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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

di. 1 oktober
Businesslunch
Met spreker Merel Wigleven over 
3D-Printing.
12.00-13.30 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
  www.societeitvereeniging.nl

di. 1 oktober
Vacaturecafé
Informele bijeenkomst voor  
werkgevers en werkzoekenden.
15.00-17.00 uur
Locatie: Stadskantoor Zijlpoort
  www.wspzuid 

kennemerlandenijmond.nl

do. 3 oktober
Week van het werk
Bijeenkomst met en over werkgevers.
Vanaf 7.30 uur
Locatie: Cineworld Beverwijk
  www.wspzuid 

kennemerlandenijmond.nl

do. 3 oktober
Participatieprijs werkgevers
Uitreiking jaarlijkse prijs voor inclusief 
werkgeven.
15.00-18.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
  www.participatieprijswerkgevers.nl

vr. 4 oktober
Innovatiecafé
Jaap Sluis interviewt innovatieve 
ondernemers.
15.30-17.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
  www.societeitvereeniging.nl

zo. 6 oktober
Mugfest
Duurzaamheidsfestival: markt, 
tentoonstelling, workshops.
12.00-17.00 uur
Locatie: Grote Markt
  www.haarlem.nl
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Voor de complete zakelijke agenda van 2019: www.goedezaken.nu/agenda

 

Voor de finalebijeenkomst van de Participatieprijs werkgevers hebben zich 
al meer dan 100 gasten aangemeld. Donderdag 3 oktober strijden drie 
werkgevers uit de regio Zuid-Kennemerland om de tweede editie van deze 
prijs, die vorig jaar werd gewonnen door Vos Supermarkten. 

Naast enkele interviews en de presentatie van het eenmalige tijdschrift 
‘Re-mind’ is er ruim aandacht voor drie voorbeeldwerkgevers. Dat zijn 
MEO (facilitaire diensten, Haarlem), Record Industry (producent vinyl ge-
luidsdragers, Haarlem) en Newasco Van Houten (wasserij en linnenverhuur, 
Heemstede). De prijs is gericht op ‘inclusief werkgeven’. Deze drie bedrijven 
spannen zich in het bijzonder in om mensen met een arbeidsbeperking 
aan het werk te helpen en te houden. De bijeenkomst met prijsuitreiking is 
dit jaar in Sociëteit Vereeniging, van 15.00 tot 18.00 uur. 

  Meer informatie en aanmelden: www.participatieprijswerkgevers.nl 

Participatieprijs werkgevers 

Foto: In Bloei Fotografie 

Zondag 6 oktober wordt het jaarlijkse 
Haarlemse Mugfest georganiseerd op 
de Grote Markt. Het gratis duurzaam-
heidsfestival van de Groene Mug staat 
deze keer in het teken van ‘duurzaam 
doen’. 

De Grote Markt en omgeving wordt 
tijdens Mugfest omgetoverd tot een 
festivalterrein, met muziek, theater, 
films, workshops en de duurzaam-
heidsmarkt. Alles is gericht op het 
inspireren van de bezoekers over hoe, 
ook in de toekomst, Haarlem een leef-
bare stad kan blijven.

Speciale aandacht op Mugfest is er 
voor duurzaam textiel. Haarlem doet 
voor het eerst mee aan de Dutch Sus-
tainable Fashion Week. De gemeente 
organiseert samen met DSFW ver-
schillende activiteiten tussen 4 en 13 
oktober, zoals een Groene Textielrou-
te langs 30 winkels die duurzame kle-
ding verkopen. Tijdens Mugfest wordt 
de documentaire  ‘The positive chain 
of change’ vertoond, over de kleding-
industrie. De maakster Chanel Chap-
man leidt een discussiepanel, waar 
onder anderen Lonneke Verbunt, 
oprichter BrandMission, en Maaike 
Groen, oprichter MissGreen, aan mee-
doen. In grand café Brinkmann is er 
een Mugfest Kledingruil en Paswerk 

en Spaarnelanden laten zien wat er 
gebeurt met textiel uit textielbakken. 

Woningcheck
Bij de Pop-up Woningcheck kunnen 
Haarlemmers terecht bij het Duur-
zaamheidsloket, het Duurzaam Bouw-
loket en energiecoaches, om zich te 
laten adviseren over duurzame maat-
regelen en de financiering ervan. Met 
informatie over de subsidie Haarlem 
Aardgasvrij en de Duurzaamheidsle-
ning van de gemeente Haarlem.

Voor kinderen is er op Mugfest ook 
van alles te doen, zoals een speur-
tocht, workshops en theatervoor-
stellingen. Er is muziek van zangeres 
Nyjolene Grey, Popkoor Zingsation en 
het Haarlemse The Last Wave. De dag 
wordt afgesloten door Mashup.

Mugfest wordt zondag 6 oktober van 
12.00 tot 17.00 uur georganiseerd op 
de Grote Markt. 

  www.haarlem.nl/mugfest 

Duurzame inspiratie opdoen tijdens Mugfest 2019

Winterwonderland in Brouwerskolkje Exclusief 
Brouwerskolkje Exclusief richt zich 
op ondernemers die de komende de-
cembermaand een speciaal kerstevent 
voor hun medewerkers en relaties wil-
len organiseren. Tijdens de kerstperi-
ode verandert Brouwerskolkje in een 
intiem winterwonderland. 'We zorgen 
voor een warm gevoel in een winterse 
omgeving', zegt Bas Dortmundt.

Bas Dortmundt nam november 2017 
Brouwerskolkje over. Hij besloot zich 
te richten op (bedrijfsmatige) par-
tijen, recepties en private diners. Zo 
vindt onder meer de Goede Zaken Ex-
clusief lunch voor ondernemers met 
veel succes plaats bij Brouwerskolkje. 
'Ik heb bewust de naam Exclusief toe-
gevoegd, omdat we voor gezelschap-
pen exclusieve diners, lunches en 
andere vormen van festiviteiten orga-
niseren. Er is genoeg ruimte. En door 
de indeling en het intieme karakter 

van de locatie oogt het zelfs vanaf 20 
personen al gezellig druk.' 

Complete kerstbeleving
Vanaf 11 december biedt Brouwers-
kolkje een all-in-service aan, voor een 
complete kerstbeleving voor (zake-
lijke) gezelschappen tot maximaal 
70 personen. Zowel voor de lunch 
als voor het diner. 'Vorig jaar werd 
ik door verschillende bedrijven be-
naderd of er bij ons een kerst-event 
georganiseerd kon worden. We heb-
ben als team goed nagedacht over 
de invulling. Ik vond het essentieel 
mijn evenementenachtergrond met 
het exclusieve karakter van Brouwers-
kolkje te verbinden. Het is belangrijk 
als bedrijf om voor de volle honderd 
procent achter datgene te staan wat 
je aanbiedt.'

'Naast het diverse aanbod van onze 

wijnen en spijzen bieden we een 
welkomstdrankje naar keuze (bub-
bels of glühwein bij het kampvuur) 
in arrangementsvorm. Daarnaast is er 
voor bedrijven de optie hun werkne-
mers een zelf op maat samengesteld 
kerstpakket mee naar huis te geven. 

De inhoud van dat pakket is een on-
derdeel van de sfeerbeleving in win-
terwonderland.'

  Voor meer informatie:  
www.brouwerskolkje.nl of  
bas@exclusevents.nl

Impressie van winterwonderland, vanaf begin december in Brouwerskolkje Exclusief.

De Grote Markt wordt tijdens Mugfest omgetoverd tot een festivalterrein, met onder meer de 
duurzaamheidsmarkt, muziek, theater, films en workshops.

4 OKTOBER
AANMELDEN VIA 

SLUIS@DECOALITIE.NL

INNOVATIECAFÉ

Foto: Franklin van der Erf 

Groene Zaken
Duurzaamheid wordt steeds meer 
een vanzelfsprekend onderdeel van 
ondernemen en bedrijfsvoering. Van 
bedrijven die zijn opgericht om toe 
te werken naar een schonere, circu-
laire economie tot en met bestaande 
ondernemingen die stapsgewijs hun 
bedrijfsvoering vergroenen. 

In de week van de duurzaamheid (7 
t/m 12 oktober) brengt Goede Zaken 
een 5-tal themapagina’s uit rondom 
‘duurzaamheid en ondernemen’, 
waarin verschillende manieren wor-
den gepresenteerd van duurzaam 
ondernemerschap. Onder meer 
Rabobank Haarlem en Omstreken, 
Hogeschool Inholland, Parkmanage-
ment Waarderpolder, Haarlem Licht-
stad, De Groene Mug en KapiteinLabs 
leveren een bijdrage. 

  Ook ideeën of tips? Laat het ons 
weten op goedezaken@decoalitie.nl


