Businessvriend van
De Kunstlijn 2013?
Mail dan voor
info naar
Wendy Tjalma
wendy@kunstlijnhaarlem.nl

GoedeZaken

agenda
10, 12 en 26 september
Seminar Pensioen & HR
Horlings Accountants &
Belastingadviseurs B.V.
10 en 12 september:
Locatie: Heemstede
Tijd: 15.00-18.00 uur
26 september
Locatie: Amsterdam
Tijd: 15.00-18.00 uur
Meer info en aanmelden:
www.horlings.nl
seminars@horlings.nl
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Ondernemen in
Grote Zaal

17 september
IJmond vooruit
Financiering en innovatie
oor mkb’ers in de maakindustrie
Kennemer Theater (kleine zaal),
Kerkplein 1, 1941 HD in Beverwijk.
Van 18.00 - 21.30 uur.
Start officiële programma om 18.30
uur. Wilt u de bijeenkomst van
‘IJmond vooruit’ op 17 september
bijwonen, meld u dan aan via www.
kvk.nl/ijmondvooruit. Hier vindt u
ook het volledige programma
23 september
NV Haarlem
Een bijzondere aflevering van de
NV Haarlem staat er op het programma. De door Fred Postma en Jaap
Sluis gepresenteerde talkshow voor
en door ondernemers speelt zich
dit keer af in de geheel verbouwde
Grote Zaal van de Philharmonie.
Onderwerpen zijn onder meer de
gang van zaken rondom een
faillissement. Twee gespecialiseerde
advocaten, een bedrijfsadviseur en
een deskundige van de Rabobank
zullen er meer over vertellen. Isaura
en Danielle van Pure Cosmetics in
het Raaks gebied zijn twee jonge
succesvolle ondernemers. Wat
vormt de basis van hun succes?
Ook de nieuwe voorzitter van de Industrie Kring Waarderpolder Bruno
Giebels komt zich voorstellen.
En dan is er natuurlijk nog een mooi
muzikaal intermezzo.
Aanmelden voor de NV Haarlem
kan via de site www.nv-haarlem.nl.
26 september
Polderborrel bij HELDERGROEN
De kracht van positioneren in de
crisistijd.
Fanny Blankers Koenplein 1,
Haarlem
Kijk op www.goedezaken.nu voor
meer agendapunten

colofon
Goede Zaken Commerciële uitgave
van Haarlems Dagblad & IJmuider
Courant
In samenwerking met de partners
Horlings Accountants en
belastingadviseurs
Kamer van Koophandel
Köster Advocaten
Bedrijf&Samenleving
Haarlem en omstreken

De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg, Johan Tempelaar
Voor tips, agendapunten en
informatie: Jordy Rijnshoeven
Tel 088-824 1278
goedezaken@hdcmedia.nl
www.goedezaken.nu
Volg ons ook op

Diploma’s voor groep teamleiders Paswerk

Certificaten en bloemen voor de Paswerk teamleiders. (Foto: Jeroen van der Ham)

Jaap Lampe

De verbouwing van de Grote Zaal
van de Philharmonie is nagenoeg
afgerond. Binnen de tijd en binnen het budget meldt directeur Jaap
Lampe trots. Dankzij de aanpassingen, zo kunnen de 750 zaalstoelen
eenvoudig verwijderd worden, is de
Grote Zaal nu geschikt voor congressen, bijeenkomsten of diner shows.

Jaap Lampe werd tien jaar geleden
directeur van de Philharmonie. Hij
verwonderde zich er toen al over dat
de Grote Zaal een vaste schuine vloer
had. “De stoelen stonden vast en waren gericht op het podium. De zaal
was vooral bedoeld voor klassieke
concerten van onder meer Holland
Symfonia. Daar was hij uitstekend geschikt voor. Holland Symfonia is door
de bezuinigingen voor een deel opgeheven. We moesten ons dus bezinnen
op een functioneel hergebruik van de
Grote Zaal, omdat hij anders te weinig
benut werd. Onze zakelijk directeur
Maria Hansen heeft de handschoen
opgepakt. Onder haar leiding is deze
metamorfose gerealiseerd.”
Bruce Springsteen
Het betekent onder meer dat de vaste
vloer is vervangen door een beweegbare, waaruit alle stoelen verwijderd

kunnen worden. “We gaan onze samenwerking met het Patronaat intensiveren. Bruce Springsteen kunnen we
niet binnen halen, maar een artiest
als Elvis Costello behoort wel tot de
mogelijkheden met 1200 staanplaatsen in de zaal en 400 stoelen op het
balkon. Daarnaast kan de Grote Zaal
als beursvloer worden gebruikt en er
kunnen nu nog grotere congressen
georganiseerd worden. We hebben
de verbouwing uit eigen middelen
gefinancierd en we moeten hem dus
ook weer terug verdienen. Daar ligt
voor ons de uitdaging.”
Dankzij het multifunctionele karakter
kan de Grote Zaal tevens zodanig worden ingericht dat hij geschikt is voor
kleinere evenementen, zoals de NV
Haarlem op maandag 23 september.
“Dat wordt qua entourage een zeer
speciale NV, waarbij we ondernemers
uit de regio laten zien dat ook een
grote zaal via inrichting en verlichting
heel intiem kan zijn.“
Tijdens het openingsweekend van
20 tot en met 22 september wordt
de zaal tijdens drie avonden variabel
benut: als clubruimte met een hammondbattle, als rustpunt tijdens Simeon ten Holts ’Canto Ostinato’ en als
poptempel.

Elf teamleiders binnen de Paswerk
bedrijven hebben een certificaat
mbo-niveau 3 behaald. Zij hebben
een tweejarig traject Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) gevolgd, dus
werken en leren tegelijk. Deze vorm
van kennis en werkervaring benutten om de beroepscompetenties te
versterken is een belangrijke taak
van Paswerk. Paswerk is de sociale
onderneming van de vijf gemeenten in de regio Zuid- Kennemerland.
De opdracht is om mensen die op
eigen kracht niet zo gemakkelijk
een passende job bij een reguliere
werkgever kunnen vinden te helpen
met werkervaring, opleiding en be-

geleiding. Daarvoor heeft Paswerk
een aantal leerwerkbedrijven, zoals
Schoonmaak, Grafisch, Assemblage,
Montage, Post, Verpakken en Metaal. Binnen deze Paswerk bedrijven
werken een aantal teamleiders en
managers. Deze leidinggevende en
begeleidende medewerkers moeten
uitstekende kwalificaties hebben en
ook houden om hun taken goed te
kunnen vervullen. Dat geldt in het
algemeen. Maar dat geldt ook in het
bijzonder bij het overheidsbeleid om
steeds meer medewerkers aan jobs
te helpen bij zoveel mogelijk gewone
werkgevers en opdrachtgevers.

Ha arlem Dra ait Door
MeerBusiness Haarlem-IJmond en
Netwerk BTB organiseren maandag
30 september in de Philharmonie een
avond voor ondernemers: Haarlem
Draait Door! De combinatie van een
interactief open debat onder leiding
van Rens de Jong (BNR Nieuwsradio)
en netwerken na afloop moeten zorgen voor een effectieve zakenavond.
Wethouder Jan Nieuwenburg (EZ
Gemeente Haarlem) is één van de
deelnemers aan de interactieve discussies. Ondernemers uit de regio
kunnen vooraf via Social Media zelf
onderwerpen aan de orde stellen.
Ze bepalen daarmee voor een groot
deel de inhoud van de discussie.
Met de eigen website www.hrlmdraaitdoor.nl biedt dit evenement de
regionale ondernemers niet alleen
op de avond zelf maar ook ruim daarvoor en daarna de gelegenheid met

Rens de Jong

elkaar van gedachte te wisselen, te
linken, discussies te starten enz. Het
liken van de Facebook pagina en het
starten van een discussie via social
media zorgen voor extra interactie.
Ondernemers die zich via de social
media profileren maken kans op een
VIP arrangement en kunnen zich tijdens de avond zelf profileren met
een elevator pitch.
Inloop: 30 sept. vanaf 19.00 uur
Start: 19.30 uur.
Aanmelden: www.hrlmdraaitdoor.nl.
Deelname is kosteloos.

Benefietstocht Haarlem voor ondernemers groot succes
Fietsen langs de mooie en geheime
plekjes van Haarlem en tegelijkertijd netwerken met je fietspartner?
Josee Schouten, eigenaresse van Het
Frankrijk Huis, bedacht deze ludieke
manier om lokale ondernemers met
elkaar in contact te brengen en tegelijkertijd aandacht te vragen voor
de Kenya Classic voor AMREF Flying Doctors. Woensdag 4 september
vond deze Benefietstocht plaats en
zette een twintigtal ondernemers in
beweging.
Ontdek je plekje
Ondernemers Oscar van der Linden
en Marian Prins zetten een route uit
in en rond het centrum van Haarlem
met een start in de Grote Houtstraat
bij Hofje zonder Zorgen. Leuke ver-

rassingen waren onder andere de
binnenkijker in een origineel Rietveld
appartement in het Kenaupark, de alliance van historie en modern design
in het hofje van Bakeness en rondleiding door de Tuinwijk. Zelf het
Spaarne pontje werd ingezet om na 3
uur te eindigen op de Grote Markt bij
Cafe Fortuijn, waar onder het genot
van een borrel en een hapje de contacten verder werden aangehaald.

Kenya Classic
De tocht stond in het teken van de
Kenya Classic, een zesdaagse fietsrally van ruim 380 kilometer dwars
door de bush bush van Kenia. Josee
gaat hieraan deelnemen van 5 tot 12
oktober, om aandacht te vragen voor
het werk van AMREF Flying Doctors.
De opbrengst van deze bijzondere
Benefietstocht Haarlem gaat dan
ook naar deze gezondheidsorganisatie, die met voorlichting, opleiding
en onderzoek een beter leven biedt
aan de zwakste bevolkingsgroepen
in Afrika.
Een beter leven voor anderen
Josee is uiterst gemotiveerd om mee
te doen aan de Kenya Classic. “Ik wil
grenzen verleggen. Bij mezelf, maar

ook bij de zorg voor met name vrouwen en kinderen in Afrika. Want jaarlijks sterven er 162.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap of bevalling,
wegens gebrek aan een goede begeleiding of medische faciliteiten. Veel
te veel, vind ik en dat is nou precies
waar AMREF Flying Doctors zich sterk
voor maakt”, aldus Josee Schouten.
Josee Schouten maakt deel uit van
het team Smit en Ko, dat uit nog zes
zelfstandige ondernemers bestaat.
Iedere deelnemer zet zich in om
zich voor tenminste €5000,- te laten
sponsoren ten gunste van AMREF
Flying Doctors. Team Smit & Ko sponsoren kan via de website van Kenya
Classic, www.kenyaclassic.nl (Team
Smit & Ko). Een gift aan Kenya Classic
is fiscaal aftrekbaar.

