
Ondernemerschap en samenwerking � oreren bij MAAK
Een kraamkamer voor ondernemers, 
noemen ze het zelf. Met MAAK Haar-
lem bieden Menno Bakkers en Hans 
van Eeden, samen met compagnon 
Jelle Hondema, ruimte en advies aan 
startende bedrijven in de innovatieve 
tech-sector. 

Op het voormalige opslagterrein van 
Spaarnelanden, gelegen aan de Oude-
weg, zijn vierentwintig ondernemin-
gen gevestigd. Van 3D-ontwerpers tot 
custom-motorbouwers en duurzame 
meubelmakers. Door intensieve sa-
menwerking tussen de uiteenlopende 
vakmensen ontstaan verrassende pro-
ducten in de ruimtes van MAAK.

BakkeRij
Bakkers en Van Eeden waren eerder al 
betrokken bij vastgoedprojecten als 
de BakkeRij en het Sto� ab, eveneens 
gericht op kleine ondernemers met 
een veelal creatieve achtergrond. Van-
uit een winstoogmerk niet de meest 
voor de hand liggende doelgroep, 
weet vastgoedadviseur Bakkers. ‘Maar 
geld is niet alles. We willen bijzondere 
ondernemingen onder het voetlicht 
brengen en kruisbestuiving stimule-
ren. Daar haal ik meer energie uit dan 
wanneer ik keiharde euro’s verdien.’
Bijzonder ondernemerschap en in-

spirerende samenwerking lijken dan 
ook te � oreren bij MAAK. Bakkers en 
Van Eeden noemen het voorbeeld 
van Mergent, een designstudio die 
bekendheid verwierf met de ontwik-
keling van de CRDL (cradle), een in-
teractief communicatie-instrument, 
waarmee het bedrijf de Nationale Zor-
ginnovatieprijs van 2018 won. Voor 
de productie werkten de mannen van 
Mergent samen met hun buren, de 
houtbewerkers van Woodwerk.

Innovatieve bedrijven
Vanaf de start van MAAK hebben 
Bakkers en Van Eeden vastgehouden 
aan hun concept. Alleen innovatieve 

maakbedrijven en circulaire onderne-
mers kunnen zich aansluiten, ook al 
betekende het dat een deel van het 
complex een tijd leegstond. Inmiddels 
zijn alle ruimtes gevuld en hebben de 
oprichters zelfs hun eigen kantoor-
ruimte verhuurd; een ondernemer 
produceert er kleden van restafval.

Zodra een bedrijf groeit tot een ni-
veau waarbij het niet meer afhanke-
lijk is van samenwerking met andere 
MAAKers, moet het plaatsmaken 
voor een nieuwe onderneming. Zo 
wil MAAK blijven bijdragen aan een 
stroom van vernieuwende onderne-
mers. En dat is hard nodig vindt Van 

Eeden, die naast zijn werk voor MAAK 
eigenaar is van een architectenbu-
reau. ‘Mensen hebben geen tijd meer 
om te innoveren, ze hebben het te 
druk met hun reguliere werk, zeker 
nu de economie aantrekt. Wij zien het 
als onze taak innovatie te stimuleren.’ 
‘Onze aanpak is bewust anders’, vult 
Bakkers aan. ‘We willen nieuwe ideeën 
implementeren. We merkten dat de 
traditionele vastgoedmarkt aanvan-
kelijk sceptisch was over onze thema-
tische aanpak. Nu het succesvol blijkt, 
zien we dat we steeds meer navolging 
krijgen.’

�www.maakhaarlem.nl
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di. 11 september
Presentatie Het grote stageboek
Tips en achtergrondinformatie voor 
werkgevers, door Maarten Brand.
16.00-18.00 uur
Locatie: Inholland
��www.bureau-brand.nl

di. 11 september
Kansen bij Huis te Zaanen
Open huis & toelichting Huis te Zaanen 
& Locationview. 
17.00-19.00 uur
Locatie: Huis te Zaanen
��www.sparkznetworking.nl

wo. 12 september
Businesslunch Sociëteit Vereeniging
Maandelijkse lunch nieuwe stijl voor 
ondernemende mensen, met spreker. 
12.00-14.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
��www.societeitvereeniging.nl

do. 13 september
Startersdag
Advies van experts voor beginnende 
ondernemers.
17.30-21.45 uur
Locatie: Crown Business Center
��www.startersdagen.com

vr. 14 september
Haarlemse BusinessBorrel
Gezamenlijke netwerkborrel van 
Sociëteit Vereeniging en Netwerk BTB.
17.30-22.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging, Haarlem
��www.netwerkbtb.nl

vr. 14 september
Opening Figeebrug
Feest rond opening beweegbare 
fietsbrug met fietsparade, BBQ en 
activiteiten.
16.00-21.00 uur
��www.beteropweg.com
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Maandag 17 september is er een 
nieuwe a� evering van de NV Haar-
lem, de talkshow voor en door on-
dernemers in de Kleine Zaal van de 
Philharmonie. Tijdens deze show 
wordt onder meer bekend gemaakt 
wie de opvolger wordt van Jaap Sluis, 
die het evenement de afgelopen tien 
jaar presenteerde.

Gasten in deze NV Haarlem zijn on-
der anderen Jean-Pierre Kahlmann, 
voormalig instructeur bij de lucht-
macht, die missies uitvoerde boven 
Bosnië tijdens de Joegoslavië-oorlog. 
Sinds de oprichting van zijn eigen be-
drijf NU Management Skills in 2015 
coacht hij ondernemers en afdelin-
gen in de gezondheidszorg in het 
e� ectief communiceren in kritieke 
situaties. 

Via het werkgeversservicepunt ho-
pen Pasmatch, IJmond Werkt en het 
UWV op een betere koppeling tussen 
werkzoekenden en vacatures. Dat is 
in elk geval al gelukt met het onder-
houdsbedrijf van Tom Lansink. Daar-
naast maakt projectontwikkelaar 
Lingotto de plannen bekend voor het 
terrein van ‘De Nieuwe Energie’ en is 
er een videoportret van een Haar-
lemse ondernemer, geproduceerd 
door � lmmaker Sander van Weert. 
Daarnaast zijn er de vaste rubrieken 
en wordt de muzikale bijdrage deze 
keer verzorgd door de Haarlemse 
band Peperbek. 

��Inloop vanaf 16.30 uur. Start 
talkshow om 17.00 uur. 
Toegang is gratis, aanmelden 
via www.nvhaarlem.nl

Veel variatie in 
komende NV Haarlem

Menno Bakkers (links) en Hans van Eeden willen bijzondere ondernemingen onder het voetlicht brengen en kruisbestuiving stimuleren.

Jury bezoekt f inalisten Participatieprijs werkgevers
Donderdag 4 oktober wordt bekendgemaakt welke werkgever de primeur heeft 
en de eerste Participatieprijs werkgevers van de regio Zuid-Kennemerland in 
ontvangst mag nemen. De verkiezing is een initiatief van het Werkgevers Ser-
vicepunt, bedoeld om werkgevers te stimuleren om mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden. 

De jury heeft uit de aangemelde 
kandidaten drie � nalisten gekozen. 
Vos Supermarkten is bekend van de 
franchise-vestigingen van Albert He-
ijn in de regio, waaronder de vestiging 
aan de Raaks. Drinkwaterbedrijf PWN, 
met het hoofdkantoor in Velserbroek, 
beheert tevens het Noord-Hollands 
Duinreservaat. De Nederlandse Was-
serij Combinatie Newasco Van Houten 
is een familiebedrijf, van oorsprong uit 
Heemstede. Alle drie zijn, volgens de 
jury, voorbeelden van ‘inclusief werk-
geven’. 

Voorbeeldfunctie
De drie kandidaten worden de ko-
mende weken bezocht door de jury. 

Via gesprekken met directie, hrm-
management en medewerkers uit de 
doelgroepen worden de werkgevers 
getoetst op hun inzet en voorbeeld-
functie. De visie achter de Participa-
tieprijs werkgevers is dat elke burger 
naar vermogen ingezet wordt voor 
werk. Van werkgevers in bedrijfsleven 
en non-pro� t, maar ook van overhe-
den wordt verwacht dat ze meer dan 
ooit iedereen kansen op werk bieden. 
Soms recht toe recht aan, soms met 
aanpassingen in werksoorten en ar-
beidsomstandigheden. Dat alles on-
der de noemer ‘inclusief werkgeven’.

Voor deze regioprijs is een onafhanke-
lijke, vijf-koppige jury samengesteld. 

Naast jury-voorzitter Gea Kuiper (on-
dernemer en consultant Twizzting) 
hebben René Nelis (accountant en 
partner BDO), Marion Fisser (project-
leider bij Bureau VBZ), Fabiènne Hen-
dricks (manager Tata Steel Academy) 
en Jeroen Coops (algemeen manager 
Pasmatch en Werkdag) plaats geno-
men in de jury. De wedstrijd wordt ge-

organiseerd door Rob Wieleman, onder 
meer initiatiefnemer van de Haarlemse 
Ondernemers Prijs. De prijsuitreiking 
(tijdens de Week van het werk) is don-
derdagmiddag 4 oktober in de Grote 
Vermaning Kerkzaal in Haarlem.
 
��Meer informatie: 

www.participatieprijswerkgevers.nl

De jury, met v.l.n.r. Gea Kuiper, Fabiènne Hendricks, Jeroen Coops, Marion Fisser en René Nelis.


