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AGENDA
10 mei
MB 2.0 dineren met ondernemers
MeerBusiness Haarlemmermeer/
Schiphol
Locatie:
Hyatt Place Amsterdam Airport Hotel
Rijnlanderweg 800 Hoofddorp
Meer info:
haarlemmermeer.meerbusiness.nl

10 MEI 2016 - NO.390  

Opgegroeid met kleuren Open Dag bij Paswerk 21 mei
Sociale onderneming Paswerk organiseert op zaterdag 21 mei van 10.00
tot 15.00 uur weer een Open dag in
Cruquius-Oost. Op deze locatie werken
pakweg 500 medewerkers elke dag
bij de eigen Paswerk bedrijven, zoals
Schoonmaak, Groen, Grafisch, Bestek,
Wielwerk, Was en Assemblage. Paswerk hoort vaak dat mensen uit de
regio frequent langs het pand (tussen
Heemstede en Hoofddorp) rijden, maar
geen idee hebben wie daar werken en
wat daar gebeurt.

11 mei
Bedrijfsbezoek/
borrel bij Profhire OV IJmond
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur
Locatie: Profhire,
Mandenmakerstraat 15, Velserbroek
Meer info: www.ovijmond.nl
21 mei
Open Dag Paswerk
Tijd: 10.00-15.00 uur
www.paswerkopendag.nl
23 mei
Asperges walking diner
BeterBusiness Haarlem-IJmond
Tijd: 18:00tot 21:00 uur
Locatie:
Hotel Haarlem zuid
Toekanweg 2 te Haarlem
Meer info: www.beterbusiness.nl
24 mei
Polderborrel Waarderpolder
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur
Locatie: Content United
Tappersweg 12-K Haarlem
Meer info: www.waarderpolder.nl
24 mei
De kracht van personal branding
Ondernemend Hoofddorp
Tijd: 18:30 tot 21:30
Locatie: Rabobank Regio Schiphol
Polarisavenue 150 in Hoofddorp
Meer info:
www.ondernemendhoofddorp.nl
25 mei
Ondernemers verkiezing NoordHolland
Stichting Ondernemingsverkiezing
Noord-Holland
Tijd: 19:30 tot 22:00 uur
Locatie: Philharmonie Haarlem
Meer info: www.ovnh.nl
30 mei
Kick off Kredietunie Kennemerland
Onder leiding van een avondvoorzitter zullen diverse meer en
minder bekende Nederlanders hun
mening geven over het fenomeen
Kredietunie.
Hierbij zal met name de toegevoegde waarde van een Kredietunie in
onze regio Kennemerland worden
toegelicht
meer info volgt via 
www.mkb-haarlem.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
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De Mooiste Muren in de Gierstraat
werd winnaar van de etalagewedstrijd voor winkeliers in de Haarlemse
binnenstad. De wedstrijd stond in het
teken van Flowers & Fashion, het thema van het Bloemencorso. Er kon er
natuurlijk maar één de mooiste zijn.

Een bijzondere kleurrijke etalage
vormt de entree voor een even bijzondere als kleurrijke winkel. Veerle
Preyde startte zes jaar geleden met
haar interieurwinkel die zij wist uit
te bouwen tot een toonaangevende
zaak op het gebied van historische
behangen, waarbij moderne trends
op de voet worden gevolgd. “Ik zag
de wedstrijd vooral als een uitdaging.
Het betekent dat je creativiteit gaat
borrelen. Ik heb samen met twee
stagiaires materiaal verzameld, waarmee we de etalage hebben ingericht. Ik kom overigens uit een echte
bloembollenfamilie. Mijn vader was
veredelaar van gladiolen. Ik ben opgegroeid met kleuren en met het besef dat je de handen uit de mouwen
moet steken om iets te bereiken.”
Lol, passie en vakkennis
De afgelopen zes jaar is De Mooiste
Muren uitgegroeid tot een begrip
voor mensen die hun woning willen inrichten. “Het is belangrijk dat

je de wensen van de klant weet te
vertalen. Lol, passie en vakkennis
zijn naast een groot netwerk voor
mij de drie belangrijke elementen in
het ondernemen. Ik heb bewust gekozen voor zowel een fysieke als een
webwinkel. De merken die ik verkoop
eisen overigens dat dit in een fysieke
winkel gebeurt, omdat een persoonlijk deskundig advies essentieel is.
Daarom heb ik veel geinvesteerd in
het inkopen van collecties. Een paar
dagen per jaar ben ik in het buitenland om die in te kopen. Het is in mijn
vak belangrijk dat klanten zien wat je
bedoelt en wat je in huis hebt.”
We hebben ons gespecialiseerd in
Behang, stoffen en hebben meer dan
7000 kleuren verf in huis.
Tokyo
Maar soms woont een klant ver weg
en geeft Veerle digitaal advies. “Ik
richt momenteel een huis in voor
een klant die in Tokyo woont en over
twee maanden naar Nederland verhuist. Dan communiceer ik via Skype,
Pinterest en de mail. Dat is ook een
mooie uitdaging. Net als het geven
van advies op locatie. Meer op locatie, minder in de winkel. Dat is de volgende stap die ik wil zetten.”
www.demooistemuren.nl

OPEN

Er wordt voor heel veel en voor heel
verschillende opdrachtgevers werk
in Cruquius uitgevoerd. Er zijn in
deze regio weinig andere bedrijven
waar zo veel verschillende bedrijfsactiviteiten onder één dak verzameld
zijn. De Open dag biedt iedereen de
mogelijkheid om dit te zien.
De Open dag is voor iedereen met
belangstelling voor Paswerk en haar

DAG
PASWERK

Presentaties
Demonstraties
Kinderactiviteiten
Zaterdag 21 mei
10.00 - 15.00 uur
www.paswerkopendag.nl

Zaterdag 21 mei. Vrije inloop tussen
10.00 en 15.00 uur. Gratis toegang.
Koffie/thee/fris. Van harte welkom!
www.paswerkopendag.nl

Ook gezinnen met kinderen zijn van harte welkom

Expeditie Werkplek Haarlem
17 mei t/m 10 juni
MKB-Haarlem en The Meetplant trekken gezamenlijk op om co-creatie in
Haarlem te stimuleren. Samen sporen
zij professionals in Haarlem en omstreken aan om hun netwerk te vergroten en werk- en vergaderplekken met
elkaar te delen.

Werk jij regelmatig vanuit huis, maar
wil je graag andere professionals ontmoeten? Of heb je een vast kantoor,
maar ben je benieuwd wat Haarlem
jou op zakelijk gebied te bieden
heeft? Doe dan van 17 mei t/m 10 juni
mee aan Expeditie Werkplek Haarlem.

21 MEI 2016

medewerkers, zoals omwonenden,
bestuurders en medewerkers van
de gemeenten, zakenrelaties en
samenwerkingspartners van Paswerk
bedrijven. Ook zusterbedrijven Pasmatch, Werkbedrijf Haarlem en Werkdag doen aan het evenement mee.
Er is een uitgebreid programma met
actieve demonstraties, een ontdekkingstocht, kinderactiviteiten, doeactiviteiten en presentaties. Het is
ondoenlijk om alles te noemen, maar
wat dacht je van: kaarsen maken,
bestickeren van waterflesjes, machinaal schoonmaken van een vloer,
een apparaat demonteren en post
sorteren? Speciaal voor kinderen:
een springkussen, schminken, je eigen foto op een tijdschriftcover, etc.

Tijdens deze expeditie trek jij samen
met andere professionals langs 4
inspirerende werk- en ontmoetingsplaatsen. Zo kun je elke week, op
een andere locatie een inspirerende
meetup bijwonen op toplocaties als
Westhoff, Zaamen, De Plek Haarlem
en Stoflab.
Tijdens deze meetups kom je in
contact met andere inspirerende

professionals, maak je kennis met
de locatie en leer je alles over Perso-

nal Branding, Storytelling, Klaagvrij
Ondernemen en Media. Kosten voor
deelname aan de totale expeditie bedragen 75 euro excl. BTW. De inschrijving mag eventueel gedeeld worden
met een collega.
Over Expeditie Werkplek Haarlem
Expeditie Werkplek is een initiatief
van de Haarlemse startup The Meetplant: Het deelplatform voor werken vergaderlocaties. De expeditie
wordt mede mogelijk gemaakt door
Westhoff, Zaamen, Stoflab en De Plek
Haarlem en MKB-Haarlem.
Hoe werkt het?
Kijk voor meer info op:
www.expeditiewerkplekhaarlem.nl

