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Slapende Spijkerbroeken op Lyceum Sancta Maria

Vijfde editie
SantaRun

Circulair en duurzaam, het zijn begrippen die vooral met gedrag van mensen te
maken hebben. Omdat jong geleerd oud gedaan is, wil de gemeente Haarlem
graag jongeren bereiken. Met als doel ze, in samenwerking met andere partijen,
op jeugdige leeftijd kennis te laten maken met circulair en duurzaam. Een praktisch voorbeeld was dit jaar het project op Lyceum Sancta Maria, waar ruim tweehonderd leerlingen uit klas 2 van vwo en havo aan deelnamen.

Hoe kun je spijkerbroeken en mobieltjes op een creatieve en ondernemende manier hergebruiken om
verspilling te voorkomen? Met deze
vraag in het achterhoofd gingen de
leerlingen op zoek naar oplossingen.
Naast de gemeente en het Sancta was
Stichting Technotrend nauw betrokken bij de uitvoering van het project.
David Schenk, afdelingsleider vwo op
het Sancta, zegt dat het project past

bij het profiel van zijn school. 'Wij
zijn een UNESCO school en hechten
daarom veel waarde aan een circulaire
economie.'
Volgens David Schenk staan spijkerbroeken en mobieltjes dicht bij de belevingswereld van kinderen. 'Wat is er
allemaal voor nodig om een mobieltje
of een spijkerbroek te maken? Met andere woorden: wat gooi je weg als er
een gaatje in je broek zit, of de batterij van je mobieltje minder wordt? We
bedachten ‘De Slapende Spijkerbroek’,
omdat in veel kledingkasten spijkerbroeken liggen die niet meer worden
gebruikt. '
Duurzame ondernemers
Uit het netwerk van de gemeente
kwam in september een aantal ondernemers naar Lyceum Sancta Maria om



De SantaRun is de afgelopen jaren
uitgegroeid tot een evenement
van allure. En dus rennen vrijdagavond 14 december, tijdens
de vijfde editie, weer tientallen
mannen en vrouwen verkleed als
kerstman door het centrum van
Haarlem. De warming up vindt
om 19.00 uur plaats op de sfeervol verlichte Grote Markt en na de
SantaRun, naar keuze over 3 of 6
kilometer, is er een kerstborrel én
een after party.

Docenten in bedrijf

Een 'spijkertassie'; resultaat van het project over hergebruik op het Sancta.

te vertellen hoe zij met duurzaam ondernemen geld verdienen. 'We hopen
dat ook andere middelbare scholen
met deze uitgewerkte en succesvolle
pilot aan de slag gaan', aldus MarieJosé Brandsma, educatiemedewerker duurzaamheid van de gemeente
Haarlem. 'De bedoeling is dat we met
verschillende scholen een netwerk

Foto: Jurriaan Hoefsmid

 Lees meer op www.goedezaken.nu/actueel/docenten-in-bedrijf

 www.SantaRunHaarlem.nl

 www.haarlem.nl/degroenemug

Paal en perk aan social media op de werkvloer
Uw werknemer heeft tijdens werktijd op de computer Instagram en
Whatsapp openstaan en laat de werkzaamheden regelmatig voor wat het is.
Zodat hij kan reageren op de berichten
die hij privé binnen krijgt. U stoort
zich hieraan, want het komt de productiviteit niet ten goede. Maar u wilt
de sfeer niet bederven en laat het dus
gebeuren. Want u denkt: social media
is onderdeel van het dagelijks leven.

Ruim twintig docenten van het mbo, hbo en praktijkonderwijs gingen op de
Dag van de Ondernemer op bedrijfsbezoek in de Waarderpolder, onder meer
NS Treinmodernisering en INTOS. Des te beter zij het bedrijfsleven kennen, des
te beter zij hun studenten daar immers op voor kunnen bereiden. ´Het duurt
vier jaar voordat er een nieuwe opleiding staat. Daarom moeten we samenwerken met bedrijven om te kijken hoe wij tussentijds inhoudelijk kunnen
aanhaken´, vertelt Kurt van Katwijk van het Nova College. ´Bijvoorbeeld met de
keuzevakken van mbo-studenten.´ Collega Yvonne van Galen van Nova College Entree (mbo niveau 1) ziet mogelijkheden voor haar studenten. ´De succesfactor zit in de match´, zegt zij. ´Daarom moeten wij zo veel mogelijk contacten hebben in het bedrijfsleven.´ Wat dat betreft is de missie op deze Dag
van de Ondernemer geslaagd. De eerste goede matches volgen ongetwijfeld.

bouwen om leerlingen bewust te laten worden en na te laten denken over
hun eigen invloed op het milieu. Dat
is op het Sancta, mede door de inzet
van docenten en het enthousiasme
van ondernemers en leerlingen, uitstekend gelukt.'

Naast individuele lopers kunnen
bedrijven zich als team inschrijven. De opbrengst gaat naar drie
goede doelen die met kinderen te
maken hebben: KinderUniversiteit
Haarlem, Stichting Vaarwens Kennemerland en weeshuis Mercy
Home in India. De organisatie is in
handen van Rotaryclub Kennemer
Laat. Inschrijven via de website.

Dat is niet nodig en ook zonder verstoring van de sfeer op de werkvloer kunt
u paal en perk stellen aan online privéactiviteiten van werknemers. U doet
er goed aan om duidelijke regels op
te stellen voor het gebruik van social
media op de werkvloer, in de vorm van
een socialmedia-reglement.
In een socialmedia-reglement neemt
u in ieder geval het volgende op:
 De algemene gedragsregels en normen en waarden binnen uw organisatie;
 Welk soort socialmedia-uitlatingen
en -gedragingen ongewenst zijn,

dit ter voorkoming van ‘bad publicity’;
 Berichten op social media die in
het kader van de werkzaamheden
worden geplaatst mogen slechts en
alleen op persoonlijke titel van de
werknemer worden geplaatst en dit
moet ook in het betreffende bericht
worden vermeld;
 Vertrouwelijke informatie over de
organisatie mag nooit via social media gedeeld worden;
 Bij beëindiging van het dienstverband: hoe om te gaan met LinkedIncontacten die als gevolg van het
dienstverband zijn verworven?
Wanneer u een socialmedia-reglement invoert, is het verstandig iedere
werknemer een kopie daarvan te
doen toekomen. Of ervoor te zorgen
dat deze digitaal voor iedere werknemer toegankelijk is.
In toekomstige arbeidsovereenkomsten kunt u naar het reglement verwijzen en deze gelijktijdig met de
arbeidsovereenkomst aan de nieuwe

Philippine Hoyng

werknemer doen toekomen. Op die
wijze kunt u onder meer voorkomen
dat voormalig werknemers LinkedInrelaties die via u zijn ontstaan in strijd
met het relatiebeding handhaven en/
of benaderen.
Meer weten of vragen, dan kunt u mij
altijd bellen of mailen.
 Philippine Hoyng, Tanger
Advocaten (023-512 14 00 of
p.p.hoyng@ tanger.nl)

COLOFON

AGENDA
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

vr. 14 december
Haarlemse BusinessBorrel
Gezamenlijke netwerkborrel van
Sociëteit Vereeniging en Netwerk BTB.
17.30-22.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging, Haarlem
ww.netwerkbtb.nl
w

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

ma. 10 december
Open netwerkochtend
Bijpraten met collega ondernemers,
georganiseerd door Bewust Haarlem.
9.15-11.15 uur
Locatie: Grand Café Vooges
ww.bewusthaarlem.nl
w

vr. 14 december
SantaRun Haarlem
Hardlopende kerstmannen door de
binnenstad, voor lokale goede doelen.
19.00-22.00 uur
Locatie: Grote Markt
ww.santarunhaarlem.nl
w
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