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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

do. 8 november
Workshop omgaan met zieke 
werknemers
Georganiseerd door Tanger advocaten, 
met sprekers en persoonlijk advies.
16.00-17.30 uur
Locatie: Societeit Vereeniging
  www.tanger.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.
17.00 – 19.00 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
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www.nvhaarlem.nl

Feestelijk jubileum Bedrijf & Samenleving
Bedrijf & Samenleving bestaat tien 
jaar. Daarom was er woensdagmor-
gen 10 oktober een feestelijke bij-
eenkomst voor partners en andere 
genodigden in de Gravenzaal van het 
Haarlemse stadhuis. Burgemeester 
en beschermheer Jos Wienen kreeg 
het eerste exemplaar van de Bedrijf & 
Samenleving Glossy uitgereikt. Daar-
naast werd de geheel drempelvrije 
website gepresenteerd. 

Die website is een mooie metafoor 
voor wat Bedrijf & Samenleving doet 
en wil zijn voor de stad, vertelde ini-
tiatiefneemster en directeur Marijke 
Aukema: ‘We willen verbinden en 
organiseren evenementen en pro-
jecten waar de maatschappelijke be-
trokkenheid voorop staat. Onze focus 
ligt daarbij op de mindere kansrijke 
groep in de samenleving, zowel jong 
als oud. Bedrijven kunnen immers 
veel betekenen voor de samenleving. 
Dat kun je bij ons doen door een fi-
nanciële bijdrage, maar ook via het 
delen van handen en kennis. Denk 

maar aan onze Beursvloer, waar we 
bedrijven en organisaties aan elkaar 
koppelen.’

Informatie voor iedereen
Drempels weg dus, waarbij Bedrijf 
& Samenleving zelf de daad bij het 
woord voegde en opdracht gaf de 
eigen website drempelvrij te maken. 
Marijke Grafhorst, bestuurslid van de 
stichting drempelvrij.nl: ‘Het is be-

langrijk dat de content van een web-
site in begrijpelijke taal is opgesteld. 
Dat de informatie voor iedereen, dus 
ook voor bezoekers met een visuele 
of fysieke beperking, bereikbaar is. 
Vaak denken mensen dat het daarbij 
slechts om een klein percentage van 
de bezoekers gaat. Dat is dus niet zo. 
Tussen de 25 en 35% van de bevolking 
kan niet alles op een website vinden. 
Dat is een enorm potentieel.’

‘Dankzij de vernieuwde techniek van 
de website van Bedrijf & Samenleving 
hoort iedereen er nu bij. Ook als je vi-
sueel of fysiek beperkt bent. Grotere 
letters, meer regelafstand, zoeken met 
je stem en het toetsenbord als alter-
natief voor de muis voor mensen met 
Parkinson.’

  www.bedrijfensamenleving.nl

Het kan, mede door de honderden 
sterren waarmee de binnenstad is 
versierd, niemand ontgaan zijn: dit 
najaar staat Haarlem in het teken 
van ‘Haarlem viert cultuur’. Met 
onder meer jubilea van de Stads-
schouwburg (100 jaar) en de To-
neelschuur (50 jaar) en bijzondere 
tentoonstellingen in Teylers Muse-
um (tekeningen Leonardo da Vinci) 
en het Frans Hals museum (Frans 
Hals en de Modernen). 

Ook ondernemers worden opge-
roepen zich aan te sluiten bij Haar-
lem viert cultuur, bijvoorbeeld door 
te komen met een actie, arrange-
ment of aanbieding die past bij het 
bedrijf. De organisatie van ‘Haarlem 
viert cultuur’ verzamelt alle initiatie-
ven en publiceert deze onder meer 
op de website. 

  www.haarlemviertcultuur.nl. 
  Vragen of ideeën? Reinier Weers: 

rweers@haarlemmarketing.nl

Haarlem viert 
cultuur

 

‘Gister was ik op een presentatie waar ik halverwege naar huis ben gegaan. 
Zó verdrietig stemmend. Te lang, monotoon, de spreker verstopt in het don-
ker en een powerpoint waarbij twaalf, dertien onderwerpen werden behan-
deld op één dia… Stereotiep voor hoe je een presentatie totáál naar de klote 
helpt – excusez le mot. Het publiek, zo’n 120-130 man, gedroeg zich niet net-
jes, maar dat is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de spreker. Ik 
ben zelf echt niet dé superpresentator, maar weet wel te vertellen hoe je het 
kunt verbeteren. Het publiek moet zich prettig bij je voelen, naar je wíllen 
luisteren. Dat kun je beïnvloeden door stemgebruik, houding en, te vaak on-
derschat, het visuele aspect. Hoe ben je gekleed, waar sta je op het podium, 
welke beelden laat je zien? Zenuwachtig is iedereen voor een presentatie, 
niet uit angst om te presenteren, maar uit angst om te falen. Maar de grap is: 
als je je huiswerk gedaan hebt, dan ben je niet meer bang voor het examen.’ 
 
Vrijdag 9 november geeft Constant Lamp een workshop Meesterlijk Presenteren, 
voor ‘sprekers’ uit het bedrijfsleven, zorg en overheid (zie agenda).

Meesterlijk presenteren Hoe om te gaan met een zieke werknemer 
Er zijn diverse situaties waarbij er sprake is van een zieke werknemer: de werk-
nemer die met een griepje thuis zit, de werknemer die als gevolg van een hoog 
oplopend geschil op het werk zich ziek meldt of bijvoorbeeld de werknemer die 
als gevolg van lichamelijke klachten niet in staat is te werken.

Voor al deze situaties gelden in prin-
cipe dezelfde regels. Maar de omstan-
digheden van het geval maken dat 
een werkgever zich in het ene geval 

meer zal moeten inspannen om zich 
als goed werkgever te gedragen dan 
in het andere geval. 

Re-integratie
In hoeverre mag u als werkgever oor-
delen over het wel of niet ziek zijn 
van uw werknemer en eventuele ei-
sen stellen aan het contact tussen u 

en de werknemer tijdens de ziekte? 
Dient u als werkgever de werknemer 
de ruimte te geven in zijn herstel en 
moet u geduldig afwachten, of kunt u 
het voortouw nemen in het kader van 
re-integratie?

Wat zijn de verplichtingen van de 
werknemer? Kan deze stellen: ik ben 
ziek dus ik kan niets, dus laat mij met 
rust, ik bel wel wanneer ik mij daartoe 
in staat acht.

Workshop
Deze en andere vragen zullen worden 
beantwoord tijdens een workshop die 
door Tanger Advocaten zal worden 
gegeven op donderdag 8 november 
aanstaande. 

U bent vanaf 15.30 uur van harte wel-
kom in de Heerenkamer van Sociëteit 
Vereeniging. Van 16.00 uur tot 17.30 
uur zullen allerhande casussen en vra-

gen over de zieke werknemer en alle 
aspecten die daarbij komen kijken 
worden toegelicht. Aansluitend kunt 
u onder het genot van een hapje en 
drankje individueel met onze advoca-
ten praten.

  Wij ontmoeten u graag op 
8 november. U kunt zich 
aanmelden via info@tanger.nl

Philippine Hoyng

 19 november

Talkshow voor en 
door ondernemers

‘In hoeverre mag u als 
werkgever oordelen 
over het wel of niet 
ziek zijn van uw 
werknemer?’

Burgemeester en beschermheer Jos Wienen kreeg het eerste exemplaar van de Bedrijf & Samenleving Glossy uitgereikt.


