Volg ons op

goede zaken

GoedeZaken

.nu

Communicatie workshops
Krachtig, helder en doelgericht

WWW.FIFOTRAINING.NL
4 DECEMBER 2018

Casus kraken onder leiding van studenten Business Studies
Hoe krijg je jongeren enthousiast voor een ‘maakplaats’, waar techniek, handwerk en ambachten centraal staan? In die bedrijfscasus mochten zo’n 140 leerlingen van het Fioretti College in Lisse hun tanden zetten, onder leiding van 16
studenten Business Studies van Inholland Haarlem.

Bij Business Studies, waar de studenten eerst twee jaar breed worden
opgeleid alvorens ze zich specialiseren, neemt samenwerking met het
bedrijfsleven een prominente plek in.
Onder meer door middel van stages,
afstudeeropdrachten, bedrijfsbezoeken, gastlessen en samenwerking met
het middelbaar onderwijs.
Denkproces
Zo had pakkettengigant UPS begin dit jaar een aantal uitdagingen
paraat voor een groep middelbare
scholieren en Inholland-studenten.
Jos Botman, docent en decaan havo
op het Fioretti College, was daar als
gast met een aantal leerlingen aanwezig. ‘We waren meteen enthousiast’, vertelt Botman. ‘Met name door
de opzet waarbij onze leerlingen

Zakelijke agenda
Goedezaken.nu
Vrijwel dagelijks komen ondernemers in Haarlem en omstreken bij
elkaar, om te netwerken, actuele
kwesties te bespreken of meer informeel contact te houden met
elkaar. Op de website van Goede
Zaken bundelen we alle bijeenkomsten in de zakelijke agenda,
om zo een overzicht te geven van
de mogelijkheden elkaar te ontmoeten.
Naast maandelijkse netwerk-borrels gaat het onder meer om inspiratiebijeenkomsten voor MKB'ers
en gala's waarin regionale prijzen
worden uitgereikt. Maar ook optredens van bijzondere sprekers en
open dagen komen voorbij. Input
is altijd welkom, want we willen
ondernemers zo compleet mogelijk informeren en organisaties te
kans geven een groot publiek te
bereiken. Aanmelden van evenementen kan via het formulier op
de website.
 www.goedezaken.nu/agenda

F1 Staten Bolwerk

samenwerken onder leiding van
Inholland-studenten, die ze op het
juiste spoor zetten en het denkproces in goede banen leiden. Een prima
activiteit als voorbereiding op het
hbo én een hele praktische vorm van
beroepsoriëntatie. Bovendien geeft
het jongeren een bredere blik op
wat er speelt in de maatschappij en
op de arbeidsmarkt, in dit geval het
schreeuwende tekort aan technici.’

Scholieren van het Fioretti College en Inholland-studenten werkten samen aan een bedrijfscasus.

Business Studies-docent Kees van
Dam is blij met de toenemende samenwerking met middelbare scholen, die hij graag uitgebreid zou zien
in de regio Haarlem. ‘Onze leerlingen
merken dat ze, zo’n anderhalf jaar
na het verlaten van de middelbare
school, veel verder zijn in hun ontwikkeling. In plaats van zelf in een

groep met ideeën te komen, moeten
ze een groep van 10 leerlingen begeleiden. Dat spreekt heel andere vaardigheden aan, zoals leiderschap. Bij
sommige groepjes gaat het makkelijk, aan andere groepjes moet je echt
sleuren en trekken. Ook dat is een
goede en leerzame ervaring. Door
zo op allerlei verschillende manieren

Volgens Speld.nl gaan er geruchten
dat de aanstaande Grand Prix Formule
1 niet plaats heeft in Zandvoort of
Assen, maar ‘op de bril van prins Bernard jr.’ Daar is genoeg ruimte. Op de
website F1 Maximaal verklaart hij: ‘Je
hebt gewoon een goed verkeersplan
nodig. Daarin worden vervoersmiddelen als de auto, trein, bus maar ook de
fiets betrokken. Wij zien de bereikbaarheid niet als een issue.’

samen te werken met middelbare
scholen en vooral met het bedrijfsleven, creëren we met elkaar de meest
optimaal toegeruste, ondernemende
studenten.’
 www.inholland.nl/bbs

OKB-adviseurs kijken terug op ondernemend jaar
Voor het regioteam Haarlem van Stichting Ondernemersklankbord was 2018
een druk jaar. Circa 40 ondernemers
werden door 13 OKB-adviseurs, op basis van vrijwilligheid, met raad en daad
terzijde gestaan. De ondersteuning
bestond in meer dan de helft van alle
gevallen uit reguliere bedrijfsbegeleiding. Het adviseren bij het starten
van een bedrijf scoorde, net als faillissementspreventie, ongeveer 20%. Het
werkgebied van regioteam Haarlem en
Omstreken loopt van Hillegom tot en
met Zaanstad. Voor 2019 wordt gerekend op een verdere toename van het
aantal adviestrajecten.

Teamvoorzitter Anton Bouman kon
dit jaar weer een aantal nieuwe OKBadviseurs verwelkomen: ‘Onze ploeg
is in de breedte versterkt en kent beroepsmatig gezien een gevarieerde
achtergrond. Een accountant, directeur/aandeelhouder, organisatiedeskundige, jurist, commercieel directeur,
we hebben het allemaal in huis. Het
zijn vakmensen die het regionale bedrijfsleven belangeloos adviserend
ondersteunen.’ Een adviestraject bij
het zonder winstoogmerk werkende
OKB duurt zes maanden en voor die

Het team van OKB-adviseurs.

begeleiding wordt aan ondernemers
een donatie van minimaal 150 euro
gevraagd.
Terugkijkend op 2018 signaleert
Anton Bouman een paar duidelijke
trends: ‘We merken dat steeds meer
ondernemers belangstelling hebben
voor de circulaire en sociale economie.
Wat dat betreft groeit de behoefte aan
advies. Dat geldt ook - nu het Nederland economisch goed gaat - voor het
starten van een bedrijf. Om dezelfde
reden hebben we daarentegen minder hoeven adviseren over faillissementspreventie.’
In 2018 zette het OKB-regioteam in op
het versterken van de contacten met

onder meer gemeenten, banken en
de Hogeschool Inholland. In 2019 gaat
dat zo mogelijk nóg meer gebeuren.
Want, zegt Anton Bouman, 'het delen
van kennis verhoogt de kwaliteit van
het OKB-advieswerk.' Overigens zou
Anton Bouman binnen zijn OKB-team
graag ook vrouwen met ervaring in
het bedrijfsleven en jongere (voormalig) ondernemers verwelkomen.
Ondernemers die zich door OKB willen
laten adviseren kunnen terecht op de
website. Dat geldt ook voor oud- ondernemers die het regioteam Haarlem
willen versterken.
 www.ondernemersklankbord.nl.

Maar Haarlem ligt hoe dan ook tussen
Zandvoort en de rest van Nederland
in, dus moeten die paar honderdduizend bezoekers door Haarlem. Op
de site bnr.nl zegt Allard Kalff (van
RTLGP): 'Het evenement zou ontzettend goed zijn voor de omgeving.’ De
regio zou volgens hem zo'n tachtig
miljoen euro kunnen verdienen aan de
Grand Prix.
De herinnering die ik heb aan de
Zandvoortse Grand Prix is vooral aan
de drukte op het Staten Bolwerk. Ik
logeerde daar destijds vaak bij mijn
opa en oma en toen al kropen auto’s
bumper aan bumper naar Zandvoort
en ’s avonds weer terug. Ik heb het
over begin jaren zestig. Wat voor oplossingen kun je anno nu bedenken?
Het eerste dat me te binnen schiet is:
wie met de auto wil komen, koopt een
toegangsbewijs met een parkeerplek
voor die dag waar je met een app
naar toe wordt geleid. Die plek kan
in of om Zandvoort zijn, maar ook in
Haarlem, Halfweg of zelfs bij Sloterdijk. Organiseer vanaf die verder weg
gelegen plekken pendelbussen en
–treinen naar Zandvoort.
Ten tweede: gebruik het feit dat de
Grand Prix-bezoekers even in de stad
of regio verblijven om ze wat langer
vast te houden. Bijvoorbeeld met een
‘Grand Prix-experience’, of met een
arrangement waarbij je, als je tijdens
het overstappen van auto naar bus
of trein of vice versa moet wachten,
wordt getrakteerd op een maaltijd en
wat amusement. Een autoshow, een
beurs met autosport parafernalia.
Zorg dat mensen in Haarlem blijven
plakken. Wie voelt er al wat ondernemersjeuk?
Erwin van den Brink is journalist en
bladenmaker.

COLOFON

AGENDA
di. 4 december
MKB Inspiratie Netwerkbijeenkomst
Sociaal ondernemerschap en Mobiliteit
voor Morgen.
16.30-18.00 uur
Locatie: restaurant SmaaK
ww.mkb-haarlem.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
Haarlemse BusinessBorrel
Gezamenlijke netwerkborrel van
Sociëteit Vereeniging en Netwerk BTB.
17.30-22.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging, Haarlem
ww.netwerkbtb.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

wo. 12 december
Amsterdam Light Festival
Sparkz Networking diner, al varend door
de grachten.
19.00-21.00 uur
Locatie: Steiger DoubleTree
ww.SparkzNetworking.nl
w

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

De pagina wordt
geproduceerd door en
verschijnt onder redactionele
verantwoordelijkheid van:
communicatieadviesbureau
De Coalitie, Jaap Bonkenburg,
Jaap Sluis & Johan Tempelaar.

Tips en contact:
goedezaken@decoalitie.nl.
Volg ons ook op
www.goedezaken.nu
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