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AGENDA

Goede Zaken wordt gepro-

duceerd 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

Goede Zaken

 goedezaken

waarderpolder.nl

Goede Zaken is een commerciële uitgave, 

in samenwerking met de partners: 

.nu

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

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

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

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

wo. 15 mei
Life Changing Event
Masterclass mkb over pensioenen en 
bedrijfsovernames.
17.00-19.00 uur
Locatie: Sligro
  www.mkb-haarlem.nl

di. 28 mei
Sparkz netwerkdiner
'Dress to impress', voor ondernemers & 
beleidsmakers.
Vanaf 18.00 uur
Locatie: Landgoed Groenendaal
  www.SparkzNetworking.nl
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Deelnemers gezocht voor Participatieprijs werkgevers 
Welke werkgever levert een toppresta-
tie bij het inzetten van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt? Werkzoe-
kenden die zelf niet zo gemakkelijk 
een betaalde baan kunnen vinden, 
hebben een steuntje in de rug nodig. 
Hen aan het werk helpen èn houden 
gaat niet vanzelf. Het vraagt om echte 
motivatie van beide kanten en inspan-
ningen van alle betrokkenen. Wat de 
werkgever er voor terug krijgt, zijn ge-
motiveerde medewerkers en voldoe-
ning aan alle kanten. 

Om succesvolle voorbeelden van 
werkgevers in beeld te brengen, is 
de Participatieprijs voor werkgevers 
in het leven geroepen. Werkgevers 
die het op dit gebied goed doen, zijn 
de ambassadeurs van het ‘inclusief 
werkgeven’. Zij kunnen uit eigen erva-
ring anderen vertellen waarom zij het 
doen, hoe zij het doen en waar je als 
werkgever op moet letten om er een 
succes van te maken. 

Transparant beleid
De wedstrijd voor deze werkgever-
sprijs is gestart. De deelnemende 
werkgevers moeten aan de nodige 
criteria voldoen. Zo moet er sprake 
zijn van een modern en transparant 
HRM-beleid. De werkgever spant zich 

bij het vervullen van vacatures buiten-
gewoon in voor bijzondere doelgroe-
pen. En de werkgever draagt het idee 
achter ‘inclusief werkgeven’ proactief 
uit. De werkgever kan een commer-
cieel bedrijf zijn, maar ook een non-
profit werkgever. 

Een onafhankelijke, deskundige jury 
beoordeelt de deelnemers en verricht 
de selectie. In de vijfkoppige jury zit-
ten Gea Kuiper (Twizzting), René Nelis 
(BDO), Fabiènne Hendricks (Tata Steel 
Academy), Monique van ’t Klooster 
(VBZ) en Jeroen Coops (Pasmatch). 
Vorig jaar won Vos Supermarkten.
De prijs is een initiatief van het 

Werkgevers Servicepunt voor Zuid-
Kennemerland en IJmond. In de regio 
IJmond bestaat al de jaarlijkse IJmond 
Werkt Award. De prijs is gericht op de 
werkgelegenheid voor medewerkers 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
in de regio Zuid-Kennemerland (ge-
meenten Haarlem, Heemstede, Bloe-
mendaal en Zandvoort). De prijsuit-
reiking is op donderdag 3 oktober in 
Sociëteit Vereeniging.    

Tips en aanmeldingen kunnen tot en 
met vrijdag 17 mei, 24.00 uur bij de 
organisatie worden ingediend.

  www.participatieprijswerkgevers.nl

Het restaurant aan het Spaarne is al 
twaalf jaar de huiskamer van Haarlem. 
Door de comfortabele stoelen, de 
oude houten vloer en de mooie toog 
voelen gasten zich er ook meteen 
thuis. 'Dit is een familiebedrijf', vertelt 
Kim. 'Mijn moeder is dit restaurant 
gestart en mijn zusjes en ik besloten 
haar te helpen. Maar wel onder één 
voorwaarde: dat ik mocht werken 
met seizoensproducten en duurzaam 
vlees. Dat is gelukt! We serveren bij-
voorbeeld hertenrookworst uit de 
Amsterdamse waterleidingduinen, 
worst van Brandt & Levie en groentes 
van het seizoen.'

Zuinigheid met vlijt
'De duurzame adviezen van Klimaat-
route gingen natuurlijk vooral over 
technische aspecten, zoals appara-

tuur en ledverlichting. Mijn tip is om 
ook het gesprek met personeel aan te 
gaan. Het zit hem vaak in kleine din-
gen, zoals de afwasmachine pas laten 
draaien als die vol is. Ik leid dit bedrijf 
als een groot gezin en dat is ook een 
duurzame manier. Zuinigheid met 
vlijt, bouwt huizen als kastelen, zeg 
maar.'

Bewustwording
Kim is lid van Slow Food, een bewe-
ging die zich inzet voor een good, 
clean en fair voedselsysteem. 'Met de 
menukaart willen we onze gasten op 
een leuke manier meegeven hoe je 
naar voedsel kunt kijken. We serveren 
borrelhappen die mensen gewend 
zijn, maar daarnaast ook een ‘circulair’ 
borrelplateau. Gasten zijn er nieuws-
gierig naar en praten in ons restaurant 

dus vaak op een ongedwongen ma-
nier, met een borrel in de hand, over 
duurzaamheid. Dat vind ik leuk.'

Meer verhalen over horeca-onderne-

mers die na de scan van Klimaatroute 
duurzame maatregelen hebben ge-
troffen, zijn te vinden op de website.

  www.haarlem.nl/de-groene-mug

Kim Lemmers: 'Gasten praten in ons restaurant vaak op een ongedwongen manier, met een 
borrel in de hand, over duurzaamheid.'

De finalisten worden tijdens een bedrijfsbezoek ‘ondervraagd’ over hun HRM-beleid.

Foto: Jurriaan Hoefsmit 

www.kennemertoerrit.com
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De huiskamer van Haarlem kiest bewust voor duurzaamheid
De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. Afgelo-
pen zomer ging het bedrijf Klimaatroute in opdracht van de gemeente langs bij 
100 Haarlemse horecazaken om te adviseren over duurzame en energiebespa-
rende maatregelen. Kim Lemmers is mede-eigenaar van Spaarne66.

levert een topprestatie 

www.participatieprijswerkgevers.nl

WELKE 
WERKGEVER

bij het inzetten van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt? 
Wie wint deze nieuwe prijs? 

Tips en aanmelden: 
t/m vrijdag 17 mei 2019

Initiatief van:

2019

QuickScans
Klimaatroute
Het project van de gemeente Haar-
lem, om horecazaken te adviseren 
op het gebied van duurzaamheid en 
energiebesparing, wordt positief ont-
vangen. Inmiddels zijn 110 QuickScan 
trajecten van het bedrijf Klimaatroute 
van start gegaan. 43 Ondernemers 
hebben nu al, ook als reactie op 
deur-aan-deur acties, maatregelen 
getroffen om hun energieverbruik 
significant te reduceren. Dat komt 
overeen met een activatiepercentage 
van 39%, een goede score. 

In totaal is er door ondernemers in dit 
project lokaal een bedrag geïnves-
teerd van €69.634,- in energiezuinige 
producten. Hiermee wordt 121 ton 
CO2 op jaarbasis gereduceerd. De 
scan-fase van het project is inmiddels 
afgerond door Klimaatroute. Maar ge-
schikte en geïnteresseerde onderne-
mers worden nog altijd uitgenodigd 
om deel te nemen. 


