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Laura van Dijk wint Haarlemse Ondernemers Prijs

pergezicht

Laura van Dijk heeft de Haarlemse
Ondernemers Pijs 2019 gewonnen. De
ondernemersvakjury koos uiteindelijk
voor de 36-jarige ondernemer van het
Laurentius College, tijdens de drukbezochte finale-avond in de Lichtfabriek.

Het ondernemerschap pur sang, het
lef om particulier beroepsonderwijs
te starten en de heldere toekomstvisie zijn enkele ingrediënten die de jury heeft meegewogen. Het Laurentius
College biedt trajecten van anderhalf
jaar aan op landelijk erkend mbo-4
niveau voor de richting luchtvaart en
hotel management. Het bedrijf heeft
haar hoofdvestiging op de Gedempte
Oude Gracht in Haarlem, een vestiging op Schiphol en wil binnenkort
een vestiging in Utrecht openen. Er
wordt bovendien gewerkt aan een
nieuwe opleiding op hbo-niveau.
Van Dijk moest ten overstaan van jury
en een publiek van 360 ondernemers
de strijd aangaan met Mark Gratama
van ML in Haarlem (horeca) en Cyrille Bastiaansen van WeKnowPeople

Connectie zet in
op 'verborgen'
kandidaten
Stagebureau Connectie gaat Haarlemse bedrijven helpen om de omslag te maken in het denken over ‘verborgen kandidaten’: studenten van
lagere opleidingsrichtingen, maar
met grote kansen voor het bedrijf.
Projectleider Maarten Brand: ‘Vaak
wordt niet gedacht aan de praktische
werknemer. Terwijl deze juist ook op
de lange termijn een mooie kans voor
het bedrijf bieden.’
Bij autoschade herstelbedrijf ASN
Vermaire aan de A. Hofmanweg werkt
een diverse groep medewerkers, die
intern is opgeleid. Directeur Dennis
Petrus: ' Het is belangrijk dat je beseft
dat je bij deze doelgroep moet investeren voor je kunt oogsten. Bij ons
kom je eerst een proefperiode van
drie maanden meedraaien, om te kijken of het past. Er zijn wat belangrijke
medewerkers die over enkele jaren
met pensioen gaan. Nieuwe aanwas
is belangrijk.'
 stagebureau@waarderpolder.nl

Daan van Rijsbergen
'Ja, ik heb een belachelijk trackrecord.
Dat klinkt arrogant, maar zo bedoel
ik het niet.' Daan is van de muziek.
Toetsenist, producer, festivalprogrammeur, platenbaas, manager én jurylid
op tv, hij is het allemaal geweest.
Bij Sony, Talpa én als zelfstandig
ondernemer. 'Stil In Mij van Van Dik
Hout, dat was ook mijn doorbraak. Ik
heb best wel geleurd met die demo,
maar toen het eenmaal los ging...De
eerste single heb ik uitgereikt tijdens
bevrijdingspop in 1994. Straks op 5
mei is dat 25 jaar geleden'
Foto: Noortje Dalhuijsen
Laura van Dijk (rechtsboven) gaat met familie uit haar dak na de bekendmaking van de winnaar in de Lichtfabriek.

(recruitment). Ook deze beide finalisten worden door de jury beschouwd
als Haarlemse topondernemers, waar
Haarlem trots op kan zijn.
De Haarlemse Ondernemers Prijs richt

zich op de persoonlijke kwaliteiten
van de ondernemers. Het doel is om
ondernemers, ondernemerschap en
Haarlem als ondernemers-stad in de
picture te plaatsen. Het is de zesde
keer dat de prijs is uitgereikt. De wed-

strijd wordt ondersteund door een
grote groep vooraanstaande bedrijven, dertien ondernemersnetwerken
en de HOP Vrienden.
 www.haarlemseondernemersprijs.nl

Makersmarkt nieuwkomer op Haarlem ShoppingNight

'Ik ben er gewoon als
een onstuimige
ondernemer ingedoken'

De Haarlem ShoppingNight heeft zich de laatste jaren ontpopt tot een winkelevenement van allure. Marjolein van der Goen, voorzitter van het organisatiecomité:
'Wij kiezen zaterdagavond 25 mei nadrukkelijk voor kwaliteit en duurzaamheid,
met veel aandacht voor de beleving van het winkelen. Dat sluit aan bij ons thema
van dit jaar: ‘The Art of Shopping’.'

Een opvallend verschil met de voorgaande edities is het verdwijnen van
de stoffen rode loper. Die wordt in de
winkelstraten vervangen door menselijke rode lopers, die de bezoekers
de weg wijzen. Bovendien worden op
stoepen en straten met biologisch afbreekbare verf rode voetstappen geschilderd. Marjolein van der Goen: 'De
gemeente Haarlem wil evenementen
verduurzamen. Op deze manier dragen wij ons steentje bij. Dat geldt voor
de diverse activiteiten die zaterdagavond in de binnenstad worden georganiseerd. We stellen strenge eisen.
Geen rommel, geen blikjes op straat,
we willen een nette avond.'
Organisatie
De organisatie is de laatste vier jaar
in handen van Haarlem Centraal,
de ondernemersvereniging voor de
binnenstad. Van der Goen: 'Haarlem
Marketing deed het daarvoor. Vier jaar
geleden stopten ze, omdat organise-

'De muziekwereld kende ik niet, ik
ben er gewoon als een onstuimige
ondernemer ingedoken.' De rest is
geschiedenis, daar kan Daan met
smaak over vertellen. Nu beweegt hij
zich meer op de achtergrond. 'Ik adviseer zangers en bands bij alles wat ze
doen. De muziekwereld is natuurlijk
enorm veranderd. Vroeger kon je een
band succesvol maken, via de radio
bijvoorbeeld. Dat was een kwestie
van strategisch brengen.'

ren van evenementen niet langer tot
hun core business behoorde. Haarlem
Marketing ondersteunt ons nu op andere manieren, net als de gemeente
Haarlem dat doet. Haarlem Centraal
nam het stokje over, omdat de ShoppingNight een belangrijk evenement
voor de Retail en, zeker de laatste
jaren, voor de horeca is. Het is tevens
een manier de binnenstad te promoten bij een breed publiek.'
Makersmarkt
Een ander duurzaam initiatief tijdens
de Haarlem ShoppingNight is de Makersmarkt, die na afloop van de reguliere zaterdagmarkt op de Grote Markt
wordt georganiseerd. De Rabobank
Haarlem en omstreken is, samen met
de gemeente Haarlem en de Bedrijven Investerings Zone (BIZ), één van
de drie sponsoren van de ShoppingNight en ondersteunt de Makersmarkt
op diverse manieren. Tijdens de markt
vertellen makers, ontwerpers en mer-

Daan studeerde Econometrie aan de
UVA, in Amsterdam. 'Daar ben ik mee
gestopt, het rommelen met muziek
vond ik veel te leuk.' Niet veel later
had hij zijn eerste geluidsstudio. 'In
die eerste periode heb ik echt van
alles gedaan. Orkestbanden inspelen,
jingles voor de VARA, enz. Ik kan zelf
redelijk piano spelen, een vriend
speelde gitaar en ik had een drumcomputer en sampler voor de drums
en alle andere sounds. Ik was gewoon
een jonge gast.'

Menselijke ‘rode lopers’ wijzen bezoekers de
weg door de winkelstraten.

ken het verhaal achter hun producten. De kramen liggen vol met kunst,
mode, food en design. De toegang is
gratis. Voor meer informatie kunnen
belangstellenden contact opnemen
met Simone Lunstroo van het organisatiebureau Paint it yellow, simone@
paintityellow.nl

'Eerst de introductie-single en vervolgens het liedje met hitpotentie. Als
dat nummer Alarmschijf werd en de
Top 40 in denderde, dan was succes
verzekerd. Geld verdienen deed je
grotendeels met het verkopen van
albums en singles.'
 Lees verder op www.pergezicht.nl/
daan-van-rijsbergen
Op Pergezicht.nl vertelt Jan Glas de
verhalen van ondernemers. Goede
Zaken plaatst maandelijks één van
deze verhalen.

 www.rabobank.nl/haarlem

COLOFON

AGENDA
do. 18 april
Workshop Netwerken
Wegens succes herhaald –
praktijkgericht en interactief.
9.00-12.00 uur
Locatie: MAAK Arena
ww.kennemerbusiness.nl
w

zo. 28 april
Workshop Storytelling
Interactief; met ruimte om te reageren,
discussiëren en filosoferen.
10.00-12.00 uur
Locatie: De Uitkijk
ww.fifotraining.nl
w

zo. 5 mei
Kennemer Toerrit Lions Club
Voor youngtimers en oldtimers, met
lunch en aansluitend diner.
Gehele dag
Locatie: Kennemerland
ww.kennemertoerrit.com
w

do. 18 april
Bedrijvendag Inholland
Studenten en bedrijven ontmoeten
elkaar, in kader van stages of
afstudeeropdrachten.
Locatie: Inholland
ww.inholland.nl/bbs
w

di. 30 april
Sparkz netwerkdiner
Voor ondernemers & beleidsmakers,
aandacht voor Blue Ribbon.
Vanaf 18.00 uur
Locatie: Brasserie de Houtrak
parkzNetworking.nl
S

wo. 8 mei
Ondernemerscafé Bewust Haarlem
Open netwerkochtend voor
professionals.
9.00-11.00 uur
Locatie: Grand Café Vooges
ww.bewusthaarlem.nl
w
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