Goede Zaken
Exclusief
26 februari
Pieter Lakeman
www.goedezaken.nu

GoedeZaken

.nu
12 FEBRUARI 2019

IDEO’s goede voornemens voor gezondheid
maken. Of een gezondheidskalender
maken met elke maand een ander
aandachtspunt om aan te werken.
Op die manier kijken naar wat voor
iemand werkt, is veel leuker dan nadenken over de vraag wie het werk
van een zieke collega oppakt.

Hoe staat het met uw goede voornemens? Om heel eerlijk te zijn, ik ga
zelf niet zo vaak sporten als ik me had
voorgenomen. Als ik zo eens rondkijk
in mijn omgeving ben ik niet de enige
bij wie er al weer wat goede voornemens gesneuveld zijn. En dat terwijl
een gezonde leefstijl zó belangrijk is.
Niet voor niets hebben die goede voornemens bijna altijd met gezondheid te
maken.

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Het komende jaar
richten we ons met IDEO advies dan
ook nog nadrukkelijker op preventie.
Onder meer door het aanbieden van
health-checks en workshops over de
powernap. En onder de naam IDEO
Energie komen we met een ademhalingstest, waaruit veel valt af te leiden
over conditie en algemene gezondheid. Dat is een greep uit onze goede
voornemens om er met én voor onze
klanten een gezond jaar van te maken.
En zelf ga ik dus wat vaker sporten…

Ook als werkgever bent u gebaat bij
gezonde medewerkers. Vanuit verzuimoogpunt, zeker. Maar ook omdat
u, neem ik aan, liever medewerkers
heeft die lekker in hun vel zitten. Dat
is fijn voor henzelf, bovendien presteren ze beter en kunnen ze meer
werk(druk) aan. Natuurlijk is niet alles
te voorkomen, verzuim houd je altijd.
Wel vermindert een gezonde levensstijl het risico op ziekte en uitval.

Sandra Koning: 'Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte.'

Nu gaat u niet over de privékeuzes
van uw medewerkers. Wel kunt u hen
met enige creativiteit stimuleren tot

het maken van gezonde(re) keuzes.
Dat kan al zo eenvoudig zijn als het
neerzetten van waterkannen, naar



Power 200

Straatjournaal voor ondernemers

Foto Karin Wissenburg

Wat begon als een ludiek kerstcadeau is inmiddels uitgegroeid tot een
structurele samenwerking. Het Straatjournaal, op de foto in de persoon van
hoofdredacteur Gwendelyn Luijk, is maatschappelijk partner geworden van
het Kennemer Business zakennetwerk van Rob Wieleman. Dat in december
het initiatief nam om, in plaats van kerstkaarten, twee keer een partij Straatjournaals op te kopen en te verspreiden onder ondernemers en bedrijven.
Zo werd een kleine, maatschappelijke bijdrage geleverd, in geld, maar vooral ook in bekendheid van het Straatjournaal binnen het bedrijfsleven.
De wekelijkse krant is een medium om dak- en thuislozen de kans te bieden te ondernemen. Dat is vooral goed voor dagritme, discipline en sociale
contacten. Door het maatschappelijk partnerschap krijgt het Straatjournaal gemakkelijker toegang tot zakelijke contacten binnen de regio ZuidKennemerland.
 www.straatjournaal.com

smaak met wat gember of munt. Wekelijks een gezonde lunch aanbieden.
Met elkaar een wandel- of fietstocht

 Sandra Koning van IDEO advies,
bureau voor gezonde organisaties
www.ideoadvies.nl

Eric Boonstra van Iron Mountain
Data Centers is opgenomen in de
eerste editie van de Power 200,
een lijst met de meest invloedrijke
leiders uit de digitale economie
wereldwijd. Deze top 200 is uitgegeven door Data Economy, een
vooraanstaand
mediaplatform
dat wereldwijd publiceert over de
wereld van data, cloud en datacenters.
Bij het samenstellen van de lijst
werd gekeken naar eigenschappen
als innovatie, wetenschappelijke
doorbraken, gedane investeringen, zakelijk inzicht en uitzonderlijke ondernemersvaardigheden. Eric
Boonstra bouwde vanuit de Haarlemse Waarderpolder EvoSwitch
op. Mei 2018 werd EvoSwitch overgenomen door het Amerikaanse
Iron Mountain en bleef Boonstra
als directeur West- Europa aan het
bedrijf verbonden.
 data-economy.com/power-200

Bas Dortmundt gelooft in flexibele exclusiviteit
Restaurant Brouwerskolkje Exclusief,
fraai gelegen aan de Brouwerskolkweg in Overveen, ligt er op deze winterse ochtend in februari schitterend
bij. Sneeuw op de takken, een witte
ondergrond en vogels in de bomen.
'Dat bedoel ik dus met exclusief. Een
prachtige locatie waar onze gasten
kunnen lunchen en waar wij voor zakenmensen diverse bijeenkomsten
organiseren. Gewoon heel wat anders
dus. En betaalbaar', aldus eigenaar
Bas Dortmundt.

Voor een horecaondernemer is flexibiliteit een belangrijke eigenschap zegt
Bas Dortmundt. 'Goed luisteren naar je
klant is een voorwaarde voor succes. Ik
ben gestart om Brouwerskolkje neer te
zetten als een exclusieve locatie voor
zakenmensen en particulieren. Daar
ligt onze focus op. Natuurlijk bestaat
de mogelijkheid om bij ons te dineren.
Of om ’s morgens tot 12 uur bij ons te
vergaderen of een presentatie te organiseren. Je kunt bij ons uitgebreid
lunchen, maar wil je redelijk snel weer
terug naar het werk, geef het aan en
wij zorgen dat de lunch in een aangepast tempo wordt geserveerd.'
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Bas Dortmundt: 'Het is belangrijk te gaan voor de capaciteit die je aankunt.'

Het luisteren naar de klant en de focus op kwaliteit heeft Bas Dortmundt
doen besluiten dit voorjaar zijn terras
aan te passen aan de wensen van zijn
klanten. 'We creëren een eerste en een
tweede terras. Op het eerste terras
komt een plek voor circa 30 gasten die
overdekt buiten, hoogwaardig kunnen lunchen. Dat aantal matcht met
de capaciteit van onze keuken. Ons
tweede terras is bedoeld voor gasten
die een drankje komen drinken in
combinatie met een borrelplateau.
Vorig jaar heb ik wel eens nee moeten
verkopen. Of gasten moesten langer

wachten dan onze bedoeling was. Dat
wil ik niet meer. Het is belangrijk als
horecaondernemer te gaan voor de
capaciteit die je aankunt.'
Ondertussen dwarrelen de sneeuwvlokken op de witte ondergrond. Bas
Dortmundt: 'Ik kan zo genieten van
deze plek. We doen veel. Verjaardagen, netwerkevenementen, de Goede
Zaken Exclusief lunch bijvoorbeeld,
lancering van nieuwe websites of magazines, huwelijksfeesten, ik ga elke
dag fluitend naar mijn werk.'
 www.brouwerskolkje.nl
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AGENDA
wo. 13 februari
Workshop netwerken
Interactief: live zakelijk netwerken
en de link met social media.
13.00-17.00 uur
Locatie: MAAK Arena
ww.kennemerbusiness.nl
w

wo. 13 februari
Open avond Hogeschool Inholland
Voor potentiële studenten Business
Studies en Finance & Control.
17.00-20.00 uur
Locatie: Inholland
ww.inholland.nl/bbs
w

di. 26 februari
Goede Zaken Exclusief
Exclusief gesprek tijdens de lunch met
financieel onderzoeker Pieter Lakeman.
12.00-14.00 uur
Locatie: Brouwerskolkje Exclusief
anmelden: goedezaken@decoalitie.nl
A

wo. 13 februari
Democratisch Café Haarlem
Workshop, debat en borrel als afsluiting
Maand van de Nieuwe Democratie.
19.00-22.00 uur
Locatie: Seinwezen
ww.nieuwedemocratie.nl
w

vr. 15 februari
Netwerkontbijt GIDS Netwerk
Met als thema: ondernemers en jong
talent.
7.00-9.00 uur
Locatie: DeDAKKAS
ww.gelovenindestad.nl
w

wo. 27 februari
MKB Digital Power
In kader van eventreeks 'Slim, Groen en
Gezond', Amsterdam Economic Board.
15.30-17.00 uur
Locatie: MAF, Station Haarlem
ww.amsterdameconomicboard.com
w
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