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HZO: netwerkclub zonder visitekaartjes

Jacht op talent
De arbeidsmarkt is krap. Stages zijn
een effectieve en voordelige manier
voor bedrijven om kennis te maken
met talent. Maar hoe vergroot je de
kans dat een stage voor alle partijen
succesvol verloopt? Op 11 september
presenteerde Maarten Brand, onder
meer werkzaam als coördinator van
Stagebureau Connectie, zijn publicatie ‘Het Grote Stageboek’.

‘Als je na tien jaar nog bestaat, dan blijkt dat er duidelijk behoefte is aan een
klankbord en het delen van kennis’, aldus Martin de Vries, voormalig D66wethouder en centrummanager Haarlem. Samen met communicatieadviseur
Jaap Bonkenburg is hij initiatiefnemer van het HZO, het Haarlems Zelfstandigen
Overleg.

HZO-leden zijn Haarlemmers die als
zzp’er werkzaam zijn in verschillende
vakgebieden. Variërend van communicatie, HRM, woordvoering en IT tot
verandermanagement, inkoop, vormgeving, advocatuur en bouwmanagement. ‘Bij de oprichting hadden we
een duidelijk doel voor ogen’, aldus
Martin de Vries. ‘Het gaat om vriendschap en verbinding. Niet minder dan
tien en niet meer dan vierentwintig
leden. Als zzp’er ben je in feite een
eenling en met deze club vorm je toch
een soort van collega’s.’
Uitwisselen ideeën
‘Zaakinhoudelijk is iedereen heel
sterk, maar als zelfstandige zit je vaak
met vragen over pensioenopbouw,
de zakenauto en BTW om maar wat

te noemen’, stelt Martin de Vries, die
vanwege verhuizing naar Den Haag
de secretarisfunctie twee jaar geleden
overdroeg aan zelfstandig HRM-adviseur Emiel Turlings.
‘Tien keer per jaar komen we bij elkaar en nodigen we een interessante
spreker uit. Doel is het uitwisselen
van ervaringen en ideeën’, legt Emile
Turlings uit. ‘Je leert van elkaar en daar
waar mogelijk bevorderen we onderlinge samenwerking. We zijn een club
zonder visitekaartjes. Onze charme is
de kleinschaligheid.’
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Tijdens een feestelijke en informele
reünie in restaurant Hout vierden de
leden en oud-leden van het HZO op
11 september het 10-jarig bestaan.

‘Vooral de diversiteit spreekt me
enorm aan’, zegt HZO-lid en organisatieontwikkelaar Maaike Buijsman. ‘Het
is een mooi stel bij elkaar. Iedereen is
open en eerlijk ‘, aldus inkoopspecialist Cyril Meijers. ‘Het is inspirerend

om met leden uit heel andere vakgebieden van gedachten te wisselen’,
aldus Lilette van Zijl, eigenares van
Let’s Bier.
 www.haarlemszzpoverleg.nl

In een paneldiscussie gingen Mariska
Pronk (Kennemerduin Campings),
Mark van Rijn (Youngworks) en
Michel Onwezen (HvA) met elkaar
en het publiek in
gesprek over stellingen rondom stages
en stagiaires. Aansluitend namen alle
drie de sprekers een
eerste exemplaar in
ontvangst.
 Het Grote Stageboek is onder
meer te koop via managementboek.nl en bol.com.

Voorloper verduurzaming ziet omzet fors groeien
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ven te inspireren om hun producten
verder te verduurzamen.’

Marcel Belt is eigenaar van de Green
Soap Company (GSC). Hij werkte als
marketing manager jarenlang voor
Unilever en was zes jaar algemeen directeur bij Reckitt Benckiser. In maart
2016 startte hij als zelfstandig ondernemer met GSC. Ruim een jaar later
haalde hij de landelijke pers toen Belt
het iconische groene zeep merk Driehoek van Unilever kocht.

Schrijver Adriaan van Dis liet direct
weten heel gelukkig te zijn dat Driehoek bleef bestaan. Desondanks waren de vooruitzichten in eerste instantie niet gunstig. Marcel Belt: ‘Retailers
gingen met eigen merken verder.
Driehoek verdween uit de schappen.
Ik kreeg het knap benauwd. Maar de
consument bleef om Driehoek vragen.
Dat gaf de doorslag. Nu staan de gele
flessen in ruim 3.000 winkels.’
Testmarkt
Mede dankzij het succes van Driehoek
kan Marcel Belt verder gaan met de
ontwikkeling van duurzame schoonmaakproducten en materialen voor
de GSC lijn. ‘Mijn bedrijf wordt door
leveranciers soms gebruikt als proefkonijn, als testmarkt. Neem deze fles

Factoring
Marcel Belt heeft door de opzet van
GSC weinig werkkapitaal nodig. Toch
klopt hij soms aan bij de Rabobank.
‘Omdat het in de regel minimaal 30
dagen duurt voor een klant de factuur
betaalt, kan ik de Rabobank inschakelen voor de service factoring. De bank
neemt mijn vordering over en betaalt
mij direct het door mij gefactureerde
bedrag.’

Marcel Belt gebruikt als eerste in Nederland
flessen van 100% gerecycled plastic.

gevuld met handzeep. Die fles bestaat
voor honderd procent uit gerecycled
plastic. Wij zijn daarmee de eerste en
de enige in de markt. Vervolgens laat
een leverancier die flessen zien aan
grotere partijen als Unilever of Ahold.
Dat past bij mijn visie om grote bedrij-

Wat zijn de dromen van Marcel Belt?
‘Op de achterkant van de GSC producten staan mijn drie dochters getekend.
Wat wij doen, gaat over hun toekomst.
Ik wil mijn kennis delen, marktpartijen
motiveren honderd procent gerecyclede flessen te gebruiken. Daarnaast
wil ik GSC groter maken en de buitenlandse markt veroveren. Dat lukt
aardig in Scandinavië en Duitsland. In
drie jaar tijd is de omzet van GSC gegroeid van €80.000 naar drie miljoen
euro. Dat is prachtig, want ik ben en
blijf ondernemer.’
 www.marcelsgreensoap.com
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AGENDA
di. 18 september
Haarlemse Prinsjesdag Lunch
Met als gastspreker econoom en
journalist Mathijs Bouman.
11.30-14-30 uur
Locatie: Lichtfabriek, Haarlem
ww.haarlemseprinsjesdaglunch.nl
w

wo. 19 september
Wemakethe.City
Debat, na inleiding door sprekers, over
prespectieven op groei.
19.00-22.00 uur
Locatie: Het Dak Schalkwijk
ww.mkb-haarlem.nl
w

di. 25 september
Sparkz Ondernemersdiner
Informeel netwerken met medeondernemers bij een driegangen diner.
Vanaf 18.00 uur
Locatie: Brasserie de Houtrak
ww.sparkznetworking.nl
w

wo. 19 september
Prinsjesdag ontbijt
Napraten met collega MKB-ers over de
gevolgen van de miljoenennota.
7.00-9.30 uur
Locatie: Sligro Haarlem
ww.mkb-haarlem.nl
w

di. 25 september
HOS bijeenkomst
Lezing onderzoeksjournalist Eric Smit
met aansluitend (optioneel) diner.
Vanaf 17.00
Locatie: Paviljoen Loef
ww.hos-haarlem.nl
w

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