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di. 8 januari
Nieuwjaarsreceptie MeerBusiness 
Traditionele nieuwjaarsreceptie, met 
onder meer de jaarlijkse quiz.
19.30-23.00 uur
Locatie: Eetcafé Zomerzorg
  www.db.meerbusiness.nl

di. 8 januari
Sparkz’ Spetterende Nieuwjaarsborrel
Het glas heffen op het nieuwe jaar.
17.30-19.30 uur
Locatie: Brasserie de Houtrak
  www.SparkzNetworking.nl

wo. 9 januari
Ondernemerscafé Bewust Haarlem
Open netwerkochtend voor 
professionals
9.00-11.00 uur
Locatie: Grand Café Vooges
  www.bewusthaarlem.nl

14-18 januari
Week van de Circulaire Economie
Evenementen en bijeenkomsten over de 
circulaire economie.
Verschillende locaties en tijdstippen.
  www.circulairondernemen.nl

di. 15 januari
Start! Straatgesprek Centrum
Kick-off gesprekrondes gemeente 
Haarlem met bewoners.
16.00-18.00 uur
Verschillende locaties
  www.nieuwedemocratie.nl

18, 19 & 20 januari
Beste Pingponger van Haarlem
Ludiek toernooi voor individuele 
deelnemers of bedrijven-teams.
Wisselende tijden
Locaties: TTV Spaarne en TSTZ Haarlem
 www.debestepingpongervanhaarlem.nl
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Succes van de branded content bijlage TMG smaakt naar meer
Jaren geleden stond Jordy Rijnshoeven met collega Julie Joustra aan de wieg van 
Goede Zaken. Destijds was hij accountmanager bij Haarlems Dagblad/IJmuider 
Courant, tegenwoordig is hij als Senior Sales Consultant actief voor moederbe-
drijf Telegraaf Media Groep (TMG). 

‘Om heel eerlijk te zijn, lees ik niet élk 
artikel hoor’, geeft Rijnshoeven toe. ‘Ik 
zie de pagina wel elke week en vind 
het erg leuk dat Goede Zaken terug is, 
ondanks dat die niet meer door ons-
zelf wordt uitgegeven. Als ik in Haar-
lem op een borrel ben, word ik aange-
sproken door mensen die weten dat ik 
vroeger bij de pagina betrokken was. 
Dat zijn altijd positieve reacties, on-
dernemers zijn blij dat Goede Zaken 
er weer is – zeker nu er een sterke link 
naar online is.’

Hoge attentiewaarde
Ook bij TMG is fors ingezet op het sa-
menspel tussen print en online. ‘We 

hebben in 2018 goed gedraaid, zowel 
met regionale dagbladen als met Tele-
graaf en bladen als Privé. Daarbij heb-
ben we een gigantische slag gemaakt 
richting online, wat onder meer terug 
te zien is in de omzet op video en mo-
biele kanalen. Daarbij merken we dat 
adverteerders die zich volledig op on-
line richtten ook weer meer print inzet-
ten, vanwege de hoge attentiewaarde. 
Print doet het nog steeds erg goed.’

Privé-stijl 
Een andere ontwikkeling is de inzet 
van ‘branded content’. Zo bedacht 
Rijnshoeven in samenwerking met het 
Rijksmuseum een bijlage in Privé-stijl 

die geheel is gewijd aan de tentoon-
stelling High Society: ‘Op een manier 
zoals alleen Privé dit kan, biedt deze 
special spannende kijkjes in het leven 
van geportretteerde rijken uit de ten-
toonstelling, inclusief vaste rubrieken 
als STARBLVD en Bubbels en Beauty 
By John. De kop boven het artikel over 
de aangeschafte Rembrandts was 
‘Trouwt Marten zijn Oopjen voor het 
geld?’. ’ 

Met de opvallende bijlage viel TMG 
in de prijzen. In november mocht 
Rijnshoeven een gouden award in 
ontvangst nemen tijdens het Inter-
national Native Advertising-congres 
in Berlijn, waar mediabedrijven uit 43 
verschillende landen aanwezig waren. 
‘De ontwikkeling rondom brandend 
content zal zich doorzetten, evenals 
de combi print-online. Dat je dan zo’n 

internationale award op mag halen in 
Berlijn is natuurlijk wel heel gaaf en 

een erkenning dat we op de goede 
weg zijn.’ 

 

Ondernemer Friso Huizinga is op 1 januari begonnen als citymarketeer van 
de gemeente Velsen. Zijn belangrijkste taak is het versterken van het imago 
van deze gemeente. Daarbij ziet de in IJmuiden geboren en getogen Hui-
zinga een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven.

Met zijn bureau Friso Huizinga Communicatie werkt de nieuwe citymar-
keteer sinds 2009 voor opdrachtgevers in met name Velsen, Beverwijk en 
Heemskerk. Dat blijft hij nog één dag in de week doen. 

De resterende tijd zal hij bij de Stichting Citymarketing Velsen gebruiken 
om zijn gemeente nóg beter op de kaart te zetten bij bezoekers, inwoners 
en ondernemers: ‘Trots zijn op Velsen betekent dat je ook trots bent op Vel-
sense bedrijven. Of het nou de maakindustrie, winkeliers, de bvo Telstar of 
andere bedrijvigheid betreft, ik ga binnen en buiten Velsen helpen bij het 
optimaal profileren daarvan.’ 

Ondernemer wordt 
citymarketeer Velsen

Francine Hijmans van het Rijksmuseum en Jordy Rijnshoeven van Telegraaf Media Groep met 

de award voor de High Society-bijlage. 'Print doet het nog steeds erg goed.'

Bedrijfscultuur leidend bij overname SDIM
Medio 2018 werd het Haarlemse on-
line marketingbureau SDIM verkocht. 
Niet aan een groot (media)bureau, zo-
als in de branche vaak gebeurt, maar 
aan medewerkers Pieter Borst en  
Tijmen van Duijvenvoorde. 

SDIM werd in 2006 opgericht door 
Jan Dirkzwager en is uitgegroeid tot 
een van de grotere zelfstandige on-
line marketingspelers in Nederland. In 
de klantenkring bevinden zich naast 
lokale spelers, waaronder Haarlem 
Canal Tours en Jan Monnikendam, 
partijen als NRC, Linda, Wereld Na-
tuur Fonds en Jopenbier. SDIM heeft 
36 werknemers en een jaaromzet van 
2,5 miljoen euro. Daarmee was het 
een interessante prooi voor met name 
‘traditionele’ mediabureaus die onvol-
doende hebben ingespeeld op online 
ontwikkelingen. 

Bewust zelfstandig
‘Natuurlijk is met de groei ook de be-
hoefte aan professionalisering en 
structurering toegenomen’, vertelt 
Tijmen van Duijvenvoorde. ‘Daarbij 
vinden we het belangrijk dat er meer 
gebeurt dan ‘alleen maar met elkaar 
werken’. Werk mag best als thuis voe-
len, ook al moet er ondertussen hard 
worden gewerkt. Bij deze overname is 
er bewust voor gekozen om zelfstan-
dig te blijven, met name om die infor-

mele bedrijfscultuur te behouden. Dat 
kan onder druk komen te staan als je 
onderdeel bent van een grotere groep.’

‘Tijmen en ik zaten al in het manage-
mentteam’, vertelt Pieter Borst. ‘We 
hadden met de werknemers een loya-
liteitsaandeel. Toen Tijmen en ik aan-
gaven dat uit te willen breiden, kwam 
de optie op tafel om de hele tent te 
kopen. Dat zijn we verder uit gaan 
denken, in de kroeg in de Vijfhoek. Het 
zou voor het beeld mooi zijn als we 
alles op een bierviltje hadden gezet. 
Qua sfeer voelt dat zo, maar we zijn 
echt niet over één nacht ijs gegaan. Ik 
denk dat we zeker 40, 50 keer hebben 

gezeten om alles uit te werken.’ 
De ingezette Management Buy Out 
door Borst en Van Duijvenvoorde 
wordt geleidelijk doorgezet. ‘We krij-
gen een mooie titel op LinkedIn, maar 
daar zijn ze hier intern echt niet van 
onder de indruk’, zeggen de mannen 
met een grote grijns. ‘We zullen steeds 
minder operationele taken uitvoeren, 
verder verandert er niet veel. Al kijkt 
iedereen nu natuurlijk naar ons als er 
beslissingen genomen moeten wor-
den. Verder is het ‘steady as she goes’ 
en richten we ons dit jaar eerst maar 
eens op geconsolideerde groei.’ 

  www.sdim.nl

Pieter Borst (links) en Tijmen van Duijvenvoorde: 'We krijgen een mooie titel op LinkedIn, maar 

daar zijn ze hier intern echt niet van onder de indruk.’
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