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MEER WETEN?

mail dan naar
goedezaken@hollandmediacombinatie.nl
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KUNST- EN CULTUURPRIJS
DE OLIFANT

GoedeZaken

AGENDA
8 maart
Informatie bijeenkomst afsluiting
Velsertunnel
Parkmanagement Waarderpolder
Tijd: 16:00 uur
Locatie: Waarderweg 50c Haarlem
Aanmelden via:
info@waarderpolder.nl

21 maart
NV Haarlem
Talkshow
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur
Locatie: kleine zaal van de
Philharmonie
www.nv-haarlem.nl
22 maart
Haarlemse Ondernemers Sociëteit
Gastspreker: Jelle Brandt Corstius
correspondent, publicist en
programmamaker
Aanvang vanaf 16.30 uur
Locatie: Haarlemmerhout Theater
Van Oldenbarneveltlaan 17, Haarlem
Voor mee info: www.hos-haarlem.nl
22 maart
MKB inspiratie netwerk
i.s.m. Rataplan en Werkgevers
Servicepunt
Zuid-Kennemerland en IJmond.
Aanvang: 17.30 uur
Locatie: Rataplan,
Werfstraat 3-5, 2021 BP Haarlem
Meer info: www.mkb-haarlem.nl
23 maart
Ladies Evening
OVHZ
Tijd: vanaf 19.15
Locatie:
De Rustende Jager, Nieuw-Vennep
Voor meer info: www.ovhz.nl
24 maart
HOP Finale avond
Tijd: 19.00-23.00 uur
Locatie: De Lichtfabriek,
Mincklersweg 2, Haarlem.
Alleen toegang met een geldig
ticket.
Voor info en bestellen tickets:
www.haarlemseondernemersprijs.nl

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: Joury Peters
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl
www.goedezaken.nu
Volg ons ook op

Vind jouw ideale
kantoor op:

www.officehotel.nl
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(Geen) eigen schuld

16 maart
OV IJmond ledenlunch
Gastspreker: Johan Remkes
Tijd: 11.45 uur - 14.00 uur
Locatie: Het Strandhuis,
strandopgang De Zwaanstraat,
Wijk aan Zee.
Meer info: www.ovijmond.nl
17 maart
Vrienden van Kinheim
Bijeenkomst
Tijd: 20.00 uur
Locatie ‘boven’ de Backstop
Pim Mulier Stadion Haarlem
www.corendonKinheim.nl

Station Oost Zuid

Inschrijving van start gegaan

Kennemer Bedrijven
Golfcompetitie 2016

Oscar Boeder
Volgens onderzoek van het Nibud
heeft bijna 80% van de bedrijven één
of meer werknemers met financiële
problemen. Dat raakt ook de werkgever, bijvoorbeeld door hoger verzuim
en lagere productiviteit. De Schuldenwasstraat ondersteunt werkgever
en werknemer om gezamenlijk weer
toekomstperspectief te bieden.

De Schuldenwasstraat is een maat
schappelijk initiatief van Oscar Boe
der van Gerechtsdeurwaarderskan
toor Agin Boeder en van Jan Glas
(Glaswerkt). ‘Als gerechtsdeurwaar
der heb ik veel te maken met schuld
hulpverlening’, vertelt Boeder. ‘Het
begin van dat traject is voor iedereen
hetzelfde. Maar niet iedereen met
schulden zit in dezelfde situatie. Er
zijn mensen die wel afloscapaciteit
hebben, of op zijn minst perspec
tief op een baan en een stabiele
inkomenssituatie. In de reguliere
schuldhulpverlening gaat ook die
groep met ‘de schoenendoos met
rekeningen’ naar de Stadsbank. Daar
volgt een inventarisatieperiode van
drie maanden en in die tijd wordt de
schuldenspiraal alleen maar groter.’
‘Let op, dit alles bedoel ik niet als kri
tiek, dit zijn nu eenmaal de kaders
waarmee men moet werken. Wij wil
len hier iets naast zetten: maatwerk
voor de groep mensen die snel op
weg geholpen kan worden. Daarbij
is van belang dat zij zelf aan de slag
willen, met als uitgangspunt 100%

aflossen. Voor schuldeisers is dat
natuurlijk ook interessant, boven
dien weten ze dat er serieus wordt
gewerkt aan het oplossen van de
schuldsituatie.’
Volgens Boeder gaan schulden vaak
samen met schaamte. ‘Er is een
enorm taboe rondom schulden,
daarnaast ligt er het vooroordeel
dat het altijd ‘eigen schuld’ is. Dat is
lang niet altijd zo, denk alleen al aan
mensen die de afgelopen jaren met
dubbele woonlasten zijn komen te
zitten of hun baan zijn kwijtgeraakt.
Achter elke schuld zit een verhaal.
Daarom richten we ons op een mul
tidisciplinaire aanpak. Zo werken we
samen met onder meer een budget
coach en een loopbaanbegeleider
maar ook met een psycholoog. Ook
zetten we ons in voor preventie, bij
voorbeeld door voorlichting te ge
ven aan werkgevers, zodat zij schuld
problemen bij werknemers beter
kunnen herkennen. Als we met de
Schuldenwasstraat alleen al kunnen
bereiken dat dit onderwerp meer be
spreekbaar wordt binnen bedrijven,
zou ik daar al heel trots op zijn.’
www.schuldenwasstraat.nl
Op maandag 21 maart is ‘De
Schuldenwasstraat’ één van de onderwerpen in de ondernemerstalkshow
NV Haarlem. Toegang gratis na aanmelding op www.nvhaarlem.nl.

22 maart MKB INSPIRATIE Netwerk
Uw netwerk uitbreiden in de regio
en geïnspireerd worden? Op dinsdag
22 maart vindt de achtste editie van
het MKB inspiratie NETWERK event
plaats. Deze editie wordt georganiseerd in samenwerking met Rataplan
en Werkgevers Servicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond.

De ‘Inclusieve Economie’ is het ant
woord op de dynamiek in de relatie
russen werkgevers en werknemer.
U bent van harte welkom om in een
vogelvlucht kennis te maken met de
mogelijkheden met betrekking tot
het aannemen van personeel met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Te
gelijkertijd maakt u kennis met di
verse organisaties die variaties op dit
thema in de praktijk brengen.

Datum: dinsdag 22 maart 2016
Aanvang: 17:30 uur
Locatie: Rataplan, Werfstraat 3-5,
2021 BP Haarlem.
www.mkb-haarlem.nl
Onder het genot van een hapje en
een drankje kunt een uw netwerk
uitbreiden en laten inspireren. Het
definitieve programma wordt later
bekend gemaakt.
Aanmelden
U bent van harte welkom.
Deelname is gratis.
In verband met de inkoop van de
catering wordt er bij no-show wordt
€ 25 euro in rekening gebracht, ook
voor leden. Wilt u verzekerd zijn van
een plek, kunt u zich alvast aanmel
den via de site.

Winnaars overall klassement 2015. Vlnr: Anton Bouman (organisatie), Eric Liefveld, Hans
Rutte (JRS), Fred Postma (organisatie), Marc Honnef (JRS)

Menigeen moet er nog niet aan den
ken, maar het is al bijna voorjaar en
dan begint het toch wel te kriebelen.
En hoewel er fanatiekelingen zijn die
in de winter gewoon doorballen, be
gint voor de meeste liefhebbers het
golfseizoen pas als er een paar mooie
zonnige dagen gloren. Dan nog is er
gelukkig nog voldoende tijd om te
oefenen voor de Kennemer Bedrij
ven Golfcompetitie 2016. Dit drie
daagse toernooi voor bedrijfsteams
bestaande uit twee deelnemers, start
dit jaar op maandag 30 mei (Spaarn
woude). Daarna volgen op 13 juni
de Haarlemmermeersche en op 11
juli Houtrak. Tijdens dit evenement
dat voor de vierde keer plaatsvindt,
wordt netwerken op aangename wij
ze gecombineerd met ontspanning.

Dat is meteen één van de grote kwa
liteiten van de golfsport: een rondje
lopen met een relatie schept meteen
een band.
De deelnamekosten bedragen € 295
per per persoon, dat is inclusief
greenfees, lunchpakketten, hapjes,
drankjes, prijzen en het slotdiner bij
de Haven van Zandvoort. De organi
satie is in handen van Anton Bouman
en Fred Postma.
Inschrijven kan door een mailtje stu
ren naar agbouman@planet.nl.
Een belletje kan natuurlijk ook:
06-53236008.
Goede Zaken is partner van de
Kennemer Bedrijven Golfcompetitie
2016.

Ondernemersverkiezing Noord Holland
2015 - 2016
Op 25 mei wordt de 10e editie van de
Ondernemingsverkiezing Noord-Holland georganiseerd. Deze feestelijke
avond waarop het ondernemerschap
in the spotlights staat, vindt plaats in
de Philharmonie te Haarlem.

entertainment programma voor u
geprogrammeerd

De Ondernemingsverkiezing NoordHolland is dé erkenning voor onder
nemerschap in de provincie, altijd
druk bezocht en vaak uitverkocht.

De verkoop van de entreekaarten
voor dit ondernemersspektakel is in
middels gestart.

Tijdens de verkiezingsavond pre
senteren per categorie (MKB-klein,
MKB-midden en Grootbedrijf) de
tien genomineerden zich, waarna
de finalisten strijden om de eerste
plaats. Daarnaast doen alle finalisten
mee om de publieksprijs. De Onder
nemingsverkiezing is de verkiezing
waar ondernemend Noord-Holland
elkaar ontmoet. Gastheer van deze
spectaculaire avond is Rens de Jong
en is ook dit jaar weer een fantastisch

Omdat het de 10e editie is wordt er
tijdens het jubileum extra groots uit
gepakt.

De toegangskaarten voor de feeste
lijke avond kosten slechts € 20,00 per
stuk (excl. BTW), inclusief consump
ties. Alle ondernemers die aangeslo
ten zijn bij uw ondernemersvereni
ging, betalen nu slechts € 10,00 (ex.
BTW) voor een toegangskaart! Let op
er is een beperkt aantal kaarten be
schikbaar, dus wees er snel bij.
Meer informatie over de verkiezing of
het programma is te vinden op
www.ovnh.nl.

