golfbaan in de bergen, vlak
naast de stad. Normaal kost de
aanleg van zevenentwintig holes
tussen de tien en vijftien miljoen
US dollar, echter de Chinese eigenaar heeft besloten om de baan
in een onmogelijk berggebied te
bouwen zodat de kosten op vijftig
miljoen dollar uit komen. De baan
is bijna af en de eerste veertienhonderd villa’s die rond de baan
zijn gebouwd, zijn recentelijk
opgeleverd. De goedkoopste villa’s zijn twee miljoen euro, de duurste ruim zeven miljoen. Na één
dag waren alle veertienhonderd
villa’s verkocht. Toen begreep ik
waarom de eigenaar niet moeilijk

deed over de vijftig miljoen die
de aanleg van de baan had gekost.
Zo zijn er veel voorbeelden van de
groeiende rijkdom, percentueel is
de groep rijken maar heel klein,
maar in absolute aantallen erg
groot. De duurste huizen, auto’s,
kleding, wijnen etcetera, alles is
te koop. Zelf ben in in de meubelwereld actief en wij verkopen

Indrukwekkend om te zien, en het
is te hopen dat de middenklasse
en alle miljoenen mensen in de
fabrieken meer en meer zullen
meeprofiteren van de welvaart.
Groet vanuit Guangzhou,
Steven Slijper
Accolade B.V.
steven@accoladedesign.nl
www.accoladedesign.nl

Pro-actieve leveranciers
“Een escrow-overeenkomst wordt
lang niet alleen op initiatief van de
eindgebruikers opgesteld. Pro-actief
bieden een aantal softwareleveranciers hun klanten middels escrow al
extra service en zekerheid. Er wordt
een (collectieve) overeenkomst, de
zogenaamde ‘Tweepartijen escrowovereenkomst’, opgesteld tussen
Escrow Alliance en de software leverancier. Klanten van de software
leverancier krijgen de mogelijkheid
om gebruik te maken van de reeds
geëffectueerde escrowregeling.”
SaaS-applicatie
“Ook wanneer organisaties gebruik
maken van een SaaS-applicatie (‘Software as a Service’, die online wordt
aangeboden) hebben wij sluitende escrow-oplossingen. Een aandachtspunt
bij SaaS is dat de gegevens niet langer
in eigen huis worden beheerd. Naast
stagnatie is er bovendien het risico dat
alle data verloren gaat.”
Intellectueel eigendom
“Daar waar escrow voor software
al jaren wordt toegepast, ontstaat er
steeds meer behoefte ook intellectueel
eigendom (bijv. formules, blauwdrukken, bouwtekeningen en recepturen) in
waarborg te geven bij een onafhankelijke derde partij. Hiervoor bieden wij
de Technologie Escrowregeling. De
eigenaar heeft daarmee de zekerheid
dat zijn ‘geheim’ (eigendom) veiliggesteld is en de eindgebruiker kan zijn
bedrijf bouwen met de geruststellende
gedachte dat het eventueel wegvallen
van de eigenaar geen negatief effect
heeft op zijn bedrijfsvoering.”
Meer informatie vindt u op
www.escrowalliance.nl

Bent u
ondernemer
en wilt in contact komen met
andere ondernemers in Haarlem
en omgeving?

DE ONDERNEMERSKRANT

Wordt per post bezorgd bij alle
ondernemers in dit gebied
(oplage 12.500 exempl.)
Met waardevolle informatie
voor de doelgroep.
En verschijnt dit jaar vier keer,
nu nog eind juni, eind september en begin december.
Voor adverteren of een redactionele bijdrage neemt u contact
op met Rosalie Smit.
Tel. 023-5118485 of
smit@meer-haarlem.nl
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OK Rabobank

De meest populaire werkgevers
2010 was een goed jaar voor de Rabobank

De kosten van een basis lidmaatschap bedragen € 200,00
excl. btw. per jaar. Een lidmaatschap loopt per heel kalenderjaar. Opzeggen kan ieder jaar tot uiterlijk 30 november.
Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar
info@mkb-haarlem.nl

Rabobank
Philips
Shell
ING
KLM
Politie
Defensie
KPN
Het Rijk
ABN AMRO

Hans van Zuijdam, directeur Wholesale van Rabobank Haarlem en Omstreken: ‘Uiteraard is het geweldig
dat wij als Rabobank organisatie als
nummer 1 uit de bus komen. Een
enorm compliment om net zoals in
2009 de lijst aan te voeren. Vrijwel
tegelijk met dit nieuws maakte onze
bestuursvoorzitter Piet Moerland
bekend dat de Rabobank Groep in
2010 een nettowinst heeft geboekt
van € 2,77 miljard. Dat is 26 %

MKB-Haarlem lidmaatschap
Word lid van MKB-Haarlem en
profiteer van de voordelen!

Rabobank is opnieuw de meest
favoriete werkgever van Nederland in 2010. Dit blijkt uit de
‘Barometer van Meest Favoriete
Werkgevers’, onderdeel van het
jaarlijkse Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van de Intelligence Group onder 15.000 respondenten.
nieuw oud
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Hans van Zuijdam, directeur Wholesale van Rabobank
Haarlem en Omstreken
meer dan in 2009. Daarmee zijn
we als totale organisatie terug op
het niveau van 2008. Het lijkt daar-

mee alsof de crisis bij de Rabobank
definitief de rug is toegekeerd.’

Als lid van MKB-Haarlem profiteert u van vele voordelen:
1. Lidmaatschap van de grootste business to businessclub in
Zuid- Kennemerland.
2. Uitgenodigd voor de BV-Haarlem bijeenkomsten.
3. Uitgenodigd voor business events en netwerkbijeenkomsten.
4. Korting op adverteren in de ondernemerskrant (ondernemers
blad dat verspreid wordt onder alle ondernemers is Haarlem).
5. Profiteer van concrete resultaten voor een goed ondernemersklimaat.
6. Op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen en
alle onderwerpen die van invloed zijn op het succes van uw
bedrijf.
7. De politiek praat niet meer óver u maar mét u over zaken die
uw bedrijf aangaan.
8. U maakt onderdeel uit van -en u hebt toegang tot- het omvangrijke en invloedrijke ondernemers-, partners- en relatienetwerk
van MKB-Haarlem.
9. U ontvangt de elektronische nieuwsbrief van MKB-Haarlem
met het laatste ondernemersnieuws en nuttige informatie en
bruikbare tips.
10.Het lidmaatschap is niet alleen voordelig maar ook fiscaal
aftrekbaar.
Lid worden? Meld u nu aan via info@mkb-haarlem.nl

Het idee is dat je
ondernemers
deTeam Bedrijven voor zakelijke klanten
NIEUW:
Kraamkamer
van Haarlem
ruimte moet
geven.
Young MKB Haarlem en
MKB-Haarlem wensen deze
starters goede zaken toe

De wensen en behoeften van onze
klanten veranderen snel. In Haarlem, Zandvoort, Heemstede en
Bloemendaal lopen de bezoekersaantallen op de Rabobankkantoren terug.
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Het idee is dat je ondernemers de ruimte
moet geven.
Rabobank. Een bank met ideeën.
dewerker aan de lijn krijgt die het
antwoord op de vraag meestal direct
paraat heeft. Via onze website www.
rabobank.nl/haarlem kan de klant
uiteraard ook veel verschillende producten en diensten zelf regelen.’

De medewerkers van team Bedrijven, met
4e van links teamleider Jolanda Meyer
Team Bedrijven
(023) 512 04 12
bedrijven@haarlem.rabobank.nl

Samenwerking Young MKB Haarlem en Rabobank
Young MKB Haarlem heeft haar
samenwerking met Rabobank
Haarlem en Omstreken verlengd
voor het jaar 2011.
Marie-Louise Lub, voorzitter van
Young MKB: “Wij zijn blij dat we
ook dit jaar mogen samenwerken
met Rabobank Haarlem en Omstreken. Alle jonge ondernemers in
de regio Haarlem kunnen wij op deze
manier helpen met het ondernemerschap. We hebben een aantal leuke
activiteiten op de planning staan: zo
organiseren we in samenwerking met
Rabobank Haarlem en Omstreken in
mei het ondernemerswisseldiner.
Wil je meer weten, kijk op onze

kalender op de website! Rabobank
bedankt!”
Hans van Zuijdam, directeur Wholesale: “Wij vinden Young MKB Haarlem een mooi initiatief, dat goed past
bij de coöperatieve uitgangspunten
van de Rabobank. Zowel Young
MKB als Rabobank Haarlem en
Omstreken zet zich graag in voor het
verbeteren van het startersklimaat in
Haarlem en omgeving. Ik heb alle
vertrouwen in een goede samenwerking en wens Young MKB Haarlem een succesvol jubileumjaar!”
Meer informatie? Ga naar
www.youngmkbhaarlem.nl

Marie-Louise Lub (voorzitter Young MKB Haarlem) en Hans van Zuijdam
(directeur Wholesale Rabobank Haarlem en Omstreken) gaan een nieuwe
samenwerking aan in 2011

OK Divers

Voorop in arbeidsparticipatie van senioren
Sinds de oprichting van Uitzendbureau 65plus in 1975 is niet alleen de
maatschappij maar ook de 65plus
uitzendkracht veranderd. Althans,
dat is de ervaring bij Uitzendbureau 65plus aan de Gedempte Oude
Gracht 85 in Haarlem waar Jeroen
Kloppers en zijn team werkzaam
zijn.

Het sociale aspect van werk en
daardoor een zinvolle en gebalanceerde manier van het invullen van vrije tijd is een belangrijke drijfveer voor 65-plussers
om te gaan werken. Persoonlijke
ontwikkeling en gebruik maken
van kennis en ervaring wordt
steeds vaker genoemd als één van
de motieven om aan de slag te
gaan na de pensionering. Gecombineerd met de maatregelen van
de overheid om vervroegde pensionering tegen te gaan, is tevens
een nieuwe65plus uitzendkracht
opgestaan: de 65plus professional. Deze beschikt over actuele
vakkennis en heeft een HBO of
WO werk- en denkniveau.
Binnen het landelijke netwerk
bestaat de vestiging Haarlem al
weer 10 jaar en vervult in de regio
Haarlem, Hoofddorp en Beverwijk een groot aantal vacatures
met haar 65plus uitzendkrachten.
Leeftijdsbewust personeelsbeleid
is een trend die een positieve
weerslag heeft op het inzetten
van personeel. Een sterk groeiend
potentieel aan ervaren en gemotiveerde arbeidskrachten maakt
Uitzendbureau 65plus een interessante partner voor bedrijven en instellingen. Uitzendbureau 65plus
loopt voorop in de maatschappelijke ontwikkeling van de arbeidsmarktparticipatie voor senioren. Een belangrijke doelgroep
die steeds groter wordt in een
krimpende beroepsbevolking.
Uitzendbureau 65plus bemiddelt
in flexibel personeel, op elk niveau
en in een zeer grote verscheidenheid aan disciplines. Onze dienstverlening is erop gericht een meedenkend partner voor u te zijn. U bent bij
Uitzendbureau 65plus aan het goede
adres, zowel voor korte- dan wel langere uitzendingen.
Onze dienstverlening bestaat uit:
• 65plus Uitzenden: flexibel personeel en vacatures op lager en
middelbaar niveau;
• 65plus Professional: kandidaten en vacatures op HBO en
WO niveau;
• 65plus Zorg en Onderwijs:
kandidaten en vacatures voor de
zorg- en onderwijssector;
• Payrolling: salarisadministratie
en papieren overname voor zowel
65-plussers als 65-minners binnen
uw bedrijf;
• Poolmanagement: beheren, inplannen en coördineren van een
vaste groep flexmedewerkers .
Meer informatie over onze diensten kunt u lezen op onze website www.65plus.nl. Maar u bent
natuurlijk ook van harte welkom
op ons kantoor in Haarlem voor
een vrijblijvend gesprek met een
van onze medewerkers voor het
vinden van geschikt personeel
binnen uw bedrijf.

Een zinvolle en gebalanceerde
manier van het invullen van vrije
tijd is een belangrijke drijfveer
voor 65-plussers
U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8.45 en 17.00 uur op
telefoonnummer 023-54 23 100.
Stuurt u liever een e-mail, dan
kan dat op haarlem@65plus.nl.
65plussers zijn een belangrijke
doelgroep die steeds groter wordt
in een krimpende beroepsbevolking.

Nieuwe
programmamanager RPC
Kennemerland
Vanaf 1 januari is Roel van
der Wal de nieuwe programmamanager. Als programmamanager kan Roel
u ondersteunen bij het organiseren of stimuleren van
lokale
samenwerkingsverbanden. Daarnaast organiseert hij trainingen en deelt
hij zijn kennis over veilig
ondernemen in de regio
Kennemerland graag met u.
Zoals wellicht bij u bekend
werd het RPC in 2007 opgericht door Marco Verschragen
en die heeft e.e.a. verpakt in
een Stichting zoals die nu nog
actief is. Marco Verschragen
zelf zet zich nu in voor het
Programma Burgernet in de
regio Kennemerland.

U kunt Roel bereiken via:
E-mail
roel.van.der.wal@
rpckennemerland.nl
Telefoon 06-20871327
LinkedIn: http://nl.linkedin.
com/pub/roel-van-derwal/22/822/93b

Column Guust Swarte
Techniek kan je niet vroeg
genoeg raken
Techniek is van levensbelang
voor de economie van de regio
“Het aantal banen kan tot 2015 met
180.000 toenemen. Er tekent zich
opnieuw spanning op de arbeidsmarkt van de Amsterdamse regio
af”. Dat is de conclusie van het rapport SEO Economisch Onderzoek
De toekomst van de arbeidsmarkt
in de metropoolregio Amsterdam.
In specifieke delen van de industrie, handel en dienstverle-ning
ontstaan tekorten aan technici.
Daar tegenover is er een teruggang van technisch onderwijs in
de regio. En die teruggang is weer
te wijten aan minder aanmeldingen van leerlingen. Is techniek nu
echt niet aantrekkelijk om te leren?
Of is techniek niet meer zichtbaar
achter mooie vormgeving en nieuwe businessconcepten.
Techniek is overal
Als je met je mobiel telefoneert of
met de mp3 muziek ophaalt noem
je dat communicatie. Maar er zit
een wereld van techniek achter.
Als je water drinkt zit daar techniek achter. Als je denkt dat je
wordt geopereerd door een dokter,
dan zit daar techniek achter. Techniek is overal. Dat betekent ook
werkgelegenheid in de techniek en
maatschappelijke uitdagingen. Het
is niet voor niets dat het Platform
Arbeid en Onderwijs, PAO-ZKH
deze boodschap meegeeft aan
lagere scholen, leerlingen, leerkrachten, Pabostudenten en ouders
in de regio.

Brandweerman en dierenarts
Als je de keuze laat aan kleine kinderen dan willen ze brandweerman
worden of dierenarts. Uiteindelijk
wordt 99% wat anders. Dat betekent dat de kinderen hun mening
veranderen onder invloed van ouders, leraren, rolmodellen, televisie, gamen, noem maar op. Maar
een ding weet je zeker: als kinderen niet in aanraking komen met
techniek en niet het enthousiasme
van de technicus ervaren, dan is
de kans klein dat ze techniek gaan
studeren. Daarom is het zo belangrijk om kinderen met de juiste argumenten het aantrekkelijke van
techniek mee te geven.
Motieven om techniek te leren
Twee jaar geleden heeft Betatechniek door Motivaction een onderzoek laten doen naar de overwegingen en verleidingen om techniek te gaan studeren.
Verassend genoeg blijkt ongeveer
75% van alle scholieren open te
staan om techniek te gaan studeren.
Allereerst heb je natuurlijk de echte technicus: knutselen, altijd bezig
met ontwerpen en construeren. Die
hoef je niet te verleiden om techniek te gaan studeren. Vervolgens
heb je veel leerlingen die iets willen betekenen voor de maatschappij. Als duidelijk is, hoeveel techniek kan bijdragen aan een beter
milieu, aan een beter leven, aan de
bestrijding van armoede, dan zijn
ze zeer geneigd om techniek te gaan
studeren. Daarnaast heb je de leer-

lingen die geld belangrijk vinden.
In de techniek kan je een goede
carrière maken. Veel CEO’s van
grote bedrijven zijn ingenieurs.
Een zelfstandig schilder of stukadoor kan een heel goede boterham
verdienen. Dus ook voor deze categorie jeugd is techniek een goede
optie. En dan heb je nog de vierde
categorie jongeren die niets met
techniek hebben. Die worden in de
techniek niet gelukkig. Deze jongere gaat liever de zorgverlening
in of staat liever voor de klas.
Een nieuwe lente voor Techniek
Je kan niet verwachten dat leraren, die niets met techniek hebben, techniek op de kaart zetten.
Daarom is het belangrijk hen
te informeren en enthousiast te
maken. Met lesprogramma’s, met
voorlichtingscampagnes,
met
workshops, wedstrijden waar
het perspectief van techniek de
hoofdrol speelt. En dat is nu precies wat afgelopen najaar in de

regio is opgepakt. Het PAO-ZKH
heeft, samen met alle scholen met
techniekonderwijs en bedrijven,
een groots techniek evenement gehouden. Ik heb er die middag rondgelopen en zag vooral heel veel
enthousiaste kinderen metselen,
timmeren, solderen, ontwerpen,
gamen, stoplichten afstellen, flitspalen bewonderen, tanden vullen
en noem maar op. Lachende kinderen, geconcentreerde kinderen,
nieuwsgierige kinderen. Het PAO
heeft het effect van het techniekevenement laten meten, maar de
uitslag kon je eigenlijk al op de
gezichten van de kinderen aflezen.
Het evenement maakt veel positieve energie los bij scholen en
bedrijven. Iedereen lijkt toe aan
een positieve herijking van techniek en techniekonderwijs. De
kinderen waren dolenthousiast en
zowel ouders als leerkrachten blijken na het evenement beduidend
meer open te staan voor techniek.
Ze zijn positief verrast. Het evenement heeft dus bereikt, dat voor
leerlingen ouders en leerkrachten
techniek op de kaart staat. Hulde
aan de organisatoren! Ik kijk uit
naar het volgende techniekevenement.
Guust Swarte
Guust Swarte helpt organisaties
bij innovatieprocessen,
strategievorming en toekomstverkenningen.
Hij is directeur Swarte Innovation
Development en voorzitter van
de regionale Denktank stichting
MEER (Innovation@swarte.eu)
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Harlem Inc zet nieuwe bedrijven
op een voorsprong ‘Zekennisdelenmetechtje’ graag hun
Dit voorjaar start Harlem Inc weer een wedstrijd voor nieuwe Haarlemse bedrijven: ‘Van start met
een voorsprong’. Iedereen met een goed idee voor een nieuwe onderneming kan meedoen. Dit initiatief
heeft als doel ondernemers helpen hun droom te realiseren. In 2009 werd de wedstrijd voor het eerst
uitgeroepen. Danike Polano won met haar idee voor een rijdende logopedieruimte. Hoe is het met haar
en de andere finalisten? Hebben ze er iets aan gehad en welke tips hebben ze voor nieuwe deelnemers?

Dankzij Harlem Inc kwam de financiering rond

Wie: Saskia Hurd (33)
Wat: ‘The Local Hostel
Company’, een
Haarlems hostel met
lokale producten en

Wie: Danike Polano (43)

cultuur

Wat: een rijdende logopedieruimte
Status: won de 2e prijs
Status: winnaar
‘Hoe verkoop je een
‘Hij is er en het is een succes! Sinds een half jaar rijdt de
logobus elke dag langs scholen in Haarlem en VelsenNoord om kinderen logopedie te geven onder schooltijd.
Er is zelfs een wachtlijst van scholen en patiëntjes.’
Dankzij Harlem Inc. kwam de financiering rond. Ook ontmoette Danike nieuwe mensen die haar verder hielpen.
Sponsors die de bus hebben verbouwd en die stalling en
parkeervergunningen hebben geregeld. ‘Nu sta ik voor
de keuze: meer logobussen of het concept verkopen?’
Geloof in jezelf en in je idee is haar advies. ‘Het is echt
op de stip, die presentatie voor de jury. Indrukwekkend
kan dat zijn, die mannen en vrouwen in pak. Tijdens de
wedstrijd krijg je ook tips, neem die aan. Het is namelijk
fijn als iemand je vertelt hoe een bank jouw ondernemingsplan leest. ‘

Denk en calculeer realistisch

idee? En waarom
moeten de mensen het kopen? Over dit soort vragen gaat
de pitch’, vertelt Saskia. Het zet je aan het denken, vindt ze.
‘De jury stelt zoveel vragen, ook over zaken waaraan je nog
niet hebt gedacht.’ Ze heeft leren doorzetten. ‘Je krijgt wel
tweehonderd keer ‘nee’ te horen als je bijvoorbeeld zoekt
naar een locatie. Dat is elke keer weer keuzemoment, stop ik
of beklim ik die berg?’
Praktische hulp kreeg ze bij haar zoektocht naar een pand. ‘De
organisatie regelde een bouwkundige en bracht me in contact
met een aannemer. Denk niet, ik val ze lastig met mijn vragen.
Gebruik alle nieuwe contacten.’ De vraag is niet meer of, maar
wanneer ze start. ‘Een pand is inmiddels gevonden. Als de
vergunning wordt verleend, ga ik eind dit jaar open. ‘

‘Winnen betekent niet dat alles daarna
vanzelf gaat’
Wie: Naoual Alaoui
(links) en Hassania
El Haddad (rechts)
Wat: Marokkaans
cateringbedrijf
Shouf Shouf
Catering
Status: kunnen er
nog niet van leven

Wie: Laura Schön (29)

‘Ons advies voor
de nieuwe deel-

Wat: Het Bolwerk, café en galerie voor ruimtelijke vormgeving,
gericht op dertigers
Status: zoekt nog een locatie
Haar plan opschrijven was net het zetje dat ze nodig had. Het
idee wás een multidisciplinaire uitgaansgelegenheid, nu wordt
het een café met podium voor creatief talent. ‘Ik heb mijn plan
bijgesteld. Ik begon groots, maar daaraan zitten te veel haken
en ogen. Een locatie vinden, is nog niet gelukt’, zegt Laura. Wel
voert ze haar plan in het klein uit en organiseert ze exposities
op andere locaties.
‘Praten met de organisatoren en andere ondernemers vond ik
inspirerend. Ook de bijeenkomst ‘Hoe presenteer je een idee’
is leerzaam om het overtuigend te leren brengen. Sowieso was
de wedstrijd een leerschool.’ Denk en calculeer realistisch, wil
ze de nieuwe kanshebbers adviseren. ‘Natuurlijk werk je hard,
maar als horecagelegenheid kun je niet 365 dagen per jaar
open zijn. Spreek je plan door met verschillende mensen en kijk
hoe ze erop reageren. Zo bereid je jezelf voor op juryvragen. ‘
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nemers? ‘Vandaag
win je de prijs,
morgen moet je
meteen iedereen bellen die je hebt gesproken. Winnen betekent niet dat alles daarna
vanzelf gaat’, antwoordt Naoual. Zij en haar compagnon hebben veel nieuwe mensen en
Haarlemse organisaties leren kennen: ‘Als we nu iets willen regelen, weten we op welke
deur we moeten kloppen. En ik durf nu die mensen ook aan te spreken’. Hun bedrijfje
is heel actief in Haarlem-Noord, bij Moedercentrum NOOR maar ook in de wijk zelf. ‘Al
kunnen we er nog niet van leven. Ooit komt ons Marokkaanse restaurant er, die ambitie
is er nog steeds.’

Harlem Inc. is een samenwerkingsverband van: ROC Nova
College, INHolland Haarlem, Young MKB-Haarlem, MKBHaarlem, St. Meer, Pré Wonen, Rabobank, BDO-accountants,
Pot Jonker Seunke Advocaten, JBK.
De winnaars winnen een bedrijfsstart met voorsprong. Een prijs
bestaande uit advies, opleiding en gesponsorde huisvesting.
Dit voorjaar start Harlem Inc. opnieuw een wedstrijd.
Aankondiging hiervan volgt via de lokale media.

ROC Nova College

Nieuwe opleiding Coachend Praktijkopleider

‘Voor deze opleiding moet je stevig
in je schoenen staan’
Investeren in talent is voor uw
bedrijf van groot belang. Uw toekomst hangt er zelfs van af.
En dus brengt u stagiairs de
kneepjes van het vak bij en leidt
u medewerkers op. Wie dit professioneel wil aanpakken, volgt
een opleiding Coachend Praktijk-opleider. Een nieuwe opleiding van ROC Nova College.
Accountmanager Ursula Schrever
vertelt.

Informatie
Voor meer informatie kijk
op www.novacollege.nl/
praktijkopleider of neem
contact op met
Ursula Schrever,
uschrever@novacollege.nl
Voorlichtingsbijeenkomst
Er zijn ook twee voorlichtingsbijeenkomsten.

Om maar meteen met de deur
in huis te vallen: iedereen met
werkervaring en vakkennis
kan toch opleiden?
Klopt, maar de kunst is het zo
te doen dat je het ontwikkelingsproces afstemt op de organisatiedoelstellingen en het
leerproces van de medewerker.
Als ondernemer wil je de medewerker of stagiair leren zo
te werken dat het bijdraagt aan
het resultaat. Maar ieder mens
heeft zijn eigen leerproces, de
manier waarop we leren, verschilt van persoon tot persoon.

Data:
donderdag 28 april en
donderdag 23 juni
Tijd:
19.00 – 20.30 uur
Locatie:
Nova College, Steve
Bikostraat 75,
2131 RZ Hoofddorp.

Waarvoor word je opgeleid?
Je leert mensen in hun ontwikkelingsproces te begeleiden en
te beoordelen. Als praktijkopleider geef je richting aan de
leerprocessen in de organisatie. Je coördineert en organiseert het opleidingsbeleid en de
opleidingstrajecten. En je leert
een visie op opleidingsbeleid te
ontwikkelen.

wie zakelijk denkt, denkt
aan opleiden, want dat
gaat over de toekomst
Je wordt opgeleid tot coachend
praktijkopleider omdat je het
leerproces samen met de stagiair of medewerker in opleiding ontwikkelt. Een coach kijkt
naar de leervraag en ziet wat iemand nodig heeft om zijn doel
te bereiken en wat hem of haar
daarbij belemmert. Als je dit
weet, kun je iemand veel beter
begeleiden. Wij leren je dit
ontwikkelings-proces te sturen
in het belang van de onderneming en dat van de medewerker. Neem de term ‘klantvriendelijkheid’. Elk bedrijf geeft
daaraan op eigen wijze invulling. De vraag is: hoe leer je
medewerkers klantvriendelijk
te werken volgens jouw normen, jouw doelstellingen?
Het is een niveau 4 opleiding
en het duurt een jaar. Klinkt
pittig.
Dat is het ook. Je moet minimaal twee jaar werkervaring
hebben. Om anderen te begeleiden, moet je eerst nadenken over je eigen manier van
werken. Voor deze opleiding
moet je stevig in je schoenen
staan. En natuurlijk zelf gemotiveerd zijn om te leren.

Ursula Schrever: ‘Het bedrijfsleven vraagt ons theorie en praktijk goed op elkaar af te stemmen en
dat doen we hiermee’

Wie kunnen zich inschrijven?
Medewerkers van leerbedrijven
en elk ander bedrijf dat investeert in kwaliteit. Wie zakelijk
denkt, denkt aan opleiden, want

dat gaat over de toekomst van
je bedrijf. Je leidt medewerkers op om ze kans te geven op
een (betere) baan of vanwege
deskundigheidsbevordering.

Deze opleiding is voor diegene
die het leuk vindt anderen te
motiveren om te leren en te
groeien.

Cursisten vertellen
Ingrid Roozendaal
Pedagogisch medewerker en praktijkbegeleider bij een stichting voor kinderopvang:
‘Ik haal veel energie uit het aanleren van de competenties. Ik ben me bewuster van mijn eigen rol
in gesprekken en ik kan me meer inleven in beginners. Je kunt beter bij iemand een denkproces
op gang brengen, ze zelf laten nadenken, dan dat je zegt hoe iets moet.’
Lennart Swart
Supervisor in een hotel:
‘Mensen vakkundig opleiden, dat is wat ik met deze opleiding wil. Theorie in de praktijk toepassen, vind ik soms nog lastig. Wel zie ik nu hoe professioneel we al werken en wat nog kan worden
verbeterd. Nu leren we hoe je collega’s coacht. Zoals: hoe motiveer je een onwillige collega?’
Debby Stijnman
kraamverzorgster:
‘Lessen volgen, is wel even wennen, ik zoek nog naar balans tussen werk en opleiding. Straks kan
ik praktijkopleider worden. Het begeleiden en beoordelen van mensen, een tijdslijn en leerplan
opzetten en een introductieprogramma ontwikkelen, zijn onderdelen van de opleiding die ik nu al
in mijn werk toepas.’

Welke onderwerpen komen
aan bod?
De opleiding bestaat uit theorie en praktijk. Theorie pas je
toe in de praktijk en je reflecteert met je eigen begeleider.
Je leert behalve begeleiden en
beoordelen ook ethisch en integer handelen, overtuigen en
beïnvloeden, presenteren, formuleren en rapporteren, analyseren, onderzoeken, plannen
en organiseren en aandacht en
begrip tonen.
Het lijkt alsof praktijkopleiders vooral werken in zorginstellingen.
In de zorg heeft men al veel ervaring met praktijkbegeleiding.
Maar Coachend Praktijkopleider is een brancheoverstijgende
opleiding. Onze cursisten werken in verschillende branches.
Stuk voor stuk zijn het vaktoppers, op dat gebied hoeven we
ze niets te leren. Voordeel is
ook dat je tij-dens de opleiding
leert van de ervaring van anderen. Hoe doen zij het in hun
branche?
Waarom is deze opleiding
ontwikkeld?
Het bedrijfsleven vraagt ons
om theorie en praktijk goed
op elkaar af te stemmen. Nova
College werkt er hard aan om
aan deze wens te vervullen.
Onder meer door deze nieuwe
opleiding want een coachend
praktijkopleider heeft oog voor
de organisatiebelangen én het
leerproces van medewerkers en
stagiairs en weet deze twee op
elkaar af te stemmen.
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Is digitaal parkeren de juiste
oplossing in haarlem?

Tweede jaargang nummer 1 • april 2011

Na een dag hard werken, wil de gemeente Haarlem voor bezoekers
aan de Spaarnestad vanaf 2 mei a.s. het zgn. digitaal parkeren. Dit
om redenen van kostenbesparing en gebruikersgemak; om alles van
achter de computer dan wel mobiele telefoon te regelen. Dat scheelt
tijd en dus geld. Het huidige systeem dat zich baseert op het ‘trekken’ van een parkeerbonnetje, dan wel parkeervergunning komt dan
te vervallen. Hiermede denkt de gemeente het parkeren en de handhaving op fout parkeren efficiënter en effectiever te kunnen organiseren.
Besluitvorming volgens gemeente
Haarlem
In de wijk Burgwal werd op basis van
een experiment het digitaal bezoekersparkeren al ingevoerd. Het besluit
hiertoe werd genomen in juli 2009. De
op naam gestelde bedrijfsparkeervergunningen, bezoekersparkeerschijven
en de
parkeervergunningen met dubbel
kenteken zullen voortaan digitaal
worden aangeboden. De reguliere parkeervergunning is sinds 1 januari 2010
al digitaal.
Opbrengsten en kosten huidige
parkeersysteem
De huidige kosten en opbrengsten van
het huidige Haarlemse parkeersysteem
zullen moeten worden vergeleken met
die van het digitaal parkeren.
Volgens De discussienota Parkeervisie
( Gemeente Haarlem WZ/OGV Reg.
nr.: 2010/420820 ), bedragen de totale
begrote bruto opbrengsten voor het
parkeren E: 14,5 miljoen. De totale lasten worden geschat op E: 8,9 miljoen
( exclusief personele kosten voor handhaving ), waarvoor E: 8,3 miljoen uit
garages en E: 6,2 miljoen voor straatparkeren.
Kosten digitaal parkeren bij invoering digitaal parkeren
(voor zover nu bekend is geworden)
De vergunning kost E: 13,= per jaar.

Versturen van SMS-bericht van aanmelding parkeren; de kosten zullen per
provider verschillen.
Kosten huidig parkeersysteem in
Haarlem:
De Haarlemse ondernemers dienen medio dit jaar een bedrijfsparkeervergunning aan te vragen. De kosten voor deze
parkeervergunning, wordt aan de hand
van zonering naar wijken vastgesteld.
Jaarabonnement voor
ondernemers:
Zone B ( binnenstad ) E: 131,= / jaar
Zone S ( Schalkwijk ) idem.
Zone C ( overig )
E: 72,= / jaar
Tijdelijke parkeervergunning voor
ondernemers:
dagdeel ( per 4 uur ) E: 12,=
1 dag
E: 25,=
kalenderweek
E: 125,=
kalendermaand
E: 500,=
Privacy, fraudegevoeligheid,
aanmelding digitaal parkeren
De initiatiefnemer, de gemeente Haarlem zal wettelijk moeten voldoen aan
de wet Privacy Bescherming Persoonsgegevens. Daarvoor moet door de gemeente een privacyreglement worden
opgesteld, dat oneigenlijk gebruik
onmogelijk maakt. Om fraudegevoeligheid te beperken heeft iedere automobilist een eigen activeringscode.

Haarlem kent een behoorlijk tekort aan overdekte parkeerplekken
Mensen kunnen hun code blokkeren en
een ( gratis? ) nieuwe code aanvragen.
Met de digitale bezoekersparkeerschijf
kan één bezoeker worden aangemeld.
Gastgebruik is niet mogelijk, volgens
het eerste idee van digitaal parkeren.
Uitdagingen digitaal
parkeersysteem
(Op basis van uitkomsten, insprekers
tijdens Commissie Beheer december
2010)
Toch blijken er nog een groot aantal
nadelen te kleven aan het aangeboden
digitaal parkeersysteem.
a. Borging privacy:
Bezoekende automobilisten aan onze
stad Haarlem, zullen toch ergens van
te voren o.g.v. registratie autokenteken
een unieke code voor aanmelding digitaal parkeren moeten kunnen ontvangen. Op dit moment zou het betekenen,

Column Casper Valk
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producten). Vervolgens komen de
klanten en die willen betalen. Je
schaft een kassa aan (betaalsysteem ,zoals paypall en Ideal). En
tenslotte verpak en verzend je het
product. O ja, vergeet niet op tijd
in te kopen en voorraad te houden:
wat je belooft moet je nakomen!
En als er dan iets mis gaat met de
verzending, dan lever je de service
die de klant van je verwacht. Waar
vroeger de buurman nog hoorde
over een klacht of compliment
over een winkel, via het web weet
morgen de hele wereld dat je pakje
niet leverbaar is, of het vakantiehuisje dubbel verhuurd.
Mijn ervaring als web-winkel
ontwikkelaar is, dat het creëren
van een lifestyle rond je product
in combinatie met een slim gebruik van de webwinkel software
je kans op succes alleen maar kan
vergroten. Ook het gebruik van social media, vindbaarheid bij zoekmachines, als google en andere
websites, zijn nodig om de winkel
tot succes te maken. Dat is de andere kant van de webwinkel. Alles
moet goed op orde zijn en beheerd
worden: Even niet vindbaar en u
verkoopt niets meer.
Mijn voorbeeldvergelijking van
een webwinkel met de gewone
winkel is niet voor niets. Zorg

Oplossing:
Een oplossing voor ondernemers in
Haarlem zou kunnen zijn, het invoeren van het digitaal parkeersysteem
in Amsterdam ( Parkline ). Middels
aanmelding met unieke digitale activeringscode kan er middels bellen, sms’en
of internet worden aangemeld voor het
toekomstige parkeren.
Bezuinigingen:
Haarlem wil vooral bezuinigen op de
handhaving parkeren. Dit kan zekere
consequenties hebben voor de parkeeropbrengsten; goed voor de gebruiker, slecht voor de gemeente. Ook
zijn voorstellen gedaan ( amendement
77 ) om het bezoekersparkeren met
10% te laten stijgen ( Vergelijk gemiddelde landelijke stijging, inclusief
inflatie, 4,5% ). Of dit nu wel zo verstandig is, waag ik te betwijfelen, daar
Haarlem wordt bezocht door heel veel
toeristen en dagjesmensen. Of men hier
de middenstand een plezier mee doet,...
Het staat op gespannen voet met een
dynamische economie en een optimistische visie voor de toekomst.
MKB-Haarlem / Commissie
Detailhandel Johan Rijbroek

De romantiek van een
webwinkel
Mijn dochters spelen winkeltje
met oude doosjes en verpakkingen.
Wat ze verkopen is niet belangrijk.
Ze fantaseren winkeltje. Laatst
was ik op de webwinkelvakdagen
en hoorde iemand bij een stand
vragen: Ik wil wel graag een webwinkel beginnen, maar ik weet
nog niet waarin! Zoek de verschillen met het spel van mijn dochter.
Helaas voor deze mevrouw is de
romantiek van de webwinkel verdwenen. Een eigen webwinkel
beginnen heeft heel leuke kanten
en er zijn alle kansen. Maar het
kan alleen slagen als je het professioneel aanpakt. De webwinkel is
volwassen geworden. Het wordt
met de dag commerciëler.
Tegelijk met de groei van het aantal webwinkels en het mislukken
van een groot aantal daarvan, is
het aantal aanbieders van diensten
exponentieel gegroeid. Het is niet
gemakkelijk om door de bomen
het bos te zien. Laat u niet weerhouden: er zijn veel webwinkels
die goed draaien en houd vooral
die voor ogen.
Een webwinkel beginnen, begint
met een goede affiniteit met het
product dat je aanbiedt. Je zoekt
naar een goede locatie (vindbaar
op het web) en uitstraling (leuke
en duidelijke uitstalling van je

dat men de activeringscode van een
Haarlemmer zou moeten “ lenen “. Wat
te denken van berijders van leaseauto’s
bijvoorbeeld.
b. Tijdsbeperking parkeren:
Voor bezoekers, ondernemers, invaliden en aantal beroepsgroepen
(waaronder servicemonteurs, artsen,)
is het zeer onwenselijk, wanneer men
maar een beperkt aantal uren per digitale aanmelding mag parkeren.
Om opnieuw te mogen parkeren dient u
naar de auto te moeten lopen, om deze
vervolgens een stukje te verplaatsen.
(Feitelijk het nu al bestaande parkeersysteem )
c. Mensen zonder mobiele telefoon of
computer:
Voor mensen die geen mogelijkheid
hebben, of in de gelegenheid zijn gebruik te maken van een mobiele telefoon of computer, is digitaal parkeren
geen optie. De gemeente zoekt daarvoor naar een oplossing.

d. Inkomsten boetes voor (fout)
ongeoorloofd parkeren:
Het allerlaatste punt, en zeker niet onbelangrijk, is het verschil in de wijze
waarnaar de inkomsten vloeien, welke
voortkomen uit boetes voor fout of
ongeoorloofd parkeren. Bij het huidige
parkeersysteem vloeien de nu gegeven
parkeerboetes naar de gemeentekas (de
algemene middelen ).
Bij ingebruikname van het digitale parkeersysteem, zullen de opbrengsten uit
parkeerboetes niet naar de gemeentekas vloeien, maar via het zgn. justitieel incassobureau, naar Justitie (Wet
Mulder).
De gemeente loopt dus inkomsten mis
bij invoering van systeem van digitaal
parkeren. Het dilemma is wel: zullen
parkeeropbrengsten aan de algemene
middelen worden toegevoegd, of zullen
deze weer gereserveerd worden voor
vervangingsinvestering en onderhoud
aan parkeergarages / parkeerplaatsen,
computersysteem? Dat is nog maar zeer
de vraag.

Subsidieregeling Veiligheid
Kleine Bedrijven (VKB) sinds
1 februari jl.
dat uw winkelconcept klopt, dat
u goed weet wat u wilt verkopen
en aan wie en hoe. Pas dan gaat
u aan de slag met de e-commerce
ontwikkelaars. Heel vaak is er niet
eens zo’n ingewikkeld systeem
nodig. Het gaat erom dat je als
webwinkelier en web-winkelbouwer goed overlegt en met elkaar
tot de beste oplossing komt, zowel
voor nu als voor de lange termijn.
En dat krijg je niet bij “Gratis webwinkel beginnen, binnen 24 uur
online!”. Daarmee wordt volledig
voorbijgegaan aan alle facetten
van het beginnen, onderhouden en
uitbaten van een webwinkel.
Het hebben van een webwinkel is
ontzettend leuk. Maar het leukste
moment is de eerste bestelling
die binnenkomt. De kick dat het
werkt! Daar doe je het voor. Toch
een beetje romantiek.
Casper Valk
www.digiwinkel.com
Velsen-Zuid

De overheid stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor vergroting van de veiligheid bij of in bedrijven.: Drie miljoen
daarvan is bestemd voor de zgn. beveiligingsscan en
zeven miljoen voor de benodigde maatregelen op dit gebied. Sinds 1 februari 2011 tot en met 1 december dit jaar
kunt u de subsidie voor de beveiligingsscan aanvragen.
De subsidie voor het doorvoeren van de beveiligingsmaatregelen kunt u aanvragen tot en met 1 juni volgend
jaar. Met de beveiligingsscan krijgen kleine bedrijven
(maximaal 5 vestigingen, met ieder maximaal 10 fte’s) onafhankelijk advies op maat. De overheid vergoedt €300
per scan per vestiging. Bovendien kunt u op basis van de
beveiligingsscan de helft van de kosten voor het veiliger
maken van uw bedrijf vergoed krijgen, met een maximum
van €700. In totaal kun je dus maximaal €1000 subsidie
ontvangen per vestiging. Wilt u met het advies aan de
slag? De helft van de kosten voor het veiliger maken van
uw zaak wordt vergoed, met een maximum van €700.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
http://www.stavoorjezaak.nl/
Of stuur een email naar veilig@mkb-haarlem.nl

OK Sowieso

Arbeidsmarkt, platform voor talentontwikkeling
“Bedrijven die groeien, hebben mensen die groeien” is een bekend motto uit de reclame van het Ministerie van OCW en SZW
om het Ervaringscertificaat (EVC) voor medewerkers te promoten. Gelukkig is het ook zo dat als bedrijven krimpen de mensen
nog steeds blijven groeien. Iedereen leert iedere dag wel iets bij. De praktijk blijkt een heel goede leerschool. De kunst is om de
groei die mensen maken te borgen en te verduurzamen, zodat talenten in de regio goed door het bedrijfsleven kunnen worden
benut, ook als het toevallig eens mis gaat met een bedrijf. Bovendien is borging en verduurzaming een absolute noodzaak om de
vergrijzing en het toenemende tekort aan vakmensen op te kunnen vangen.

hebben ontwikkeld in kaart gebracht.
Daarbij is ook gekeken in hoeverre
de medewerkers nu al kwalificeerbaar
waren. Voor alle medewerkers is tevens
een ontwikkelplan voor doorgroei gemaakt.

door Klaas Hoeksema

Leerwerkloketten als verbindende
schakel
In de regio zijn leerwerkloketten in Haarlem, Haarlemmermeer en IJmond in het
leven geroepen. De leerwerkloketten
zijn gesitueerd bij het UWV lokaties in
die gemeenten. In de leerwerkloketten
werken alle genoemde partijen samen
om maatwerk te kunnen leveren en snel
op arbeidsmarktontwikkelingen te kunnen reageren. De instrumenten die daarbij
voornamelijk worden ingezet zijn:
- EVC
- Werkend Leren of duaal leren
- Diplomering
- Leerbanen
- Ander maatwerk
Op ieder moment kan met maatwerk
worden ingespeeld op een situatie binnen
een bedrijf of van een individuele medewerker. Voor iemand met werkervaring
die een loopbaanstap wil maken en niet
over de bijpassende diploma’s beschikt,
kan een EVC worden ingezet. Hetzelfde
geldt bij outplacement. Voor toekomstige
werkgevers levert de EVC-procedure
een inzichtelijk ‘inzetbaarheiddossier’ op.
Voor mensen met een moeilijke startsituatie zonder baan kunnen leerbanen worden
gezocht. Het ROC Nova College heeft al
ruime ervaring opgebouwd in het begeleiden van werkend leren (leren in werksituaties). Nova participeert om die reden ook
in de leerwerkloketten.
Een andere groep waar al ervaring mee is
opgedaan zijn de vroegtijdig schoolverlaters. Vroegtijdig schoolverlaters zonder
diploma’s, maar die al wel werkervaring

Flexibiliteit en mobiliteit in het mkb
Voor ondernemers is bijna niets zo erg als
medewerkers, waar jarenlang goed mee
is gewerkt, door economische omstandigheden of bedrijfsontwikkelingen te
moeten ontslaan. Vaak is dat niet alleen
een emotioneel maar ook kostbaar gebeuren. Zeker als de kantonrechter er ook
nog aan te pas komt.
Voor grote ondernemingen met honderden tot duizenden medewerkers ligt
dat misschien iets minder emotioneel,
maar financieel blijft het even ingrijpend. Door de omvang kunnen grote
ondernemingen hun personeelsbeleid zo
inrichten dat er eigenlijk sprake is van een
interne arbeidsmarkt voor het vaste personeel. Snelle groei en krimp wordt met
uitzendkrachten opgevangen. De extra
kosten worden voor lief genomen. Voor
het vaste personeel staan interne flexibiliteit en mobiliteit centraal om hun personeel te kunnen laten doorontwikkelen en
in huis te houden. Een bedrijf als KLM
heeft daarvoor een eigen centrum onder
die naam ingericht.
Arbeidspool in Haarlemmermeer
Voor kleinere ondernemingen bestaat de
mogelijkheid om er een interne arbeidsmarkt op na te houden nauwelijks. Voor
de Gemeente Haarlemmermeer is dit een
aantal jaren geleden de reden geweest om
hun arbeidsmarktbeleid te heroverwegen.
Op initiatief van de toenmalige wethouder van Economische Zaken van Haar-

Klaas Hoeksema staat aan de basis van vele bedrijfsgerichte EVC procedures
en is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de regio. Hij is partner van Vigor
Transitions en lid van de Denktank van Stichting MEER.

lemmermeer, Tom Horn, is nagedacht
over hoe op lokaal niveau een andere
benadering van de regionale arbeidsmarkt
zou kunnen plaatsvinden. Trefwoorden
waren daarbij ook flexibiliteit en mobiliteit. De uitgangspunten komen samen
in de benadering van de arbeidsmarkt als
een regionale arbeidspool.
In de kern komt het erop neer dat dreigende werkloosheid vanuit medewerkerperspectief niet meer als een probleem wordt
gezien, maar als een kans op doorgroei in

het kader van iemands loopbaan. Bedrijven
ontwikkelen zich, groeien en krimpen, de
arbeidsmarkt moet meebewegen.
In de praktijk heeft deze benadering al
gewerkt toen een groot bedrijf in de regio
deeltijd aanvroeg en er ontslag dreigde
voor een groot aantal medewerkers. De
gemeente heeft direct gereageerd en vijftig medewerkers die in de problemen
dreigden te komen een EVC aangeboden.
Op basis daarvan zijn de competenties die
ze tijdens hun werk, maar ook daarbuiten

hebben opgedaan, kunnen hun ontwikkeling zichtbaar maken. Dat is heel belangrijk want iedere recessie leert dat juist
deze groep het eerste slachtoffer is. Door
hun ervaring via een EVC en werkend
leren in een Ervaringscertificaat of diploma om te zetten, blijkt hun positie een
stuk steviger te worden. In Haarlem en
IJmond zijn de afgelopen twee jaar rond
de 100 jongeren op deze manier op weg
geholpen.
Wat deze voorbeelden laten zien is dat
op ieder moment van het proces of de
loopbaancyclus (instroom-doorstroomuitstroom) een passend instrument kan
worden ingezet.
Ontslag is een kans
Vanuit het perspectief van een arbeidspool
is beweging op de arbeidsmarkt juist heel
erg stimulerend voor de regionale ontwikkeling. Zo bezien is ontslag of dreigend
ontslag geen probleem, maar juist een kans
voor medewerkers op doorgroei, waarvan
een nieuwe werkgever op zijn beurt zal
profiteren. Talent wordt beter benut en medewerkers zien hun baan als een platform
voor hun doorontwikkeling. Voorwaarde
voor succes is dat de voorzieningen er
zijn die ervoor te zorgen dat mensen niet
tussen de wal en het schip kunnen vallen.
De instrumenten om deze beweging te faciliteren zijn er al. Het regionale MKB zal,
als de arbeidspools goed op gang komen,
van dezelfde mogelijkheden in het kader
van flexibiliteit en mobiliteit profiteren, die
de heel grote ondernemingen met hun interne arbeidsmarkt voor zichzelf scheppen.
Klaas Hoeksema staat aan de basis van
vele bedrijfsgerichte EVC procedures en
is nauw betrokken bij de ontwikkelingen
in de regio. Hij is partner van Vigor
Transitions en lid van de Denktank van
Stichting MEER.

Column Martine Clausen

Ondernemen
‘Heb jij zin om een column te
schrijven voor een blad voor
ondernemers?’ ‘Eh ik, weet je dat
wel zeker?’ ‘Ja, we willen stukjes
vanuit een invalshoek die voor
hen minder bekend is. Dat soort
stukjes schrijf jij.’‘….’
Dus steek ik hierbij maar van wal.
Maar ja, hoe schrijf je voor een
ondernemer op een manier die
maakt dat hij doorleest. Wat is
eigenlijk een ondernemer? Daar
kun je natuurlijk al een aardige
boom over opzetten, want je hebt
uiteraard allerlei soorten. Zo kom
ik dus niet ver. Eens kijken naar
wat ze allemaal gemeen hebben.
Tja, waarschijnlijk zijn het allemaal mensen die doelgericht actie
ondernemen. Doenerige types dus.

‘Ik kijk met een beetje ontzag naar dit soort ondernemers . Dat is allemaal
zo voor het echie’
Ben ik eigenlijk zelf een ondernemer? Ik ben wel een zzp’er. Dan
val ik zelf ook onder jullie categorie, mensen! Ha, ik hoor ergens bij! Toch is het lastig om te
generaliseren. Ik bezie mezelf niet
zozeer als een ondernemer. Niet
dat ik geen ondernemend type ben,
integendeel. Maar bij het woord
ondernemer komen er in mijn
hoofd allerlei associaties op in de
trant van pr, marketing, harde commercie, dikke auto’s en netwerken.
Zo’n ondernemer ben ik niet. Ik

kijk met een beetje ontzag naar dit
soort ondernemers. Dat is allemaal
zo voor het echie. Ik rommel meer
een beetje aan, zo in de kantlijn.
Daar doe ik gewoon wat ik het
beste kan. Maar, en daar komt
weer een punt dat we gemeen hebben: ik doe het met passie. En daar
heb ik een punt dat volgens mij bij
ondernemers een vereiste is: hart
voor de zaak. Vanuit bevlogenheid
en enthousiasme je werk doen en
dit overbrengen op de mensen
waarmee je samenwerkt. Of dit
nu je personeel is, in het geval van
de grote(re) ondernemer, of op je
klanten, in geval van de kleinere
ondernemer cq moi…
Wat gebeurt er dan als je het niet
met passie doet? Tja, als je dingen alleen maar zou doen omdat
ze moeten ontstaat er druk van binnen. Natuurlijk heb je ook verplichtingen als ondernemer, je bent iets
aangegaan en dan heb je ook aardig
wat ‘moeten’ in je bestaan. Zo moet
je een administratie voeren anders
loopt alles in de soep. En dan wordt
het allemaal zo’n gedoe achteraf,
met de fiscus enzo. Dus ben je
gewoon onderhevig aan de wet
van oorzaak en gevolg. Je keuzes
hebben met zich meegebracht dat
behalve dat wat je het allerleukst

Er zijn nogal wat
ondernemers die gebukt
gaan onder een heftige
dosis stress.

vindt aan je werk, er ook wat dingetjes zijn waar je minder enthousiast over bent en die toch moeten gebeuren. Soit. Zo is dat nu eenmaal.
Er zijn nogal wat ondernemers die
gebukt gaan onder een heftige dosis
stress. Toch hoeft het runnen van
een eigen bedrijf, al dan niet met
personeel, niet uit te monden in
een mentale, emotionele en fysieke
uitputting. Je hoeft echt niet burnout te raken. En je hoeft ook geen
stresskip of haan te worden. Waarom gebeurt het dan toch zo vaak?
Dat heeft te maken met het volgende. Zodra we ons verliezen in een
gedachtestroom die ons voorhoudt
dat we dit en dat nog allemaal moeten. Zodra we ons gewichtig voor
gaan doen. Zodra we ernstiger
worden en de speelsheid van het
leven uit het oog verliezen, dan naderen we de gevarenzone.
Stress is een innerlijk mechaniekje
dat ons een gejaagd gevoel geeft.
Dat is een gevoel dat opkomt als
we innerlijk gaan rennen en haasten. Als je je dag zo vol plant dat
je amper tijd hebt om even rustig
adem te halen, schep je ideale om-

standigheden voor stress. Nee, nu
niet gaan aanvoeren dat je nu eenmaal een ‘bijzonder belangrijke
functie’ hebt en dat ‘het hele bedrijf’ om jou draait. Want dat is gewichtig doen en geeft eigenlijk aan
dat je niet kunt delegeren. Stress
is haast. Stress is in gedachten al
uit het huidige moment, het nu
zijn, omdat je al met je hoofd bij
je afspraak van over een uur bent.
Stress is totaal afhankelijk van je
eigen innerlijke attitude.
Hoe weet ik dat toch allemaal,
hé? Dat vraag je je als lezend
ondernemer wellicht af. Wel,
ten eerste ben ik ooit begonnen
als stresscounsellor. Ten tweede
voer ik sinds meer dan 10 jaar
een coaching-counsellingpraktijk

waarin ik menig cliënt met burnout en overspannenheid voorbij
heb zien komen. Ten derde geef
ik cursussen meditatie en mindfulness en is de grote gemene deler
van hen die bij mij komen een
algeheel gevoel van zichzelf verloren zijn. De oorzaak daarvan?
Teveel stress…
Aangenaam kennis te maken,
mede-ondernemer.
Martine Clausen, zzp-er, psm-er,
mindfulness-trainer en
mediteerder…
Reageren? Mail:
martineclausen@gmail.com

Martine Clausen (1962)
Studeerde Engels en Frans en woonde jaren in Frankrijk. Sinds
elf jaar voert zij een counselingpraktijk. Zij ging in de leer bij
Deepak Chopra en werd meditatiedocente. Ze is verbonden aan
zijn netwerk. In het kader van het credo een leven lang leren,
volgde ze vele cursussen en workshops waaronder de opleiding tot creatief therapeute. Haar doel in het leven is delen. Ze
geeft lezingen en cursussen bovendien maakt ze een radioprogramma. Ze is elke maandagavond op Zaanradio te beluisteren
in Diepgang dat wordt uitgezonden om 19.00 uur. Ze heeft vele
interesses waaronder lezen, schrijven, schilderen en tekenen.
Intermenselijke relaties, psychologie, natuur, meditatie en spiritualiteit zijn haar passie.
Martine is getrouwd en heeft twee kinderen. Haar praktijk is
gevestigd in bedrijvenverzamelcomplex De Drieling, onderdeel
van de Bedrijvige Bij te Zaandam.
www.martineclausen.nl
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Leerbanenproject levert goed en gemotiveerd personeel!
Praktijkvoorbeeld
Priscilla is in deze dus een schitterend praktijkvoorbeeld. Na het afnemen van het gebruikelijke intake
gesprek in het kader van het Leerbanenproject op het kantoor van
Stichting MEER had matchmaker
Angelique van Delft al gauw in de
gaten dat Priscilla een waardevolle
aanwinst zou kunnen zijn voor de
eigen organisatie en bracht dit intern
ter sprake bij het management. Twee
sollicitatie gesprekken verder was
Priscilla aangenomen. Gedurende
een jaar heeft zij al lerende op de
werkvloer onder begeleiding van
Angelique en leidinggevende Maaike Mulder de fijne kneepjes van het
vak geleerd. Na een jaar is er een
EVC afgenomen. Al lerende op de
werkvloer is Priscilla geëindigd met

Stichting MEER (Meer Economische Energie in de Regio)
draait al enkele jaren zeer succesvol het Leerbanenproject. Het
Leerbanenproject is een regionaal initiatief, waarbij het bedrijfsleven geholpen wordt met
de werving & selectie van goed
gekwalificeerd personeel, waarbij gebruik gemaakt wordt van
het optimaal benutten van het arbeidspotentieel. Het gaat hierbij
om (jong) volwassenen van 16 tot
65 jaar. Ieder editie zal er een succesvolle plaatsing voor het voetlicht gebracht worden.
Priscilla
Een mooi voorbeeld geven wij u hier.
Priscilla de Droog, inmiddels vijfentwintig jaar oud, heeft door haar
jonge jaren heen al een mooie persoonlijke groei doorgemaakt. Priscilla kwam op haar zeventiende van het
MBO, met niveau twee. Tijdens deze
opleiding werkte ze vier dagen bij
Cosmo Hairstyling. Na hier vijf jaar
werkzaam geweest te zijn vond ze het
tijd om een nieuwe stap te zetten en is
zij verder gegaan als ZZP-er en kwam
zij als hairstylist bij de mensen thuis.
Toen zij last van haar rug en schouders kreeg als gevolg van het nog
altijd zware kappersberoep ging zij
op zoek naar ander werk. Bij Kinderopvang het Kootertje vond zij dat
en is zij bijna een jaar werkzaam
geweest als administratief medewerkster personeelszaken. Toen door bezuinigingen haar contract niet werd
verlengd stond Priscilla als (jong)
volwassene op straat. Gelukkig kwam
zij via het Jongerenloket als kandidaat
bij Stichting MEER in het Leerbanenproject terecht.

een diploma MBO niveau vier, Personeel & Arbeid! En dit terwijl zij
startte met de functie op het toch wat
lagere niveau twee.
Vanuit deze positie kan zij nu dus verder groeien. Want uitgeleerd is zij nog
lang niet. Jong en ambitieus al zij is
zal Priscilla zich verder gaan ontwikkelen in coaching van kandidaten en
sales bij werkgevers. En kan zij met
haar praktische ervaring en ingebouwde competenties laten zien dat zij
een ware aanwinst is voor het bedrijf!
Informatie?
Bent u als werkgever ook op zoek
naar zeer gemotiveerde mensen, die
staan te springen om bij u aan de
slag te gaan?
Meld uw vacatures dan aan via:
info@meer-haarlem.nl

MKB Leerbanen, Priscilla de Droog, mooi praktijkvoorbeeld van een
geslaagd type
Expertise
Nederland stevent volgens veel experts en politici af op een enorme
vergrijzing en ontgroening. Het is van
groot belang om nu al het aanwezige
arbeidspotentieel maximaal te benutten. Het Leerbanenproject zet hier
stevig op in. Talent, motivatie, inzetbaarheid én potentie zijn hierbij cruciale factoren. Met name de potentie van kandidaten is erg belangrijk,
leren op de werkvloer is hierbij een
belangrijk facet. Voor een werkgever
is een aantal zaken belangrijk bij het

werven van nieuw personeel: wat kan
iemand, zijn er groeimogelijkheden
en wat kost iemand als het gaat om
beloning en bijkomende kosten? Het
Leerbanenproject probeert dan ook
altijd de vraag van de werkgever centraal te stellen. Voor een kandidaat
werk zoekende is het erg belangrijk dat
deze wordt aangesproken op zijn/haar
talent. Zet in op wat iemand wel kan,
niet op wat iemand niet kan. Zo kun je
komen tot een maatwerkgerichte aanpak waarbij de vraag van de werkgever naadloos aansluit bij de kandidaat.

Het team van Stichting MEER stimuleert het Leerbanenproject

Het idee is dat je
ondernemers de
ruimte moet
geven.
Op weg naar een gezond economisch Nederland lopen
ondernemers voorop. Daarom krijgen ze van de Rabobank
alle ruimte. Dat doen we door ondernemers met elkaar in
contact te brengen waardoor ideeën en kennis eenvoudig
worden uitgewisseld. Daarmee verruimt u als ondernemer
direct uw blikveld. Dat is de gedachte. Dat is het idee.

Rabobank investeert graag in
ondernemerschap.
Rabobank. Een bank met ideeën.

bedrijven@haarlem.rabobank.nl
(023) 512 04 12
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