GoedeZaken
AGENDA
1 november
Haarlemmermeers
Ondernemerscongres
Ondernemend Hoofddorp
Tijd: 15:00 tot 22:00 uur
Locatie: De Meerse,
Raadhuisplein 3 Hoofddorp
Meer info:
www.ondernemendhoofddorp.nl
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4 november
Ondernemersgesprek over
jeugdwerkloosheid
Parkmanagement Waarderpolder
Tijd: 9:00 tot 11:00 uur
Locatie: de Connectie,
Waarderweg 50c Haarlem
Meer info:
www.waarderpolder.nl
5 november
Startersdag
Kamer van Koophandel
Tijd: 10:00 tot 16:00 uur
Locatie: Amsterdam Arena
Hoofdingang E
Meer info: www.kvk.nl
8 november
De Ontmoeting
Vrouw in bedrijf
Tijd: 17:00 tot 22:00 uur
Locatie: Badhuis,
Leidseplein in Haarlem
meer info:
www.vrouwinbedrijf.nl
17 november
Ondernemersontbijt
MeerBusiness Haarlemmermeer &
Schiphol
Tijd: 7:30 tot 9:00 uur
Locatie: De Rustende Jager,
Nieuw-Vennep
Meer info: www.haarlemmermeer.
meerbusiness.nl
21 november
Kastanje Borrel
Kennemer Business
Tijd: 15:30 tot 19:30 uur
Locatie: Restaurant de Ripper
Meer info:
www.kennemerbusiness.nl
21 november
Partnerbijeenkomst
BeterBusiness
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur
Locatie: Villa Westend
Westlaan 41 te Velserbroek
meer info:
www.beterbusiness.nl
23 november
Present Your Startup 3.0
Haarlemvalley
Tijd: 19:00 tot 22:30 uur
Locatie: Lichtfabriek
Mincklersweg 2 Haarlem
Meer info: www.haarlemvally.nl

COLOFON

Falk Bröcker.

Falk Bröcker is sinds september vorig
jaar werkzaam bij MSD, het overbekende farmaceutische bedrijf dat
sinds midden jaren ’50 van de vorige
eeuw is gevestigd in de Haarlemse
Waarderpolder. Bröcker is werkzaam
als productieleider IPT-specialties.

IPT staat voor Integrated Process
Team en kan worden gezien als een
businessunit binnen MSD. Bröcker
werkt met een team van zo’n 120
medewerkers. Het grootste deel daarvan werkt operationeel in de productieomgeving als operator, techneut
of farmaceutisch specialist. Bröcker
is onder meer verantwoordelijk voor
de juiste kwaliteit en kwantiteit van
de productie, naast de – zeker in de
medi
cinale wereld – zo belangrijke
veiligheid. ‘De prioriteit bij MSD is heel
duidelijk’, licht Bröcker toe. ‘Safety
first, quality always’.
Bij MSD in Haarlem worden de meest
uiteenlopende medicijnen in maar
liefst 2500 verschillende verpakkingen verwerkt, van uitdrukstrips
en flesjes tot sachets en doosjes. In
Nederland werken zo’n 4000 mensen,
waarvan 900 in Haarlem. Wat Bröcker
één van de belangrijkste waarden
van MSD vindt, is de ruimte om bij te

Presentatoren Geja Sikma en Jaap Sluis bevragen Arwin Paulides. Foto: Jaap Kroon

dragen aan verbetering van kwaliteit
of productieproces. ‘Eigenaarschap’,
noemt Bröcker dat: ‘ik ervaar voor mijzelf een sfeer waarin open feedback
mogelijk is en dat verwacht ik ook
van mijn team. Een operator werkt de
hele dag aan de productielijn, als die
bijvoorbeeld een verbetering ziet op
een bepaald stuk van de machine, is
het goed om gezamenlijk te bekijken
of dat een zinvolle verbetering is. Het
is daarbij erg belangrijk dat iedereen
zijn werk begrijpt als een belangrijk
onderdeel van het geheel, waarmee
je het verschil kunt maken in het leven
van een patiënt.’
De Duitse Bröcker voelt zich duidelijk
op zijn plek bij zijn werkgever. ‘MSD
is een sterk op waarden gebaseerde
organisatie, en dat in combinatie
met de Nederlandse directheid die
mij als buitenlander opvalt. Ik ervaar
hier echt een positieve, vriendelijke
werkcultuur. En dan bedoel ik natuurlijk niet dat we fluitend door de gang
lopen en niks aan het doen zijn, MSD
is een veeleisend bedrijf waar veel
van medewerkers verwacht wordt.
Die combinatie voelt voor mij heel
prettig.’

Decembereditie
NV Haarlem in
Stadsschouwburg
De Stadsschouwburg vormt op maandag 12 december het decor voor de
laatste NV Haarlem van dit jaar. In
deze editie betreedt onder meer
Peter van Barneveld, directeur van

het Spaarne Gasthuis, het podium.
Spaarne Gasthuis is onlangs ont
staan vanuit een fusie tussen Spaarne
Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis.

Het ‘zorgbedrijf’ is daarmee een
van de grootste werkgevers uit de
regio en zorgt bovendien voor veel
handel, denk alleen al aan de inkoop
die wordt gedaan. Maar hoe houd
je ‘zorg’ en ‘zaken’ in evenwicht en

welke keuzes maak je in tijden van
bezuiniging?
Verder staat op het programma:
•	Zmooltool, een online smoelenboek om bezoekers van (business)
evenementen makkelijker met
elkaar in contact te brengen.
•	De winnaar van ‘Win je Winkel’,
een prijsvraag om een startende
winkelier op weg te helpen met
een half jaar een gratis pand in
Winkelcentrum Schalkwijk.
•	Vaste rubrieken als ‘het (kerst)
lichtje van Lampe’, Goede Zaken,
Start-me-Up, Tussen de bedrijven
door en natuurlijk… muziek!
•	En nog veel meer…
NV Haarlem, maandag 12 december
(aanvang 17:00 uur), Stadsschouwburg Haarlem. Toegang én het eerste
drankje zijn gratis na aanmelding op
www.nvhaarlem.nl.

Netwerk Golf Trophy

www.msd.nl/werkenbijmsd

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

Maandag 24 oktober werd op de
holes van de Houtrak de eerste
editie van de Netwerk Golf Trophy
verspeeld. De deelnemers waren
lid van de diverse netwerkclubs uit
de regio Zuid-Kennemerland. Peter
Hugtenburg van Hugtenburg&De


Vries werd winnaar met een, zeker
voor iemand met een lage handicap,
formidabele score van 43 punten.
Op de foto Vlnr Anton Bouman, Joost
Kostenbroek, Peter Hugtenburg en
David Reinders Folmer.

