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'In tegenstelling tot bij mannen is het dameshorloge niet het enige sieraad 
van de vrouw. De nadruk ligt mede op het decoratieve element. Het uur-
werk past bij de kledingkeuze van de zakenvrouw, die graag krachtig wil 
overkomen. Vrouwen maken daarom andere keuzes. Bij een man richt alle 
aandacht zich op zijn horloge, bij de vrouw is een horloge een onderdeel 
van het geheel. Dat speelt een grote rol in het advies dat wij verstrekken', 
zegt Henk van Velthoven van Van Velthoven juweliers in Heemstede.

Bij Van Velthoven heerst de sfeer van het echte ambacht. In de werkruimte 
repareert een medewerker een juweel, een ander plaatst een nieuw uur-
werk in een oude horlogekast. 'Dames en dus ook zakenvrouwen zijn, net 
als mannen, zeer geïnteresseerd in vintagehorloges. Met een oud familie-
stuk laat je zien dat je niet alleen gefocust bent op de toekomst, maar ook 
het verleden koestert.'

  www.vanvelthovenjuweliers.nl

Decoratieve vintagehorloges  

ma. 1 juli
Open Coffee Haarlem
Open inloop, ongedwongen netwerken 
met andere ondernemers.
10.00-12.00 uur
Locatie: Jopenkerk
  www.opencoffeehaarlem.nl

di. 2 juli
Bijeenkomst HOS
Met als spreker Maria Genova, auteur 
van ‘Komt een vrouw bij de h@cker’.
16.30-21.30 uur
Locatie: Koepelgevangenis
  www.hos-haarlem.nl

wo. 3 juli
Goede Zaken Exclusief
Open uitwisseling van ideeën bij een 
tweegangenlunch, gast: Piet Buter.
12.00-14.00 uur
Locatie: Brouwerskolkje Exclusief
  Aanmelden: goedezaken@decoalitie.nl

vr. 5 juli
Zorgspecialist Grachtenloop
Inclusief bedrijvenloop, met uitgebreid 
businesspakket.
Vanaf 18.15 uur
Locatie: Nieuwe Gracht
  www.grachtenloop.nl

ma. 8 juli
Initiatievencafé
Pitches van startende en gevorderde 
initiatiefnemers.
16.30-19.00 uur
Locatie: Het Badhuis
  www.haarlem.nl

do. 11 juli
Sparkz Zomer Borrel
Open netwerkborrel.
17.30 uur-19.30 uur
Locatie: Restaurant Boschbeek
  www.SparkzNetworking.nl
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Het Regionaal Platform Criminaliteits-
beheersing Noord-Holland (RPCNH) 
organiseert dinsdag 2 juli een in-
teractieve cybercrime-training voor 
MKB-ondernemers in het Seinwezen 
in Haarlem. Dat gebeurt niet zonder 
reden. Cybercriminaliteit wordt een 
steeds groter probleem en onderne-
mers zijn in toenemende mate de dupe.

De gratis masterclass is onderdeel van 
de landelijke campagne ‘Eerst Chec-
ken, dan klikken!’ van het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid, die eind 
mei werd afgetrapt. Doelstelling is het 
beïnvloeden van de mindset. Deelne-
mers krijgen handvatten om cyber-
crime te voorkomen, gedragsveran-
dering bij werknemers te stimuleren 
en gevolgschade te beperken.

Met hackers aan tafel
Het programma van de masterclass, 
dat is samengesteld in overleg met 
cyber security experts, de gemeente 
Haarlem en lokale ondernemers-
verenigingen, start 18.00 uur in het 
Seinwezen in Haarlem en duurt tot 
ongeveer 20.45 uur. Het is de eerste 

masterclass van een reeks die de ko-
mende maanden in Noord-Holland 
wordt georganiseerd. Deelnemers 
ontvangen na afloop de praktische 
'Toolbox Cybercrime' waarmee ze di-
rect verbeteringen kunnen doorvoe-
ren. Een ethical hacker geeft inzicht 
in motieven, deelt ervaringen van 
gedupeerde ondernemers en geeft 
praktische tips aan de deelnemers. 

De gemeente Haarlem onderkent de 
risico’s van cybercriminaliteit. Bur-
gemeester Jos Wienen: 'Steeds meer 
Haarlemse ondernemingen worden 
getroffen door cybercriminaliteit. 
Haarlem gaat daarom actief aan de 
slag met ondernemers, zodat zij zich 
beter kunnen beschermen.'

Het RPCNH is een initiatief van het ge-
organiseerde bedrijfsleven, gemeen-
ten, politie, het openbaar ministerie, 
brandweer en de provincie en maakt 
zich sterk voor de aanpak van crimina-
liteit. Met preventieve maatregelen, 
voorlichting en trainingen worden op-
lossingen aangereikt voor deze veilig-
heidsrisico’s. Gelijktijdig met de aftrap 

van de landelijke campagne werd de 
MKB Phishing Test ontwikkeld. Werk-
nemers van MKB-organisaties worden 
daarmee in nauwe samenwerking 
met de aangemelde bedrijven in het 
geheim onderworpen aan een test 

om veiligheid en cyber-weerbaarheid 
van de organisatie in kaart te brengen 
en te verbeteren. 

  Inschrijven: www.rpcnh.nl/
activiteiten 

Masterclass cybercrime voor MKB in Haarlem

Wijzigingen in arbeidsrecht op komst
Met ingang van 1 januari 2020 gaat 
er weer het nodige veranderen in het 
arbeidsrecht, als gevolg van de WAB, 
Wet Arbeidsmarkt in Balans. Voor u als 
werkgever is het van groot belang om 
te weten wat er gaat veranderen. Hier-
onder de belangrijkste wijzigingen.

1. Cumulatiegrond
Naast de reeds bestaande ontslag-
gronden komt een nieuwe grond, de 
i-grond of cumulatiegrond genoemd. 
Deze grond maakt het mogelijk om 
meerdere, niet voldragen ontslag-
gronden te combineren tot één rede-
lijke grond. Dit moet het makkelijker 
maken om iemand te ontslaan. Deze 
mogelijkheid heeft echter wel een 
financieel plaatje: de rechter kan een 
extra vergoeding toekennen, met een 
maximum van 50% bovenop de tran-
sitievergoeding.

2. Transitievergoeding
Werknemers hebben vanaf de eerste 
dag dat zij in dienst treden recht op 
een transitievergoeding, ook tijdens 
de proeftijd.

3. Ketenregeling
Het wordt weer mogelijk om 3 be-
paalde tijdcontracten in 3 jaar aan te 
gaan, vóór dat er sprake is van een 
onbepaalde tijd-contract. 

4.  Flexarbeid: payrolling en  
oproepkrachten

Werknemers die op payrollbasis wer-
ken, gaan dezelfde arbeidsvoorwaar-
den krijgen als de werknemers die in 
dienst zijn bij de opdrachtgever. Een 
oproepkracht zal voortaan minstens 
vier dagen van te voren moeten wor-
den opgeroepen door de werkgever. 
Mocht het werk door de werkgever 
na oproeping worden afgezegd, dan 
heeft de werknemer toch recht op 
loon.

5. WW-premiedifferentiatie
De WW-premie wordt gedifferenti-
eerd. Dat betekent dat werkgevers 
met veel flexibele arbeidskrachten 
een hogere premie gaan betalen. 
Immers, de kans dat een flexibele ar-
beidskracht aanspraak zal maken op 
een WW-uitkering is groter dan de 

kans dat een werknemer met een vast 
contract daarop aanspraak maakt.

Al met al dus weer diverse verande-
ringen die voor u als werkgever van 
groot belang zijn. Wanneer u vragen 
heeft over de veranderingen en wilt 
weten wat de gevolgen voor u bete-
kenen, kunt u altijd contact opnemen.

  Philippine Hoyng, Tanger 
Advocaten (023-512 14 00 of 
p.p.hoyng@ tanger.nl)

Initiatievencafé
Maandag 8 juli organiseert de ge-
meente Haarlem een nieuwe editie 
van het Initiatievencafé, dit keer bij 
het Badhuis (Leidseplein 49). Iedereen 
is tussen 17.00 tot 19.00 uur (inloop 
vanaf 16.30 uur) welkom om te komen 
pitchen, luisteren en netwerken.

Tijdens het Initiatievencafé pitchen 
startende en gevorderde initiatiefne-
mers, die Haarlem door hun idee een 
fijnere plaats maken om te wonen, 
werken of verblijven, hun idee en 
hulpvraag. De aanwezigen in de zaal 
kunnen luisteren, inspiratie opdoen, 
netwerken en/of initiatiefnemers 
helpen met hun vraag. Het doel is 
initiatiefnemers, de gemeente, maat-
schappelijke organisaties en onder-
nemers bij elkaar brengen om elkaar 
te leren kennen en in gesprek te gaan. 
Zo wil de gemeente hen op weg hel-
pen met de realisatie van nog meer 
mooie initiatieven in Haarlem.

  Een initiatief pitchen, ervaring op 
komen doen of komen netwerken? 
Iedereen kan zich gratis aanmelden 
door een e-mail te sturen naar 
initiatief@haarlem.nl.

De gratis masterclass is onderdeel van de landelijke campagne ‘Eerst Checken, dan klikken!’ van 

het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
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