GoedeZaken
AGENDA
8 april
Vrienden van Kinheim
Gastspreker: Chiel van Praag,
teammanager van de Corendon
Schaatsploeg
Traditioneel zal voor de start van de
competitie de Presentatiegids
Corendon Kinheim worden
overhandigd. Dit jaar zal wethouder
Sport Merijn Snoek het eerste
exemplaar ontvangen.
Tijd: vanaf 18.00 uur
Locatie: The Backstop
(honkbalstadion) Jaap Edenlaan 3
-2024 BW Haarlem
Info en aanmelding: Ronald
Straatman, rs@copinha.nl of
06-51533297
9 april
Meerbusiness
Haarlemmermeer & Schiphol
Schiphol Asperge Party 2015
Tijd: 16.00-19.00 uur. Locatie:
Radisson Blu Hotel Amsterdam
Airport
haarlemmermeer.meerbusiness.nl
10 april
ViB-Verbindt –
Netwerkborrel
Tijd: 16:00 tot: 18:00
Locatie: Viqh,
Grote Markt, Haarlem
Voor meer info:vrouwinbedrijf.nl/
15 april
Haarlem/ROI2015/
Inspiratie door innovatie
Rabo Bank
Tijd: 19:00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
te Haarlem. Voor meer info:
events.rabobank.nl/haarlem/
ROI2015
16 april
BurgeMasterclass
Gastspreker: Freek Ossel,
Burgemeester van Beverwijk
door: OV IJmond, BeterBusiness
Haarlem-IJmond,ondernemers
Beverwijk e.o.
Tijd: 16.00 tot 19.00 uur,
Locatie: Gemeentehuis,
Stationsplein 48 te Beverwijk.
Graag aanmelden vóór 12 april via:
info@beterbusiness.nl
16 april
Businesslounge
Netwerk BtB en MeerBusiness
Aanvang : 17.00 uur
Locatie : Restaurant de Crown,
A.Hofmanweg 5a te Haarlem
www.netwerkbtb.nl/agenda
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Pro-Act IT

De Coalitie
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Pro-Act IT nieuwe
partner Goede Zaken

‘Lessons to learn from
the Americas’

Pro-Act IT is de nieuwe partner van
Goede Zaken. Het bedrijf dat is gevestigd in de voormalige Ripperda
kazerne, misschien wel het mooiste
kantoorpand van Haarlem, detacheert door heel Nederland IT specialisten voor elke denkbare IT functie.
Een echte kennisorganisatie en kennisleverancier dus.

Tot voor kort was Pro-Act IT vooral bij
zorg- en onderwijs instellingen actief.
Inmiddels wordt de dienstverlening
uitgebreid richting commerciële
markt. In Nederland zijn namens ProAct IT ruim 200 IT specialisten aan
het werk. Vanwege de sterke groei
en ambitieuze doelstellingen voor de
toekomst werd begin dit jaar Peter
van der Putten als Commercieel Directeur aangetrokken. Een geboren
en getogen Haarlemmer die onder
andere werkzaam was bij internationale bedrijven als Symantec en Targus.
Internationale ervaring
Waarom die overstap van het internationale naar het nationale bedrijfsleven. Peter van der Putten: “Ik heb
in mijn internationale periode veel
ervaring opgedaan. Maar ik was ook
vaak op reis. Met twee opgroeiende
kinderen wilde ik meer tijd hebben
voor mijn gezin. Ik ken de oprichters
van Pro-Act IT al heel lang en weet
dat zij het bedrijf in de afgelopen 15
jaar met veel toewijding en succes
hebben uitgebouwd tot een nationale speler. Toen Ray Goossens me eind
vorig jaar vertelde op zoek te zijn naar
een Commercieel Directeur was ik
meteen enthousiast, we hebben vervolgens een aantal gesprekken gevoerd en vanaf januari werk ik vanuit
de prachtige Ripperda kazerne. We
hebben inmiddels onze sales capaciteit verdubbeld. Dat geldt eveneens
voor onze afdeling Recruitment. Het
is voor Pro-Act IT uiterst belangrijk de
best gekwalificeerde en beschikbare

Vlnr: Peter van der Putten en Ray Goossens

kandidaten aan te trekken om onze
klanten optimaal te bedienen.”
Groot netwerk
Het succes van Pro-Act IT stoelt
volgens Ray Goossens, samen met
zijn vrouw Linda directeur, op een
aantal kernwaarden als het leveren
van kwaliteit, open en eerlijk zijn en
eventuele problemen snel oplossen.
“De flexibele schil bij grote commerciële bedrijven is groot, soms bestaat
de helft van de IT medewerkers uit
ZZP-ers. We hebben een groot netwerk opgebouwd, weten als geen
ander wie welke kennis in huis heeft
die past bij onze opdrachtgevers. Dat
grote netwerk schakelen we ook in
om krachten te bundelen. Alle zorginstellingen bijvoorbeeld zijn nu
bezig met het implementeren van
het Elektronisch Patiënten Dossier.
Wij brengen die instellingen met elkaar in contact om kennis te delen.”
Een landelijk opererende onderneming die partner wordt van Goede
Zaken. Waarom? Ray Goossens: “Omdat we ons betrokken voelen bij de
stad Haarlem en het lokale bedrijfsleven. We ondersteunen bijvoorbeeld
ook de Haarlemse Ondernemers Prijs.
En we vinden het leuk ondernemers
te ontmoeten en ideeën op te doen.
We zijn gevestigd in Haarlem en we
willen wat betekenen voor Haarlem.”
www.pro-act.nl,

Max Westerman, gastspreker bij Duin & Kruidberg Conventie 2015. Foto Onno van Middelkoop

BeterBusiness Haarlem-IJmond, ABN
Amro, BK Ingenieurs, IMBEMA Group,
Köster Advocaten, Landgoed Duin &
Kruidberg en Spaarne Accountants &
Belastingadviseurs, organiseerden
op 16 maart jl. gezamenlijk de vierde
‘Duin & Kruidberg Conventie’. Deze
jaarlijks terugkerende conventie is
een initiatief bedoeld voor de top van
het bedrijfsleven en bestuurders in
Noord-Holland met als doel: inspiratie, toepasbare kennisuitwisseling en
netwerken. Een sterk staaltje van ‘samen sterk’ zoals dat bij BeterBusiness
Haarlem-IJmond hoog in het vaandel
staat geschreven.

Ruim 150 ondernemers, directeuren
en bestuurders waren aanwezig op
het Landgoed Duin & Kruidberg om
kennis te nemen van de visie van Max
Westerman, journalist en buitenlandcorrespondent, die uitgebreid sprak
over ‘Lessons to learn from the Americas’.
Westerman heeft nu voornamelijk
als standplaats Brazilië. Hij gaf een
beschouwing over wonen, werken
en het bedrijfsleven in de twee belangrijkste landen van het westelijk
halfrond, de VS en Brazilië. Uitgelicht
werd Brazilië en in het bijzonder zijn
woonstad Rio de Janeiro, waar na het

WK volgend jaar ook de Olympische
Spelen worden gehouden. Een land
dus dat dankzij economische schommelingen en de vele evenementen
die het aantrekt, sinds enige tijd veel
belangstelling krijgt die het volgens
Westerman eigenlijk al veel eerder
verdiende. Westerman beschreef parallellen tussen de Verenigde Staten
en Brazilië en ging tevens in op de
belangrijke economische relatie van
Brazilië met Nederland. Tevens vertelde hij uitgebreid over de actualiteit, zijn ervaringen en kennis van de
verschillende culturen.
Kijk voor een filmimpressie van de
conventie op:
www.duinenkruidbergconventie.nl.
BeterBusiness Haarlem-IJmond is er
trots op dat deze vierde conventie tot
stand is gekomen door de bijzondere
samenwerking met haar organiserende partners. “De partners laten
hiermee zien dat ook zij duidelijk kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit”,
aldus Simon Paagman, directeur van
BeterBusiness, die opgetogen is over
de groeiende belangstelling voor dit
regionale platform in Haarlem en in
IJmond. Voor meer informatie over
BeterBusiness, bezoek de site:
www.beterbusiness.nl.

Bedrijf&Samenleving Haarlem en Omstreken haalt maximaal Maatschappelijk resultaat!
Twee hoogtepunten in maatschappelijke, Haarlemse, betrokkenheid
maakten afgelopen week bijzonder.
Eerst was daar de Maatschappelijke
Beursvloer, als Kloppend Hart in de
Philharmonie en vervolgens kreeg het
project Bedrijven Doen een oppepper.

Het succes van de Maatschappelijke
Beursvloer was niet enkel af te meten aan de 160(!) gemaakte matches,
maar ook aan de 198 deelnemers die
vele waardevolle contacten hebben
gelegd. Waardevol omdat ook in de
dagen na de Beursvloer mensen (lees
bedrijven en organisaties) contact
met elkaar hebben gezocht en alsnog prachtige matches hebben gesloten! Zo heeft bijvoorbeeld Ecosol
toch een match kunnen maken met
het Reinaldahuis alwaar een aqua-

loop om onderhoud vraagt.
Bedrijven Doen, ook een project van
Bedrijf & Samenleving Haarlem en
Omstreken, heeft tijdens NLDoet een
enorme boost gekregen door oa de
aanleg van een voetbalveld. Naast
kunstgrasGigant Balkenende als
hoofdsponsor van het voetbalveld
waren PréWonen en DuraVermeer
enthousiast aan het werk aan het
Spijkerboorpad Haarlem. Leerlingen
van het NOVAcollege en Young Society hebben vol enthousiasme gewerkt aan de moestuinen, debatteerpodium en het stuk speelnatuur. De
door de leerlingen gemaakte lunch
was fantastisch en iedereen heeft
genoten van de super-groentensoep,
verzorgd door goede buur Rozemarijn van zorgstichting Raphaël!
Dieuwertje Blok en Jan Nieuwenburg

