14 sept - 25e NVHaarlem!
GEZOCHT:
ondernemers jonger dan 25 jaar
MELD JE AAN BIJ:
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl

GoedeZaken

AGENDA
7 juli
Crown Business Center Haarlem
Netwerklunch
Tijd: 12:00 tot 14:00
Locatie: Crown Business Center
Haarlem, A. Hofmanweg 5a
2031 BH Haarlem
Deelname: € 7,50, inschrijven
via receptie-cbchaarlem@crown-bc.nl

7 JULI 2015 - NO.353

Verbinden van
mens en merk

10 juli
Ondernemend Hoofddorp
Ondernemerscafé in Hotel De Beurs
Kennismaken met de
kortebaandraverij
Tijd: 16:30 tot 18:30 uur
Locatie: Hotel De Beurs
Kruisweg 1007 - 2131CR Hoofddorp
Deelname:
www.ondernemendhoofddorp.nl
11 juli
Meerbusiness
Themaproeverij zomerwijnen
Tijd: 13.00 - 16.30 uur.
Deelname: kosteloos, aanmelden is
niet nodig.
Locatie: De Wijnzaak
Wijkermeerstraat 27
2131 HB Hoofddorp
20 juli
Jopenkerk
Open Coffee Haarlem
Tijd: 10:00 tot: 12:00
Jopenkerk - Haarlem
www.opencoffee.nl
21 juli
Goede Zaken
verschijnt in
Haarlems Dagblad &
IJmuider Courant
www.goedezaken.nu
23 juli
Houtrak MeerBusiness Golf
Tijd: 14.00 - 15.00 uur
Deelname: inclusief greenfee en
buffet/diner € 75,00 ex BTW.
Locatie:
Golfclub Houtrak - Machineweg 1-b
1165 NB Halfweg.
www.haarlem.meerbusiness.nl
31 juli
Office Hotel
BusinessKoffie
Tijd: 11:30 tot: 12:30
Locatie: Westergracht 70
Haarlem

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
Pro-Act IT

De komst van de sociale media zorgde voor een ommekeer in de marketing en communicatiewereld. De tijd
van piekmomenten creëren was voorgoed verleden tijd, sociale media
boden ondernemingen de kans 365
dagen in de week als merk relevant
aanwezig te zijn.

Die continue aanwezigheid verklaart de bedrijfsnaam 3sixtyfive
waarmee John Meulemans en Paolo Martorino bijna vijf jaar startten.
Het digitale bureau verbindt mens
en merk via tech-innovaties en tech
oplossingen. Met als uitdaging: hoe
kun je digitaliteit gebruiken om je
winkel of onderneming aantrekkelijk voor klanten te maken. Paolo
werkte na zijn studie Bedrijfskunde
voor verschillende bedrijven. Hij zat
comfortabel in een stoel, vloog de
hele wereld over, verdiende goed
geld, maar kwam niet toe aan wat
hij wilde: ondernemen. “Acht jaar
geleden zegde ik mijn baan op. Het
betekende een sprong in het diepe.
Ik was later betrokken bij de oprichting van een Social Task Force. Daar
ontmoette ik John Meulemans.”
De twee betrokken een pand aan de
Nieuwe Gracht, maar verhuisden onlangs na een zoektocht van een jaar

naar het voormalige Gasthuis aan
het Klein Heiligland. “We wilden per
se in Haarlem blijven, omdat we ons
verbonden voelen met deze stad.
Het was lastig een geschikte locatie
te vinden, het scheelde weinig of we
waren naar Amsterdam vertrokken.
We hebben het hier met onze tien
medewerkers nu perfect naar ons
zin.”
Paolo is overigens net terug van
Aruba. Hij organiseerde er met John
Meulemans een event over startups.
Het eiland met circa 100.000 inwoners wil in 2020 zelfvoorzienend zijn
op het gebied van energie en de
CO2 uitstoot minimaliseren. Om die
ambitie waar te maken zijn verschillende partijen nodig als investeerders, startups, overheid en onderwijs. “Aruba is een ontwikkeld eiland,
de meeste inwoners spreken vier tot
vijf talen. We zijn door de regering
gevraagd mee te denken, plannen te
ontwikkelen en een startup ecosysteem op te zetten. Zo worden voorwaarden gecreëerd voor talenten
en ondernemers om naar het eiland
terug te keren. En voor buitenlandse
vooral Europese startups om vanuit
Aruba de Verenigde Staten te veroveren. Zulke opdrachten zijn voor
ons de krenten in de pap.”

Goede Zaken
verschijnt weer op 21 juli en 4 augustus in deze krant
goedezaken@hollandmediacombinatie.nl

Succes Haarlemse Prinsjesdag
lunch wordt vervolgd
De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg, Johan Tempelaar
Voor tips, agendapunten en
informatie: Julie Joustra
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl
www.goedezaken.nu
Volg ons ook op

Na het succes van de eerste editie,
zal het Prinsjesdag evenement jaarlijks terugkomen. Een lunchbijeenkomst voor ondernemend en bestuurlijk Haarlem op de derde dinsdag van
september. Met een aansprekende
gastspreker, een informele netwerklunch en een Goed doel.

De drie initiatiefnemers (IKH Waarderpolder, Kennemer Business Za-

kennetwerk en Haarlems Dagblad &
IJmuider Courant) nodigen je uit om
met jouw eigen bedrijf, met collega’s
en zakenpartners mee te doen aan
deze bijeenkomst.
In september 2014 was de grote
Conversatiezaal van Sociëteit Vereeniging helemaal uitverkocht. De
gastlocatie van de komende editie is
de Lichtfabriek.

Hackers nemen ook u te grazen
Cybercrime. Het klinkt als iets uit Star
Wars. Iets futuristisch. Zeker niet iets
wat zich in uw leven afspeelt, toch?
Niets is minder waar. Cybercrime
komt veel voor. Afgelopen jaar werd
er alleen in Nederland al voor circa
8 miljard euro schade aangericht.
En niet alleen grote bedrijven zijn
het doelwit. Juist kleine bedrijven
en consumenten zijn steeds vaker de
gewillige prooi van digitale criminelen.

In de meest onschuldige vorm, wil
een internetboefje iets bewijzen. Dat
hij of zij de beveiliging te slim af kan
zijn bijvoorbeeld. Minder onschuldig
wordt het al als capaciteit van servers misbruikt wordt voor het gewin
van de cybercrimineel. Dat lukt ze
al, wanneer de eigenaar zijn website matig onderhouden heeft. De
website wordt gehackt en de server
wordt misbruikt om spam te versturen.
De tijd dat u met uw handen in de
lucht naar de techneut kon wijzen, is
al lang voorbij. U heeft een eigen verantwoordelijkheid. Als uw systemen

Sander van den Broek

gebruikt worden voor Cybercrime,
dan zou u zich moeten afvragen of u
uw verantwoordelijkheid voldoende
genomen heeft. Zorg dat uw systemen up-to-date zijn. Als u de beveiliging door anderen laat uitvoeren,
informeer dan hoe dat gebeurt.
Waarom u dit moet weten? Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
www.buildnet.nl

PRO-AM

De Pro-Am van de Haarlemmermeersche eindigde bij de teams dit jaar in
een overwinning voor het ledenteam
van de Haarlemmermeersche. Naast
top amateur Martijn Broere bestond

het team uit Monique van Bijsterveld,
Colette van Orden en Flip Fluitman.
Het team van Hoekwater Elektro eindigde op de tweede plaats.

Datum:
dinsdag 15 sept. 2015
Tijden:
12:00 - 14:00 uur
12.00 uur: ontvangst
12.30 uur: gastspreker prof. Dr.
	Barbara Baarsma (SEO en
UvA)
13.00 uur: lunch
(door Nova College)
14.00 uur: sluiting
Mee doen:
Je kunt op twee manieren meedoen.
Tafelpartner worden of losse ticktets
bestellen.
Kijk voor alle info op
www.haarlemseprinsjesdaglunch.nl

Prof. dr. Barbara Baarsma

