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Voldoening over innoverende samenwerking

Finale Present
Your Startup

Ondernemersklankbord (OKB) en Stadsgarage kijken beide met voldoening terug op een samenwerkingsproject dat onlangs is afgerond. Adviseurs van OKB
(regio Haarlem) coachten een jaar lang zeventien jonge, sociale ondernemingen
in Haarlem en omgeving.

Ondernemersklankbord is een landelijke non-profitorganisatie met
twintig regioteams, die al 37 jaar
bedrijven bijstaan. Dat gebeurt door
oud-ondernemers en specialisten uit
het bedrijfsleven, die met hun expertise bedrijven op vrijwillige basis op
talloze vlakken helpen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het voorkomen
van een faillissement, een opvolging
in een familiebedrijf of een startende
onderneming.
Stadsgarage is in 2015 opgericht en
werkt vanuit Het Seinwezen in Haarlem. Het centrum stimuleert sociaal
ondernemerschap; innoverende bedrijven met een maatschappelijke visie. Medeoprichter André Brasser: 'Wij
ondersteunen ondernemers die een
maatschappelijk probleem op een
bedrijfsmatige manier willen aanpak-



Woensdag 28 november wordt in
de Philharmonie de winnaar bekend gemaakt van de Present Your
Startup Global 2018 (zie agenda).
Tijdens de jubileumeditie, het eerste lustrum, pitchen vijf finalisten
hun onderneming. Terwijl in de zaal
investeerders de kans krijgen live te
reageren.

ken. Bij voorbeeld rond energie en
afvalverwerking of werkzoekenden
met afstand tot de arbeidsmarkt en
de zorg.'
Spark project
In het kader van het Europese Spark
project - met daarin sociale ondernemingen uit Nederland, België,
Frankrijk en Engeland - gingen Stadsgarage en OKB vorig jaar een samenwerking aan. Vijfentwintig Nederlandse bedrijven werden daarvoor
geselecteerd, waarvan zeventien uit
Kennemerland. Waaronder een kledingatelier, waar ook asielzoekers
aan de slag gingen, een naschoolse
opvang die sportactiviteiten aanbiedt en een bedrijf dat shampoo van
zeewier maakt.
Een van de onderdelen van het pro-

Dag van de Ondernemer

André Brasser: 'Wij ondersteunen ondernemers die een maatschappelijk probleem op een bedrijfsmatige manier willen aanpakken.'

gramma was een-op-een coaching
voor de deelnemende ondernemers.
Dat gebeurde door de adviseurs van
OKB. In samenspraak met hen stelden
de ondernemers een verbeterplan op
en voerden dat uit. Brasser: 'De deelnemers waren over het algemeen
heel enthousiast over de aanpak van

de coaches en over de uitkomsten. Ze
zijn daardoor meer gefocust geraakt.
Een aantal van hen had voorheen de
neiging te veel onderwerpen tegelijkertijd aan te pakken.'

Naast de drie Nederlandse finalisten Bazoeki (platform mens en
dier), Lolo's Bites (100% natuurlijke
kindersnacks) en Scheidshuren.nl
(voetbalarbiters) zijn er tech-bedrijf
Ching van de Britse Maagdeneilanden en Green Phenix uit Curaçao
(plastic recycling). Voorafgaand aan
de finale wordt Haarlem Groeit georganiseerd, een exclusief evenement voor ondernemers met een
omzet vanaf 1 miljoen euro. Met Bas
Beerens, oprichter van WeTransfer.

 www.ondernemersklankbord.nl
 www.presentyourstartup.nl

Door ondernemersreis Rabo van VS naar België
Rabobank Haarlem en Omstreken organiseerde dit voorjaar een innovatiereis naar de Verenigde Staten voor met
name ondernemers uit de regio. Wat
levert zo’n reis op? Marco Goes, tot vorig jaar directeur van Goes Installaties
en Plooy Installatiecentrum voor daken installatietechniek, was één van de
deelnemers. Hij doet inmiddels zaken
met de Vlaamse eigenaar van Betere
Boerenbed James Mennekens, die hij
tijdens de ‘Rabo-reis’ ontmoette.
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Ruud Veldkamp opende acht jaar geleden in de Schagchelstraat de Italiaanse
herenmodezaak Sedotto. Zijn zaak straalt allure en beleving uit. ‘Klanten, waaronder veel ondernemers, komen ook bij mij voor ontmoeting en verbinding.
Ik zie daarin een renaissance van de klassieke retail. Een gesprek, een kopje
koffie, om vervolgens een broek, overhemd of kostuum te passen.’
Op de Dag van de Ondernemer werd Ruud Veldkamp door Goede Zaken
met bloemen en taart in het zonnetje gezet. Volgens Anita Vonk van Studio
Stim, die hem nomineerde, is Ruud Veldkamp een geweldige ondernemer. ‘Hij
steekt veel tijd in zaken die de stad en straat aangaan én staat klaar voor andere ondernemers die zijn hulp kunnen gebruiken.’

Net als veel andere mannen van vroeg
middelbare leeftijd, stond ook Marco
Goes twee jaar geleden op een kantelpunt. 'Ik startte als ZZP-er, 23 jaar
later had ik 26 medewerkers in dienst.
Toen kwam het bekende mannenhobbeltje. Ga ik door waar ik mee bezig
ben of vul ik de tweede helft van mijn
leven anders in? Het werd de tweede
optie en ik stond daardoor open voor
nieuwe dingen. Maar met een Rabodelegatie naar de Verenigde Staten?
'Wat heb ik daar te zoeken?' dacht ik.
Als ondernemer heb ik echter geleerd
dat je nooit iets voor niets doet. Dus
stapte ik in het vliegtuig naar New
York en Boston.'

Marco Goes: 'We zijn nu bezig met de ontwikkeling van de Cabin 2.0. Dat wordt echt een topper.'

Marco Goes bleek een juiste beslissing
te hebben genomen. James Mennekens, directeur van Betere Boerenbed,
en hij hadden snel een klik. 'We raakten aan de praat. Van het één kwam
het ander. Hij bleek in België bezig
te zijn met een Tiny Houses project,
knusse cabins die in de bossen rond
Maaseik zijn geplaatst. Door mijn enthousiasme en kennis van techniek
vroeg hij of ik eens langs wilde komen
om te kijken. Ik schreef een technisch
rapport, waarin ik een aantal verbe-

terpunten opsomde en zo ontstond
de samenwerking. Hij doet de recreatiemarkt, ik neem het technische deel
voor mijn rekening. We zijn nu bezig
met de ontwikkeling van de Cabin
2.0. Dat wordt echt een topper! Tegenwoordig rijd ik vrijwel iedere week
naar België. Van de VS naar België dus.
Dankzij de Rabobank-innovatiereis.
Dat had ik nooit verwacht.'
 www.rabobank.nl/lokale-bank/
haarlem-en-omstreken
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AGENDA
di. 20 november
Spreekuur Waarderpolder
College van B&W praat met
ondernemers en bewoners,
open inloop.
16.30 tot 18.00 uur
Locatie: De BakkeRij
ww.haarlem.nl
w

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)
ww.kennemerbusiness.nl
w

Wo. 28 november
Finals Present your Startup Global
2018
Pitches beste 5 startup's, prijsuitreiking
en live investeringsmogelijkheden.
19.00 – 23.00 uur
Locatie: Philharmonie
ww.presentyourstartup.nl
w

di. 20 november
Novemberbijeenkomst HOS
Met filosoof Lammert Kamphuis over
'een weergaloos leven'.
16.30-21.30 uur
Locatie: Zuid Schalkwijkerweg 21
ww.hos-haarlem.nl
w

wo. 28 november
Haarlem Groeit
Workshop, sprekers en netwerk-event
voor ambitieuze (groei-)ondernemers.
16.00-19.00 uur
Locatie: Philharmonie
ww.nlgroeit.nl
w

di. 4 december
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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