INITIATIEVENCAFÉ
AANMELDEN/INFORMATIE:

INITIATIEF@HAARLEM.NL

13 NOVEMBER

GoedeZaken

.nu
6 NOVEMBER 2018

Ideeën waarmaken bij het Initiatievencafé

pergezicht

‘Ik wil nog zóveel meer vertellen, dat ik keuzes moest maken en nu niet weet of
de boodschap is overgekomen.’ Exact de reden dat tien initiatiefnemers uit Haarlem de workshop 'Pitchen met Passie' volgden, aangeboden door de gemeente,
ter voorbereiding op het Initiatievencafé. Op 13 november mogen ze ‘het kratje
op’ bij een nieuwe editie, dit keer in de kas van het Kweekcafé.

Tessa Bos
'Ja, vind je 't mooi? Ik moest er wel aan
wennen hoor.' Haar blik blijft nog even

Het Initiatievencafé is bedoeld voor
mensen die een concreet idee hebben om Haarlem leuker of mooier te
maken. Na het pitchen van hun idee
komen ze met een hulpvraag aan de
aanwezige ondernemers, inwoners,
ambtenaren en vertegenwoordigers
van maatschappelijke instanties. Om
ze te helpen met hun pitch, laat trainer Paul Bierman de initiatiefnemers
oefenen en elkaar feedback geven om
hun presentatie te verbeteren. ‘Als je

de onderwerpen weet en het leeft in
je hart, komen de woorden vanzelf’, zo
houdt hij hen voor.

gericht op het donkergrijze tapijt waarin
de lichtgrijze schoenafdrukken - van
mensen die de spreekkamer van Krans
Notarissen hebben bezocht - tijdelijk

Sociaal ondernemerschap
Jaime de Zwart is één van de initiatiefnemers. ‘Jaarlijks worden er miljoenen
tonnen goed hout weggegooid. Zo
is er veel ongebruikt bouwmateriaal
dat in prima staat is, soms zelfs nieuw,
maar als overtollig wordt afgevoerd.
Ik wil een netwerk opzetten voor herbruikbare materialen, waar jongeren
met een afstand tot de arbeidsmarkt
mee aan de slag gaan. Zowel sociaal
ondernemerschap als werken aan een
goed milieu dus.’
Een ander idee is ‘Buurtbuik’ van
Nicole Gorris, die overgebleven voedsel van supermarkten en horeca wil
redden van de prullenbak. Daarmee
worden gratis maaltijden gemaakt
voor en met buurtbewoners, die elkaar daardoor nader ontmoeten.

zichtbaar blijven. Een fantastisch beeld!
'Als je veegt of stofzuigt, is het weg.'
Gelukkig maar, Tessa is een opgeruimd
mens. Tessa en haar zakelijk partner
Xander Stuijt hebben het vertrek van

Trainer Paul Bierman: ‘Als het onderwerp leeft in je hart, komen de woorden vanzelf.’

Adriaan Helmig aangegrepen om Van
Eedenstraat 20 een complete make-over

Het Initiatievencafé mikt onder meer
op ondernemers die tips hebben,
hun netwerk openstellen of een zakelijke samenwerking willen. Zo zoekt
Laura Baar van Kweekdesign naar
uitbreiding van haar businessmodel.
‘Kweekdesign is een podium waar
circulaire producten van lokale designers en ambachtslieden te vinden
zijn. Na twee jaar tijd heb ik een duidelijk concept en een groot netwerk.
Nu wil ik het concept innoveren om
meer aandacht voor circulaire design
te creëren. Bijvoorbeeld door meer

workshops, lezingen en evenementen
te organiseren. Welk verdienmodel
hoort daarbij, hoe kan ik het businessmodel verstevigen en een goede aansluiting met de markt vinden? Ik hoop
dat er ondernemers zijn die mij hiermee verder willen helpen.’

te geven.
'Een onrustige periode. De verbouwing, het afscheid van Adriaan met
een talkshow in de Philharmonie, een
nieuwe naam plus huisstijl én voor mij
een andere positie.' Het was al jaren
voorbestemd, maar sinds maart 2018 is

 Het Initiatievencafé, dinsdag 13
november (17.00-19.00 uur) in
het Kweekcafé in Haarlem-Noord.
www.haarlemlink.nl. Gratis
aanmelden: initiatief@haarlem.nl.

Tessa notaris en ondernemer, de trotse
mede-eigenaar van Krans Notarissen. Ze
studeerde Notarieel Recht in Leiden en
begon juli 2000 als kandidaat-notaris bij
(toen nog) Krans Helmig Stuijt Notarissen. 'Die naam hebben we veranderd in
Krans Notarissen.'

Dag van de Ondernemer
Vrijdag 16 november is het de Dag
van de Ondernemer. Een initiatief
van MKB Nederland om aandacht
te geven aan het belang van de
ongeveer 1,5 miljoen ondernemers
in Nederland en hun bijdrage aan
de economie, werkgelegenheid en
welvaart. Overal in het land worden
initiatieven genomen, van de mogelijkheid om een digitaal kaartje te
sturen tot een ondernemersgala.
Goede Zaken sluit aan bij de dag
en zal een ondernemer uit de regio Haarlem/IJmond in het zonnetje zetten. Kent u een inspirerende
ondernemer? Iemand die net van
start is gegaan of juist een ervaren iemand die al jaren meedraait?
Meld hem of haar dan aan via
goedezaken@decoalitie.nl. Uit de
inzendingen wordt één ondernemer
geloot die een smakelijke Goede
Zaken-attentie ontvangt.
 www.dagvandeondernemer.nl

Yes! De week van de werkstress!
houden. Aandacht en teamwork dragen in hoge mate bij aan de weerbaarheid en veerkracht van medewerkers.

Werkend Nederland opgelet, maandag
12 november is het zover en begint de
week van de werkstress. Editie nummer vijf en het wordt weer een week om
naar uit te kijken. Stress lekker mee!

Het cynisme in de voorgaande zinnen
zal u niet ontgaan. Natuurlijk vind ik
het goed dat er aandacht is voor stress
op de werkvloer. Alleen heb ik een allergie tegen het benadrukken van de
negatieve kant. Ik heb namelijk de sterke overtuiging dat stress op zich niet
verkeerd hoeft te zijn. Stress maakt
dat je scherper, alerter en productiever
bent. Het is wel belangrijk om onder
de loep te nemen hoe je omgaat met
stress, wat je kunt doen om in balans
te blijven en hoe je na momenten van
stress weer kunt ontspannen.
Natuurlijk zijn er werkgevers die hun
medewerkers chronisch overbelasten. Er zijn ook werknemers die zelf te
veel hooi op hun vork nemen, zowel in
werk als privé. Maar stress wordt naar

'Mijn vader was ambachtelijk slager in Beverwijk'
'Krans is de naam van de oorspronkelijke oprichter en zorgt voor herkenning,
veel beter dan weer een nieuwe naam op

Sandra Koning: 'Het wordt een week om naar
uit te kijken. Stress lekker mee!’

mijn mening té vaak als oorzaak of
excuus aangevoerd, terwijl het eerder
een symptoom is. Wat ligt daaronder?
Wanneer iemand mantelzorger is of
om een andere reden privéproblemen
ervaart, neem hij of zij dat mee naar
het werk. Als er een sfeer heerst waarin
dat bespreekbaar is, kunnen leidinggevende én collega’s er rekening mee

Medewerkers die ander gedrag gaan
vertonen, prikkelbaar zijn, vaker te
laat komen, er moe uitzien, hun werk
slordiger doen, enzovoorts. Allemaal
vroegsymptomen waardoor je als
werkgever in actie moet komen. Uit
het belang van je werknemer én uit
bedrijfsbelang, zeker in een krappe
arbeidsmarkt. Wanneer mensen doen
wat ze leuk vinden, kunnen ze veel
beter omgaan met drukte op het werk.
Daarom is het zo belangrijk om, voordat het te laat is, aandacht te besteden
aan het welzijn van je werknemers. Van
werkstress naar werkplezier. En laat
dat nou het thema van komende week
zijn. Kijk. Dat gaat de goede kant op.

de gevel. Mijn vader was ambachtelijk

Sandra Koning
IDEO advies

Op Pergezicht.nl vertelt Jan Glas de

slager in Beverwijk, dat praktische heb
ik waarschijnlijk van hem.' Tessa hielp
vroeger mee in de winkel, maar schreef
toen al 'notaris' in vriendenboekjes, als
antwoord op de vraag wat wil je later
worden. 'Een mooi beroep met veel
verantwoordelijkheid en waarde voor de
maatschappij. Dat sprak me toen al aan.'
'Een notaris moet integer zijn, met
kennis van zaken, zorgvuldig én van onbesproken gedrag. Dat wordt door onze
beroepsorganisatie streng bewaakt.'

 Lees verder op:
www.pergezicht.nl/tessa-bos

verhalen van ondernemers. Goede Zaken
plaatst hier maandelijks één van.

 www.ideobv.nl

COLOFON

AGENDA
do. 8 november
Workshop omgaan met zieke
werknemers
Georganiseerd door Tanger advocaten.
16.00-17.30 uur
Locatie: Societeit Vereeniging
ww.tanger.nl
w

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

di. 13 november
Initiatievencafé
Met pitches van Haarlemse
initiatiefnemers.
17.00-19.00 uur
Locatie: Kweekcafé
nitiatief@haarlem.nl
 i

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

ma. 12 november
Inspirational India
Over de mogelijkheden om te
ondernemen in India.
17.00 – 18.00 uur
Locatie: Hogeschool Inholland
ww.mkb-haarlem.nl
w

di. 13 november
IJmond onderneemt
Uitreiking IJmond Onderneemt, IJmond
Werkt en IJmond Duurzaam Award.
17.00-19.00 uur
Locatie: A9 Studio’s, Uitgeest
ww.ijmondonderneemt.nl
w
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goedezaken@decoalitie.nl.
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www.goedezaken.nu
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