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Bedrijfsacquisitie vanuit behoefte van de stad

Experience
Haarlem Fair

November vorig jaar ging Marijn Leijten aan de slag als Business Developer
voor de gemeente Haarlem. Zijn aanstelling maakt deel uit van de inspanningen
van onder meer de gemeente en Industrie Kring Haarlem voor een aantrekkelijk
ondernemersklimaat.

De belangrijkste opdracht van Leijten
is bedrijven naar Haarlem halen, met
een focus op Haarlem Business Park
Waarderpolder. Dat doet hij onder
meer door als wegwijzer te fungeren
voor geïnteresseerde bedrijven en
voor Haarlemse ondernemingen die
hij voor de stad wil behouden. ‘Aan de
voorkant acquireren als de achterdeur
ruim openstaat, heeft niet zoveel zin’,
vertelt Leijten. ‘Sowieso is bedrijvenacquisitie iets anders dan het telefoonboek pakken en met een businesspitch
bedrijven overtuigen dat ze naar Haarlem moeten verhuizen. Belangrijker is
om de juiste randvoorwaarden te creëren en te werken aan je onderscheidend vermogen.’
Senior talents
‘Voor praktisch geschoold talent is ruim
werkgelegenheid in Haarlem, terwijl

veel hoogopgeleide mensen met zo’n
tien jaar werkervaring, senior talents,
buiten de stad werken. Voor hen zelf is
het ook fijner om met de bakfiets naar
het werk te gaan in plaats van naar het
station. Dan sla ik het beeld een beetje
plat natuurlijk. Ik bedoel vooral dat
we niet te veel vanuit het aanbod van
kavels of panden moeten kijken, maar
vanuit de behoefte in de stad. Er is
weinig ruimte om bij te bouwen en de
leegstand is laag. Autowasstraten, kinderspeelparadijzen en opslagruimtes
staan in de rij voor Haarlem, maar dat
levert weinig werkgelegenheid op én
niet het soort werkgelegenheid waar
behoefte aan is.’
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‘Verder zetten we sterk in op een circulaire economie en hub-vorming. Sterke
sectoren in Haarlem zijn gezondheidszorg, maakindustrie, creatieve sector

Expats Haarlem organiseert zaterdag 13 oktober in het gebouw
van Stichting Hart de eerste Experience Haarlem Fair. In totaal 35
exposanten presenteren zichzelf
op de tweetalige beurs (Engels en
Nederlands), bedoeld voor expats,
nieuwkomers en inwoners van
Haarlem.

Marijn Leijten: ‘We zetten sterk in op een circulaire economie en hub-vorming.’
Foto: Hans Guldemond/ Parkmanagement Waarderpolder

en digitale economie. Door partijen
rondom zo’n branche of thema bij elkaar te brengen en waar mogelijk te
koppelen aan onderwijs- of kennisinstellingen, en dat zichtbaar te maken,
kun je je gezamenlijk profileren. Denk

aan wat er op het MAAK-terrein gebeurt, of in het gebied van Koepel tot
Figee. Door samen met ondernemers,
gemeente en andere betrokkenen aan
zulke ontwikkelingen te werken, gaan
meer bedrijven naar Haarlem kijken.’

Van 14.00 tot 19.00 uur zijn er lezingen, workshops, presentaties en
diverse optredens. Over thema’s als
wonen, werken, opvoeding en opleiding, cultuur, uitgaan en toerisme.Vanaf 17.00 uur opent Het Café
de deuren, voor de pubquiz, een
live-optreden van zangeres Anita
Sanders en voor sociaal en zakelijk netwerken. Kinderen tot 8 jaar
worden vermaakt in de ‘Experience
Haarlem Kids Corner’. Tickets zijn
gratis aan te vragen via de website.
 www.experiencehaarlem.nl

‘Ga met eigen ogen zien wat bedrijven allemaal doen’
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Ondernemende ambtenaren met een
eigen bedrijf. Je komt ze niet zo vaak
tegen. Haarlemmer Casper de Canne
is er een. Sinds tien jaar werkt hij als
adviseur economische zaken bij de
gemeente Zaanstad, net als eerder bij
de gemeente Haarlem. In 2016 stapte
hij als aandeelhouder in de Haarlemse
online wijnhandel mkWines van zijn
vriend Maarten Kuiper. Ambtenaar De
Canne bekijkt het leven sindsdien ook
van de ondernemende kant.
Casper de Canne: ‘De overheid legt een forse claim op de agenda van ondernemers.’

Na Haarlem, waar hij zich vooral met
de Waarderpolder bezighield, zit De
Canne ook in Zaanstad dicht op het
lokale bedrijfsleven. Zijn beeld van
ondernemers: ‘Ze nemen risico, doen
iets waar ze enorm in geloven, stoppen daar hun geld in en gáán er voor.
Ik heb dat altijd boeiend gevonden.’
Samenwerking
Bij een gemeente werkt een ambtenaar economische zaken vooral aan
een zo aantrekkelijk mogelijk vestigingsklimaat. En dan het liefst in samenwerking met de bedrijven, op
wie – zo weet hij ambtshalve – vaak
een beroep wordt gedaan. ‘De over-

di. 2 oktober
YoungMKB-borrel
Informele kennismakingsborrel, ook
open voor niet-leden.
17.00-22.00 uur
Locatie: Bar Boef
 www.youngmkbhaarlem.nl

meeste klanten van mkWines komen
uit de horeca (70%).
Volgens De Canne is de essentie van
ondernemen niet in modellen en systemen te vangen: ‘Daar moet je als
ambtenaar economische zaken soepel
mee om kunnen gaan. Blijf daarom
niet achter je bureau zitten en vermijd
als het even kan het vergaderen. Ga
met eigen ogen zien wat bedrijven allemaal doen. Dat wordt gewaardeerd,
levert nieuwe inzichten en ideeën op
en houdt je scherp.’
 www.mkwines.com

COLOFON

AGENDA
di. 2 oktober
Hospitality in Business
Met sprekers over toegankelijke
gastvrijheid door duurzame innovatie.
16.00-19.00 uur
Locatie: Mestiza, Onder de Toren
 www.mkb-haarlem.nl

heid organiseert veel bijeenkomsten.
Over duurzaamheid, circulair werken,
vergroening en noem het allemaal
maar op. Men legt een forse claim op
de agenda van ondernemers en vindt
het volgens mij vaak net iets te vanzelfsprekend dat zij er tijd voor vrijmaken.’
De Canne is vier dagen per week
ambtenaar in Zaanstad en één dag
ondernemer in Haarlem. mkWines
importeert wijnen van onafhankelijke
wijnboeren uit Frankrijk en Italië en
vindt ‘goed’ belangrijker dan ‘goedkoop’. Dankzij een eerlijke prijs kunnen
onafhankelijke producenten blijven
investeren in duurzame kwaliteit. De

do. 4 oktober
Durf-te-vragen netwerkochtend
Interactieve bijeenkomst, waarin
ondernemers elkaars advies vragen en
geven.
Vanaf 10.00 uur
Locatie: HOF 20
 www.bewusthaarlem.nl
za. 6 en zo. 7 oktober
Duurzaamheidsfestival Mugfest
Vervolg op Haarlem Duurzaam Markt.
12.00-17.00 uur
Locatie: Kweektuinen en Grote Markt
 www.haarlem.nl/mugfest

ma. 8 oktober
Open netwerkochtend
Bijpraten met collega ondernemers,
georganiseerd door Bewust Haarlem.
9.30-10.30 uur
Locatie: Grand Café Vooges
 www.bewusthaarlem.nl
za. 13 oktober
Experience Haarlem Fair
Tweetalige (Engels en Nederlands)
beurs over wat de stad heeft te bieden.
14.00-19.00 uur
Locatie: Het Cultuurgebouw, Hoofddorp
 www.experiencehaarlem.nl
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