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di. 30 oktober
Sparkz Ondernemersdiner
Informeel netwerken met mede-
ondernemers bij een driegangen diner.
Vanaf 18.00 uur
Locatie: Duinpaviljoen De Uitkijk
  www.sparkznetworking.nl

vr. 9 november
Meesterlijk presenteren
Workshop voor ‘sprekers’ uit het 
bedrijfsleven, zorg en overheid.
9.30-16.30 uur
Locatie: Villa Westend
  www.fifotraining.nl

vr. 9 november
Haarlemse BusinessBorrel
Gezamenlijke netwerkborrel van 
Sociëteit Vereeniging en Netwerk BTB.
17.30-22.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging, Haarlem
  www.netwerkbtb.nl

ma. 19 november
NV Haarlem
Talkshow met aansluitend 
netwerkborrel
16.30 – 20.00 uur
Locatie: Philharmonie
  www.nvhaarlem.nl

ma. 19 november
Koude Acquisitie
College over techniek en achterliggende 
motieven van koude acquisitie. 
19.00-21.00 uur
Locatie: Crown Business Center
  www.netwerkbtb.nl

ma. 26 november
Kennemer Business Kastanje Borrel 
Met optioneel speeddating en 
winterbuffet.
15.30-19.30 uur
Locatie: Birdy’s Bar (Van der Valk Hotel 
Haarlem)
  www.kennemerbusiness.nl

AGENDA

De pagina wordt 

geproduceerd door en 

verschijnt onder redactionele 

verantwoordelijkheid van: 

communicatieadviesbureau 

De Coalitie, Jaap Bonkenburg, 

Jaap Sluis & Johan Tempelaar. 

Tips en contact: 
goedezaken@decoalitie.nl. 

Volg ons ook op 

www.goedezaken.nu
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Goede Zaken is een commerciële uitgave, 

in samenwerking met de partners: 

Sandra Koning: ‘een arbeidsconflict ontstaat zelden uit verkeerde bedoelingen.’

De kracht van interventies voor gezondheid in bedrijf
‘Ik ben helemaal klaar met hem!’ Soms zit een werkgever met de handen in het 
haar als het gaat om een werknemer. Een interventie kan een goede manier zijn 
om een dergelijke escalatie voor te zijn, stelt Sandra Koning van IDEO advies, 
specialist in gezondheid en werk. 

‘Wat we nogal eens zien bij verzuim, 
is dat er aan symptoombestrijding 
wordt gedaan. Een overspannen werk-
nemer krijgt twee weekjes vrij en dan 
‘moet het over zijn’. Maar wat is de oor-
zaak? Is er thuis van alles aan de hand, 
heeft iemand financiële problemen? 
Is er sprake van pesten op het werk of 
een slechte relatie met de leidingge-
vende? Zijn er zware fysieke omstan-
digheden? Of ontbreekt het aan een 
bedrijfscultuur waarin je elkaar helpt, 
fouten mag maken, positieve feed-
back krijgt, nee kunt zeggen als je vol 
zit met werk?’

Gedeeld belang
‘Natuurlijk, we zien in de praktijk echt 
wel werkgevers die niet goed met hun 
mensen omgaan, vaak uit onwetend-
heid over de complexe regelgeving. 

En er zijn ook draken van werknemers 
die bijvoorbeeld social media vol zet-
ten met feestjes, maar niet ‘kunnen’ 
werken. Maar een arbeidsconflict ont-
staat zelden uit verkeerde bedoelin-
gen. Wel doordat werkgever en werk-
nemer elkaar niet goed begrijpen. 
Iedereen wil met plezier naar zijn werk 
gaan, en gezonde en tevreden werk-
nemers functioneren beter. Wanneer 
je denkt en werkt vanuit dat gedeelde 
belang, kun je met een interventie 
vaak erger voorkomen.’ 

‘Wat voor soort interventie het beste 
past, is per situatie verschillend: van 
inzetbaarheidscoach of bedrijfsarts 
tot fysiotherapeut, psycholoog of ver-
slavingszorg. Een interventie betekent 
overigens niet altijd dat je samen ver-
der kunt, soms is exit-mediation de 

enige optie. Ook dan helpt het om 
tijdig te onderkennen dat je er samen 
niet uitkomt. Het uitgangspunt is al-
tijd om tot een oplossingsgerichte en 
duurzame aanpak te komen, niet pap-
pen en nathouden. En veel liever nog 
zit je aan ‘de voorkant’, dus werken aan 
positieve preventie. Het is een illusie 

om te denken dat je helemaal vrij kunt 
zijn van verzuim, maar je kunt wel veel 
leed voorkomen door de vinger aan 
de pols te houden en tijdig in te grij-
pen als dat nodig is.’

  www.ideobv.nl

Afgelopen week is de nieuwe web-
site van Goede Zaken live gegaan. 
Met de nieuwe website, die tot 
stand kwam in samenwerking met 
Goede Zakenvormgever Publish 
Online, zijn de verhalen over on-
dernemers en ondemerschap in 
de regio’s Haarlem/ IJmond nu ook 
online te vinden en te delen. Daar-
naast is een archief met de versche-
nen krantenpagina’s te vinden en 
de regionale zakenagenda. 

Het realiseren van een website, 
naast de wekelijkse pagina in de 
krant, is een belangrijke stap voor 
Goede Zaken en haar partners. 
Naast www.goedzaken.nu is Goede 
Zaken ook vertegenwoordigd op 
Instagram. Volgende stap is het 
opzetten van een nieuwsbrief. Aan-
melden daarvoor kan alvast op de 
Goede Zaken-site.  

  www.goedezaken.nu

Nieuwe website 

Rabobank Haarlem partner stichting Triple ThreaT 
Stichting Triple ThreaT biedt jongeren 
uit Schalkwijk de kans hun talenten 
op allerlei gebieden te ontwikkelen. 
Vooral de basketbaltak groeit explo-
sief. In een paar jaar tijd steeg het 
aantal teams van 3 naar 18. Door het 
gebrek aan ruimte zijn er echter gren-
zen aan de groei. Een nieuwe sporthal 
in Schalkwijk is noodzakelijk en maakt 
bovendien de terugkeer van basketbal 
als topsport naar Haarlem mogelijk.

Rabobank Haarlem en Omstreken is 
partner van Triple ThreaT. De bank no-
digde daarom haar netwerk uit voor 
een informatieavond in Duinpaviljoen/
restaurant De Uitkijk in Bloemendaal. 
Daar presenteerde de stichting haar 
plannen voor een nieuwe multifuncti-
onele sporthal. 

Speerpunten
Diverse sprekers voerden het woord, 
waaronder wethouder Merijn Snoek 
en Jan Feenstra, directievoorzitter van 
de Rabobank Haarlem en Omstreken. 
‘Wij zijn een coöperatieve bank. Het 
samen doen, het geven van kansen, ta-
lentontwikkeling, het zijn speerpunten 
van onze bank. Daarom zijn we partner 
van dit unieke en sympathieke initia-

tief. Triple ThreaT is ondernemend, wil 
vooruit en is ambitieus. Wij adviseren 
Triple ThreaT onder andere op het ge-
bied van ondernemerschap en zelfred-
zaamheid.’ 

Die steun wordt door Triple ThreaT 
gewaardeerd, vertelt bestuurslid Fred 
Mulder tijdens zijn optreden. ‘We heb-
ben een architect de eerste schetsen 
van een sporthal laten maken. Boven-
dien hebben we contact met de aan-
nemer die het sportcomplex Koning 
Willem-Alexander in Hoofddorp heeft 
gerealiseerd. De kosten bedragen circa 
vijf miljoen euro. Dat geld hebben wij 
natuurlijk niet. Wij zijn afhankelijk van 

externe partijen, zoals de Rabobank en 
de gemeente. De knowhow van de Ra-
bobank komt ons uitstekend van pas.’

Nieuw leven
De plannen en het enthousiasme van 
onder andere Okrah Donkor, initiatief-
nemer van Triple ThreaT, werkten in elk 
geval aanstekelijk op de vele aanwezi-
gen in De Uitkijk. Zoals een jongere na 
afloop vertelde: ‘Ik ben een slimme jon-
gen die domme dingen deed. Dankzij 
Triple ThreaT heb ik weer perspectief, 
weet ik dat het anders en beter kan. Ik 
heb gesolliciteerd en kreeg juist van-
daag te horen dat ik ben aangenomen. 
Mijn nieuwe leven kan beginnen.’

Stichting Triple ThreaT biedt jongeren de kans hun talenten op allerlei gebieden te ontwikkelen.

 

Er zijn momenten dat hij niets meer wil móeten. Even de kop leeg en de han-
den vrij. Dan pakt René de Boer (55) van het Haarlemse communicatiebureau 
Intervolvement zijn rugzak in en gaat hij aan de wandel. Je kan hem zomaar 
tegenkomen, op weg van zijn kantoor aan het Spaarne naar zijn woonplaats 
Wijk aan Zee. Trainend voor een veel grótere uitdaging: in vijf dagen ruim 
100 kilometer lopen in het Zweedse deel van Lapland. Van hut naar hut. Sa-
men met een wandelmaatje. Door een adembenemend mooi landschap. 
Geen hoofdrol voor de mens. Hoogstens een plek als figurant. Je loopt je 
eigen schilderij in, zegt René. Met alleen het geluid van watervalletjes, de 
wind en je hartslag. Alleen al van de herinnering aan zó veel schoonheid en 
rust schiet hij vol. Het was een ontroerende belevenis. Vijf dagen lopen in 
Lapland voelt als vier maanden vakantie. Terug op de zaak droomt hij tussen 
de bedrijven door soms van nieuwe tochten.

Buiten bedrijf

Foto RAP Fotografie Ramon Philippo
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