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Inspirerend maatschappelijk ontbijt Bedrijf & Samenleving
Bedrijf & Samenleving organiseert projecten met een meerwaarde voor de Haarlemse samenleving. Eén keer per jaar wordt over die projecten uitgebreid verteld
tijdens het maatschappelijk ontbijt. Vrijdag 15 maart verorberden in alle vroegte
ondernemers, een deel van het Haarlemse college en vertegenwoordigers van
diverse maatschappelijke organisaties gezamenlijk een croissantje in Sociëteit
Vereeniging.

Eén van de ondernemers die het podium beklom, was Jeroen Turenhout van
Dura Vermeer. Afgelopen vrijdag was
het immers ook NLdoet. 'Mijn afdeling
bestaat uit circa twintig medewerkers.
Wij werken samen met Juttersgeluk.
Dat is een organisatie waar mensen
die minder goed mee komen in de samenleving werken aan duurzame projecten. Ze gaan bijna elke morgen naar
het strand om te jutten. De gevonden
spullen worden in hun atelier hergebruikt. Wij helpen mee, ondersteunen
ze. Het sluit aan bij de circulaire gedachte van Dura Vermeer om spullen
te hergebruiken. Van straatstenen tot
beton. De tijd dat alles tot gruis werd
vermalen, is echt voorbij.'
Een ander project van Bedrijf & Samenleving is het mentorenproject. De

ShoppingNight
zoekt makers

Zaterdag 25 mei wordt voor de vierde keer de Haarlem ShoppingNight
georganiseerd. Winkels in de binnenstad zijn tijdens dit evenement,
met als thema ‘The Art of Shopping’,
tot middernacht geopend.
Tevens is er op de Grote Markt, na
afloop van de reguliere zaterdagmarkt, een Makersmarkt. Tijdens
deze markt, vol zelfgemaakte kunst,
mode, food en design, maken bezoekers kennis met (Haarlemse)
makers, ontwerpers en merken.
Centraal staat het verhaal achter
de producten, de materialen en de
onderneming. Ondernemers en
‘makers’ uit de regio, die met gerecyclede of tweedehands materialen
en producten werken, kunnen zich
voor deze markt inschrijven via:
simone@paintityellow.nl

Pals Brust
'Als je daar nu in het water gaat
staan, zie je de modekleur van 2021.'
Pals wijst naar een presentatie op zijn
laptop, met in beeld een afvalstroom
uit een textielfabriek in Bangladesh
of India. Hij heeft ruim 38 jaar voor
C&A gewerkt, van zaterdaghulp tot
directeur. In die tijd leerde Pals alles
over de textielindustrie en wat daar
misgaat. 'Voor de productie van een
spijkerbroek wordt 7.000 liter water
gebruikt. De volgende wereldoorlog
ontstaat door een tekort aan water.'

deelnemers aan het ontbijt werden in
eerste instantie op het verkeerde been
gezet, toen één van de aanwezigen
verklaarde dat de doelgroep, dak- en
thuisloze jongeren, volstrekt kansloos
is. Het bleek echter een ingehuurde
acteur, die door zijn opmerkingen een
discussie losmaakte. Een aantal mentoren gaf aan het werk met veel plezier te
doen. 'Je leert een heel andere wereld
kennen. Ik ervaar het als een verrijking',
aldus één van de mentoren.
En daarmee paste het maatschappelijk ontbijt precies in de door Marijke
Aukema, directeur van Bedrijf & Samenleving Haarlem, geformuleerde
doelstelling. 'Wij zijn een netwerkorganisatie en makelaar voor maatschappelijk betrokken ondernemers. We willen verbindingen tot stand brengen,

Jeroen Turenhout van Dura Vermeer: ' De tijd dat alles tot gruis werd vermalen, is echt voorbij.'

zorgen dat de bedrijven kennis delen
en mensen inzetten. Of ons financieel
ondersteunen, zodat wij onze projecten kunnen uitvoeren.'
Gezien de opkomst bij het ontbijt telt

Haarlem gelukkig een groot aantal van
die betrokken ondernemers.
 www.bedrijfensamenleving.nl

om het aan de schildersbranche te
verkopen. Daarom schilderden Willemijn en haar man zelf in de regio
Zandvoort zo’n 20 projecten om de
verf te introduceren in de markt. De
voordelen van de verf? 'Onze verf
bevat geen conserverings- of oplosmiddelen en je gebruikt wat je nodig
hebt. Je voegt water toe, mengt en je
bent klaar om te schilderen! Hartstikke
duurzaam dus. En hechting op vochtige ondergronden maakt onze formule
uniek.'

Waarom zit er al water in een blik verf?
Dat kan anders, dachten Willemijn
Wortelboer en haar man Paulus. Hij
ontwikkelde een formule voor muurverf in poedervorm. Willemijn zet het
nieuwe product met de naam RAW
Paints in de markt.

Foto: RAP Fotografie – Ramon Philippo
Willemijn Wortelboer: 'Je voegt water toe,
mengt en je bent klaar om te schilderen.'

concept met de huidige technologie
en middelen samengebracht. Onze
formule hebben we door TNO laten
testen. Die kwalificeerde ons product
als uitstekend.'
Unieke formule
Ondanks de vele voordelen die de formule biedt, bleek het niet eenvoudig

Om zijn uitspraak te onderbouwen
wijst Pals naar een volgend plaatje op
zijn laptop, een visuele weergave van
het snelgroeiende watertekort wereldwijd. Na zijn vertrek bij C&A is hij
juni 2017 gestart met UPSET, samen
met Michel Walstock. De textielindustrie circulair en sociaal verantwoord
maken, dat is hun hoge doel. Pals
praat bevlogen verder, over hoe UPSET de textielwereld wil verbeteren
en wat ze inmiddels bereikt hebben.

'De volgende wereldoorlog ontstaat door een tekort aan water'

Duurzame formule van RAW Paints: water bij de verf

Een goed product is één, het vermarkten is twee. Willemijn Wortelboer doet
sales en marketing en verkondigt RAW
Paints’ impact op het klimaat aan het
grote publiek. Eind vorig jaar werd
RAW Paints winnaar van de Accenture
Innovation Awards (AIA) in de categorie Climate. 'Mijn man woonde op
Curaçao en importeerde onder andere
verf uit Venezuela. Toen er een keer
een pallet omviel en hij de verf over
de grond zag vloeien, dacht hij: kan
dit niet anders, waarom kan water niet
worden toegevoegd aan verfpoeder
op het moment van schilderen? Hij
deed research, ging experimenteren
op tegeltjes met diverse formules; op
tegel 13 bleek de juiste combinatie
te zitten. Wij borduren voort op een
oud principe. Vroeger mengde men al
steengruis met water. Wij hebben dat

pergezicht

Voor opschaling is geld en draagvlak
nodig. 'Tijdens een barbecue raakte
mijn man in gesprek met onze huidige
investeerder waardoor opschaling
mogelijk werd. Door middel van samenwerking wordt een breder draagvlak gecreëerd. Rabobank Haarlem en
Omstreken speelt daarin een rol. De
bank weet wat er leeft bij ondernemers en legt connecties waardoor met
samenwerking doelstellingen worden
bereikt. Ik vind dat een zeer positieve
ontwikkeling.'

'Er waren twee manieren om textiel
te hergebruiken, chemisch en mechanisch. Beiden hebben nadelen.
Wij werken nu onder andere samen
met een Amerikaanse dame die een
manier heeft ontwikkeld waarbij we
snijafval volledig kunnen recyclen
naar 100% katoen, hier kijk maar.' Uit
een glazen pot haalt Pals een pluk
hagelwit katoen. 'We zijn nu bezig
met het opzetten van fabrieken, eerst
in België en daarna in India. Dat land
heeft een Engels rechtssysteem, zo
kunnen we de patenten beschermen.
Dat zou in China wel anders zijn.'
Wereldwijs, dat is kenmerkend voor
de strategie en marktbenadering van
UPSET. 'Kijk, minister Kaag droeg
tijdens een handelsmissie in India
een jurk gemaakt van onze grondstoffen. Voor minister Bruins hebben we
samen met Khaloom en SuitSupply
een kostuum gemaakt.'
 Lees verder op:
www.pergezicht.nl/pals-brust
Op Pergezicht.nl vertelt Jan Glas de
verhalen van ondernemers. Goede
Zaken plaatst maandelijks één van
deze verhalen.

 www.rabobank.nl/haarlem

COLOFON

AGENDA
di. 19 maart
World Press Photo HOS
Presentatie met iconische foto's over de
kracht van beeld.
17.00-19.00 uur
Locatie: Stichting Hart
ww.hos-haarlem.nl
w

zo. 31 maart
Workshop Storytelling
Interactief; met ruimte om te reageren
en discussiëren.
10.00-12.00 uur
Locatie: De Uitkijk
ww.fifotraining.nl
w

wo. 3 april
Ondernemerscafé Bewust Haarlem
Open netwerkochtend voor
professionals.
9.00-11.00 uur
Locatie: Grand Café Vooges
ww.bewusthaarlem.nl
w

di. 26 maart
The Art of Networking
Netwerken, dineren & veel tips voor
beter netwerken.
17.30-22.30 uur
Locatie: Landgoed Groenendaal
ww.SparkzNetworking.nl
w

di. 2 april
Initiatievencafé
Pitches van initiatiefnemers,
aansluitend netwerkborrel.
17.00-19.00 uur
Locatie: Ketelhuis
ww.haarlem.nl/initiatieven
w

za. 6 april
Open dag Hogeschool Inholland
Voor potentiële studenten Business
Studies en Finance & Control.
10.00-12.00 uur
Locatie: Inholland
ww.inholland.nl/bbs
w
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