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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

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

di. 4 juni
Lente Borrel
In een gemoedelijke sfeer bijpraten, met 
optioneel speeddating en BBQ.
15.30-19.30 uur
Locatie: Parnassia aan Zee
  www.kennemerbusiness.nl

wo. 5 juni
Ondernemerscafé Bewust Haarlem
Open netwerkochtend voor 
professionals.
9.00-11.00 uur
Locatie: Grand Café Vooges
  www.bewusthaarlem.nl

do. 6 juni
De Beursvloer
Verbinding tussen bedrijven en 
maatschappelijke organisaties.
15.45-17.30 uur
Locatie: Philharmonie
  www.bedrijfensamenleving.nl
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Samenwerking Stichting Ondernemersklankbord en Rabobank
Stichting Ondernemersklankbord (OKB) 
en Rabobank Haarlem en Omstreken 
gaan samenwerken. In een convenant 
is afgesproken dat accountmanagers 
van Rabobank ondernemers kunnen 
wijzen op het belang van een klank-
bordtraject met een adviseur van het 
OKB. Gestreefd wordt naar 10 trajecten 
per jaar, waarvan de bank de kosten 
van 200 euro per traject voor haar re-
kening neemt.

De contacten met Rabobank Haarlem 
en Omstreken werden gelegd door 
voormalig directeur Chris Abbenhuis, 
nu adviseur bij het OKB in de regio 
Haarlem. 'De samenwerking is goed 
voor zowel Rabobank als het OKB. 
Als onafhankelijk OKB-adviseur kun 
je relatief meer tijd besteden aan ad-
visering en begeleiding. OKB is in die 
zin aanvullend op wat de bank doet. 
Ik merk als adviseur hoe leuk het is om 
mensen te helpen. Ik sta er soms ver-
steld van hoe blij een ondernemer is 
met een klankbord, iemand die zaken 
anders en rustig benoemt.'

'De kracht van OKB schuilt niet alleen 
in de knowhow van haar adviseurs 

maar ook in de landelijke kennis', 
vult regiovoorzitter Anton Bouman 
aan. 'Ik kreeg onlangs in een klank-
bordgesprek een juridische vraag 
over franchising, die ik uitzette in ons 
landelijke netwerk. Een adviseur uit 
Sittard verwees mij door naar een no-
tariskantoor met veel expertise op dat 
gebied. Zo kon ik onze OKB-klant op 
korte termijn een juridisch juist ant-
woord op zijn vraag geven.'
Jan Feenstra, directievoorzitter van 

Rabobank Haarlem en Omstreken: 
'Wij stimuleren vanuit onze missie op 
diverse manieren het ondernemer-
schap, bijvoorbeeld door het organi-
seren van minimasters en inspiratie-
reizen. We vinden het belangrijk dat 
ondernemers van elkaar leren en als 
organisatie moet je de buitenwereld 
binnen laten. Daar sluit OKB perfect 
op aan.' 

  www.ondernemersklankbord.nl

Jan Berkhout begon in 1988 als constructeur bij Pieters Bouwtechniek en groeide 
door tot projectleider en uiteindelijk directeur. Al noemt hij zichzelf liever mee-
werkend voorman. ‘Als er een gaaf project voorbij komt, wil ik daar zelf bij betrok-
ken zijn. De liefde voor het vak blijft sterk.’

Pieters Bouwtechniek is opgericht in 
1974 in Haarlem en uitgegroeid tot 
een landelijk opererend constructief 
ingenieursbureau met 170 medewer-
kers verdeeld over 5 vestigingen. ‘Het 
vak is in de tijd behoorlijk veranderd’, 
vertelt Berkhout. ‘Bij innovaties willen 
we echt vooraan zitten, zo werkten 
we al vroeg met 3D-modellering. 
Voordat er gebouwd wordt, maken de 
architect, de constructeur én de ove-
rige adviseurs een 3D-ontwerp. Die 
modellen worden op elkaar gelegd, 
zodat je kunt zien of er knelpunten 
zijn. De aannemer kan op basis van 
het ontwerp direct aan de slag en 
door deze manier van werken zijn de 
faalkosten veel lager.’ 

Pieters Bouwtechniek is één van de 
grotere landelijke constructie-ad-
viesbureaus en kan daardoor grote 
ontwerpen aan, indien nodig pakken 
de vestigingen het gezamenlijk op. 

In Haarlem was Pieters onder meer 
betrokken bij de verbouwing/nieuw-
bouw van het Ripperda-complex, de 
Apple Store, Hogeschool Inholland, 
de JacobKliniek, Plaza West en Van der 
Valk Hotel Haarlem. Al doet het bedrijf 
ook kleine klussen, tot het intekenen 
van een enkele draagbalk aan toe. 
Berkhout: ‘We hebben de crisis over-
leefd en hebben nu meer medewer-
kers dan voorheen. Momenteel richten 
we ons op de zakelijke markt. We heb-
ben veel vaste klanten in de aanneme-
rij, projectontwikkeling en overheid.’ 

Door de drukte is het vinden en be-
houden van geschikte mensen een 
van de speerpunten. ‘De kracht van 
ons bedrijf zit niet in ‘het sommetje 
maken’, dat kan iedereen. Het gaat 
om verder kijken, meedenken met de 
klant, kijken wat de (on)gelijkheden 
zijn, en de samenhang met andere 
bouwtechnische zaken in de gaten 

houden. Omdat ons werk zo vakspe-
cifiek is, leiden we mensen met een 
MTS, HTS of TU-opleiding het liefst 
zelf verder op. Ons team varieert van 
iemand van 22 die net van school af 
is, tot en met een collega van 68 die 

als een soort tutor optreedt. Zo vindt 
er goede kennisoverdracht plaats en 
kunnen we de kwaliteit en continuï-
teit waarborgen.’ 

  www.pietersbouwtechniek.nl

Jan Berkhout: '‘De kracht van ons bedrijf zit niet in ‘het sommetje maken’, dat kan iedereen. Het 

gaat om verder kijken, meedenken met de klant.'

Jan Feenstra (links) van Rabobank Haarlem en Omstreken en Anton Bouman, regiovoorzitter 

van het OKB, ondertekenden het convenant.
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Jan Berkhout ‘meewerkend voorman’ met liefde voor het vak

levert een topprestatie 

www.participatieprijswerkgevers.nl

WELKE 
WERKGEVER

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

Tips en aanmelden: 
t/m vrijdag 17 mei 2019

Initiatief van:

2019

Burgers gastspreker
Prinsjesdag Lunch
De organisatie 
van de Haarlem-
se Prinsjesdag 
Lunch heeft dit 
jaar Jos Burgers 
weten te strikken 
als gastspreker. 
Burgers vervulde 
tal van functies 
in verkoop, marketing, beroepson-
derwijs en bedrijfsadvies en heeft een 
brede blik op het functioneren van 
bedrijven. De auteur van bestsellers 
en veelgevraagde spreker over klant-
gerichtheid, marketing en relatiema-
nagement behoort tot de top van de 
managementsprekers van Nederland. 

Hij verzorgt tijdens de Prinsjesdag 
Lunch een presentatie voor een pu-
bliek van 150 ondernemers en direc-
teuren van bedrijven in de Haarlemse 
regio. Het zakenevenement vindt 
plaats op de derde dinsdag van sep-
tember. Tickets bestellen kan via de 
website. 

  www.haarlemseprinsjesdaglunch.nl 


