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Bedrijven in de Waarderpolder zetten deuren open voor docenten
´

Karina Neef, afstudeercoördinator
bij Hogeschool Inholland, deelt die
ervaring. ‘Je kunt nu echt direct ‘rapporteren’ vanaf de werkvloer. We
komen natuurlijk vaker bij bedrijven,
bijvoorbeeld voor stagebezoeken,
maar zien nu toch weer andere plaatsen, branches en bedrijfsprocessen.
Bovendien zijn we altijd op zoek naar
samenwerking met bedrijven en deze
dag biedt ons de gelegenheid dat netwerk verder uit te breiden.’

Op de Dag van de Ondernemer, afgelopen vrijdag, werden in het hele land ondernemers door lokale overheden in het zonnetje gezet. De maatschappelijke
organsiatie voor jongeren JINC en Parkmanagement Waarderpolder gaven hier
invulling aan door met docenten en stagebegeleiders op bedrijfsbezoek te gaan.
Zo kunnen ze hun netwerk uitbreiden, feeling houden met het werkveld en studenten enthousiast maken voor een stage of baan bij een bedrijf in de Waarderpolder.

Het programma begon bij Spaarne–
landen, waar sommige docenten
op hun laptop of telefoon nog snel
wat berichten van studenten beantwoordden voordat ze welkom werden
geheten door Spaarnelanden-directeur Robert Oosting. Oosting stond
zelf jarenlang voor de klas en kent
vanaf beide kanten het belang van
een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. ‘Voor onze eigen
organisatie geldt dat we de behoefte
kennen om te veranderen, momenteel met name op het gebied van
duurzaamheid. We doen dingen vaak
al lang op dezelfde manier omdat we
het nu eenmaal zo gewend zijn. Mede



dankzij leerlingen en studenten krijgen wij weer nieuwe inzichten’.
Aanwas van onderaf
Naast Spaarnelanden werden NS
Treinmodernisering, Pentacon, JP
Haarlem, Cavex, Easypers, Simon Levelt en Intos bezocht. Bij interieurbouwer Intos werken zo’n 165 mensen.
‘Over het algemeen zijn dat jonge
mensen’, vertelde directeur Diederik
Hein aan zijn bezoekers. ‘De aanwas
moet echt ‘van onderaf’ komen. Daarom ben ik zo blij om jullie hier te mogen ontvangen. Jullie zijn bezig met
onze toekomst, leiden de mensen op
die hier straks werken.’

Goede Zaken-taart voor Blue Hub

RAP Fotografie – Ramon Philippo
Karin Kuiper van VNO-NCW, initiefnemer van de Dag van de Ondernemer, was enthousiast over
de bedrijfsbezoeken: 'Ik zou andere gemeenten op willen roepen om dit voorbeeld te volgen.’

Ingeborg Peekel van het Nova College bezocht onder meer NS Treinmodernisering. ‘Er werd verteld dat
studenten met minimaal een niveau
2-opleiding daar kunnen starten,
waarbij ze alle ruimte krijgen om
bijvoorbeeld een niveau 3-opleiding

te volgen, of daar op dat moment nu
wel of geen behoefte aan is binnen
het bedrijf. Verder geeft dit bezoek
me meer zicht op hoe het er op de
werkvloer aan toegaat, waar ik weer
over kan vertellen aan onze studenten.’

Voortdurend onderwijs
Bij de afsluitende borrel toonde Karin
Kuiper van VNO-NCW, initiatiefnemer
van de Dag van de Ondernemer, zich
enthousiast over de keuze om de dag
in het teken van arbeidsmarkt en onderwijs te stellen. ‘‘Er bij komt bij ondernemers steeds meer besef voor het
belang van voortdurend onderwijs. Ik
zou andere gemeenten dan ook op
willen roepen om dit Haarlemse voorbeeld te volgen.’

HR-netwerk Waarderpolder: de kracht van samenwerken
Hoe kun je elkaar helpen met de huidige krapte op de arbeidsmarkt? En hoe
ga je aan de slag met de nieuwe Wet
Arbeidsmarkt in Balans (WAB)? Op de
Dag van de Ondernemer organiseerde
Parkmanagement Waarderpolder een
HR-ontbijt als kick-off voor een lokaal
HR-netwerk. Tijdens de bijeenkomst
stelden de aanwezigen elkaar vragen
en gaven ze elkaar ook de eerste tips.

Natasja van der Spek werd op de Dag van de Ondernemer verrast met bloemen en taart, door Johan Tempelaar (links) en Jaap Bonkenburg van Goede
Zaken. Zij startte januari vorig jaar met Blue Hub. Haar bedrijf vermindert
de logistieke druk en zorgt, dankzij de elektrische bakfiets en het op blauwe
diesel rijdende busje, voor beduidend minder CO2-uitstoot in de Haarlemse
binnenstad. Natasja van der Spek was één van de door collega-ondernemers voorgedragen kandidaten om in het zonnetje te worden gezet. Bij de
loting kwam haar naam naar voren en zodoende mocht ze de Goede Zakentaart en bijbehorende bloemen in ontvangst nemen.
De onderneemster in de Waarderpolder was blij met deze erkenning. 'We
groeien. Vorig jaar deed ik het samen met mijn vader, nu hebben we twee
stagiaires en een vaste kracht op kantoor zitten. We staan, als het om logistiek gaat, aan de vooravond van een belangrijke verandering. Winkels en
bewoners in binnensteden zijn afhankelijk van snel en efficiënt vervoer. Er
wachten ons nog heel veel uitdagingen.'
 www.bluehub.nl

Het nieuwe HR-netwerk, De Waarderpolder Werkt, is bedoeld om de ‘chefs
personeelszaken’ in de Waarderpolder
samen te brengen. Parkmanagement
merkt dat veel bedrijven op het businesspark met dezelfde personeelsgerelateerde vraagstukken zitten.
Maar ook dat bedrijven daar mooie
oplossingen voor hebben gevonden.
Door hen met elkaar in verbinding te
brengen, kunnen ze van elkaar leren.
Het initiatief van Parkmanagement
voor een lokaal HR-netwerk is niet
nieuw. Eerder werden door andere
partijen enkele soortgelijke netwerken opgericht, maar geen daarvan
hield stand. Voor dit nieuwe HRnetwerk is bewust gekozen voor een
andere aanpak. Zonder onnodig in-

Voor de complete zakelijke agenda van 2019: www.goedezaken.nu/agenda

wo. 20 november
Anders netwerken
Workshop van stichting Vrouw in Bedrijf
19.30-21.30 uur
Locatie: HOF20
ww.vrouwinbedrijf.nl
w

gewikkelde bijzaken, maar gewoon
wat een netwerk in de kern moet zijn:
contact maken en onderhouden.
Persoonlijke verbinding
'Met De Waarderpolder Werkt willen
we vasthouden aan de kracht van
een persoonlijke verbinding. Als de
chefs personeelszaken van verschillende bedrijven elkaar kennen en
weten wat er speelt bij het bedrijf
van de ander, kunnen ze elkaar helpen, hun vragen aan elkaar stellen,
of juist adviseren. Gewoon bij elkaar
aan tafel', aldus Ruud Meijer van

Parkmanagement Waarderpolder.
De aanwezigen waren blij met het
initiatief en de aanpak voor het verder
doorontwikkelen van het netwerk. Er
werd meteen een nieuwe HR-bijeenkomst gepland. De chefs personeelszaken gaan in december verder kennismaken en met elkaar kijken hoe
zij elkaar, nog voor het einde van het
jaar, kunnen helpen met de nieuwe
WAB. Want ook dat kun je beter samen dan alleen.
 www.waarderpolder.nl
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Vandaag een themapagina van
Goede Zaken in het kader van
de Dag van de Ondernemer.

De aanwezigen waren blij met het initiatief van De Waarderpolder Werkt; nog voor het einde
van het jaar gaan de chefs personeelszaken verder kennismaken met elkaar.

ma. 25 november
NV Haarlem
Talkshow met aansluitend netwerkborrel.
17.00-18.00 uur
Locatie: Philharmonie
ww.nvhaarlem.nl
w
di. 26 november
IJmond onderneemt
Gala-avond met onder meer uitreiking
diverse Awards.
16.30-21.00 uur
Locatie: A9 Studios
ww.ijmondonderneemt.nl
w

vr. 29 november
Workshop netwerken
Door DOCK werkt, onder leiding van Rob
Wieleman.
19.00-21.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Alleman
ww.dock.nl
w
vr. 29 november
Ondernemersborrel
Georganiseerd door GIDS netwerk.
17.30-19.30 uur
Locatie: Het open Huis
nfo@gelovenindestad.nl
 i
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Volg ons ook op
www.goedezaken.nu
Goede Zaken
goedezaken

Goede Zaken is een commerciële uitgave,
in samenwerking met de partners:

waarderpolder.nl

