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Successtart voor StofLab

Haarlemmermeers
Ondernemerscongres
Ja want er is Groei…

Pieter van der Spek

Bart van Luijk

Mode stroomt aan het Spaarne

15 oktober
MKB innovatie event
Tijd: 16.30 uur
Locatie: Oude Slot, Heemstede
Kijk voor meer info op
www.mkb-haarlem.nl
17 oktober
Witteveen.com kennissessie
Tijd: 9.30 – 12.30
Locatie: Showroom Meubelmakerstraat 27, 1991 JD Velserbroek
Meer info en aanmelden via:
verkoop@witteveen.com
18 oktober
Vrijmibo Crown Business Center
Tijd: inloop 17.30 uur
Locatie: Crown Business Center,
A. Hofmanweg 5a, te Haarlem
31 oktober
HOV IJmond lunchbijeenkomst
Tijd: 12.00 – 14.00 uur
Locatie: Holiday Inn IJmuiden
1 november
vrijmibo bij Heerensociëteit
Vereeniging
Netwerkborrel ism Beter Business
Tijd: vanaf 17.00 uur
Locatie: Zijlweg 1, Haarlem
Voor info: www.beterbusiness.nl
6 november
Vrouw in Bedrijf (ViB) presenteert!
Spreker: Leoni Jansen en een show
over kleding en stijl door Couturage
en Stijlmeer
Tijd: 18.00 -22.30 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging,
Zijlweg 1, Haarlem
Prijs: € 25 leden, € 45 niet-leden
Kijk voor meer info en aanmelden op
www.vrouwinbedrijf.nl/activiteiten/
vib-presenteert
6 november
Vrienden van Kinheim borrel
Tijd: vanaf 18.00
Locatie: De Backstop,
Jaap Edenlaan 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

In juli van dit jaar opende StofLab
haar deuren; een verzamelgebouw
voor ondernemers uit de creatieve
sector en dan met name op het gebied van mode en lifestyle. Sneller
dan verwacht is StofLab een succes
geworden. Binnenkort verwacht initiator Pieter van der Spek zelfs een
dependance te openen.

Met name in de op de begane grond
gevestigde units, bedoeld als opslag- en productieruimte voor webshops, is er volop bedrijvigheid. In
een van de units worden 3D-printers
gemonteerd, in een andere liggen in
Nepal ontworpen designproducten
klaar voor verzending. Hier en daar
staan nog verhuisdozen klaar om
uitgepakt te worden. ‘De bedrijven
die zich hier hebben gevestigd, zijn
vooral ‘doorstarters’’, vertelt Van der
Spek. ‘Mensen met een webshop die
de slaapkamer ontgroeid is en die
met hun bedrijf een volgende stap
maken. Van de twaalf units zijn er
nu al tien bezet. Binnenkort komen
er twee units bij, zodat we er bij elkaar weer vier beschikbaar hebben.
Daarnaast gaan we op vijftig meter
afstand, in het FigeeCenter, nog acht
à negen van zulke plekken creëren.’

Naast webshopruimtes biedt StofLab ook onderdak aan ondernemers
die op zoek zijn naar een flexplek,
een vast bureau in het open atelier
of een eigen kantoorruimte. Van
der Spek: ‘Alle gebruikers kunnen,
ook straks vanuit de dependance,
gebruik maken van diverse gezamenlijke faciliteiten. Variërend van
een fotostudio annex showroom en
vergaderruimtes tot een centraal
verzendpunt voor pakketten. En niet
te vergeten gratis koffie en elke ochtend een warme croissant. Veel bieden, kleine ruimtes, kleine prijzen,
dat is waar deze tijd om vraagt. Dat
blijkt wel uit het succes van StofLab
en uit de enthousiaste reacties van
mensen als ze hier voor het eerst
binnenkomen. Bovendien vind ik
het leuk om jonge ondernemers een
kans te geven. Ze te laten starten,
groeien en floreren, daar krijg ik zelf
ook heel veel energie van.’
Op vrijdag 11 oktober organiseert
StofLab samen met MKB-Haarlem
en online marketeer Webmonnik.nl
een LinkedIn-ontbijtworkshop voor
zelfstandig ondernemers.
Meer info en aanmelden op
www.stoflab.nl/linkedin

Het jaarlijkse Haarlemmermeers Ondernemerscongres vindt plaats op
donderdag 17 oktober. Het thema: Ja
want…er is groei’. Het congres wordt
gehouden in een leegstaande bedrijfshal aan de Pesetaweg op Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid.

Aan de hand van snelle en prikkelende presentaties van 10 minuten
wordt door een achttal sprekers aangetoond dat er daadwerkelijk groei
is in Haarlemmermeer. En dat groei
ook echt mogelijk is. Dat blijkt uit hun
ervaringen als ondernemers in moeilijker tijden. Er zijn echt wel kansen en
mogelijkheden. Maar waar herken je
ze en hoe vertaal je ze tot een succesformule..?
Dagvoorzitter is ‘moderator’ Bart
van Luijk, die met een enerverende
presentatie ook het congres zal afsluiten. Het Haarlemmermeers Ondernemerscongres is hét evenement
in de regio om contacten te leggen
en om te netwerken. Doel van de
bijeenkomst is kennisoverdracht en
motiveren om door te gaan in deze
lastige tijd. Sprekers zijn onder meer
de ondernemer ‘next door’, de wethouder Economische Zaken, een televisieproducent en een topman van

Schiphol. Een bijzondere mix.
Wilt u graag kennis en inspiratie opdoen en netwerken met collega’s uit
uw regio?
Kom dan naar het Haarlemmermeers
Ondernemerscongres. Er wordt u
een inhoudelijk en inspirerend programma geboden door succesvolle
ondernemers. Tevens ontmoet u vele
interessante collega-ondernemers.
Alle ingrediënten zijn dus aanwezig
voor een geslaagde bijeenkomst!
Aansluitend is er een netwerkbijeenkomst in de vorm van een Haarlemmermeers ‘Oktoberfest’ met ‘Bier und
Bratwurst’.
Het congres wordt georganiseerd
door Ondernemend Hoofddorp, in
samenwerking met het magazine
Haarlemmermeer into Business, de
Ondernemersvereniging OVHZ, het
Businesspark Nieuw-Vennep Zuid en
het Haarlemmermeers Ondernemers
Platform (HOP). Het congres wordt
gehouden op donderdag 17 oktober,
aanvang 15.00 uur. De bijeenkomst
vindt plaats in een leegstaande bedrijfshal aan de Pesetaweg 57 op Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid.
Inschrijven op www.jawant.nl

Ineke Kooistra reikt Pa swerk Prijs 2013 uit
De Paswerk Prijs voor Sociaal ondernemen wordt dit jaar uitgereikt door
Ineke Kooistra, algemeen directeur
van Studentenwerk. Kooistra heeft
een stevige loopbaan in arbeidsbemiddeling. Eerder werkte zij onder
meer bij Adecco en USG People.
Sinds januari 2013 is zij werkzaam
bij Studentenwerk, een snelgroeiend
uitzendbureau met 25 vestigingen
en 250 medewerkers.

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

Ineke Kooistra van Studentenwerk

Het bedrijf won zowel in 2012 als in
2013 de titel Flexspecialist van het
jaar. De Paswerk Prijs wordt jaarlijks

uitgereikt aan het bedrijf dat toonaangevend is in het werk bieden aan
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

evenement “De Waarderpolder
Werkt” op donderdagmiddag 10 oktober in De Lichtfabriek in Haarlem
(www.dewaarderpolderwerkt.nl).

De drie finalisten zijn dit jaar: supermarkt AH Bouwens in HaarlemNoord, C&A Distributiecentrum Nederland in Lisse en kringloopcentrum
The Vintage Store in Heemstede. Een
deskundige, externe jury zal de drie
finalisten beoordelen en de definitieve winnaar 2013 kiezen. De finale
met prijsuitreiking zal plaatsvinden
tijdens het regionale arbeidsmarkt

Meer informatie over de Paswerk Prijs
is te vinden op
www.paswerk.nl/paswerk-prijs.

