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in samenwerking met de partners: 
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ma. 27 januari
Open Coffee Haarlem
Open inloop, netwerken met andere 
ondernemers.
10.00-12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
www.opencoffeehaarlem.nl

di. 28 januari
Sparkz netwerkdiner
Borrelen, netwerken en dineren.
Locatie: restaurant Fris
18.00-22.30 uur
www.sparkznetworking.nl

vr. 31 januari
Businesslunch
Thema: netwerken, onder leiding van 
Dany Hanusch.
12.00-13.30 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
www.societeitvereeniging.nl

do. 6 februari 
Workshop netwerken
Interactief en gericht op praktische 
vaardigheden.
8.30-12.30 uur
Locatie: Crown Business Center
www.kennemerbusiness.nl

vr. 7 februari
Innovatiecafé
Innovatieve ondernemers aan het woord.
15.30-18.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
www.societeitvereeniging.nl

ma. 10 februari
Open Coffee Haarlem
Open inloop, netwerken met andere 
ondernemers.
10.00-12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
www.opencoffeehaarlem.nl
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Kijk voor 
de zakelijke 

agenda op 
goedezaken.nu

 Download de nieuws-app!

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

Uitbreiding De Coalitie geeft vervolg aan ingezette groei 
Rosalie Smit en Vanessa van Zalm versterken de gelederen van De Coalitie. Daar-
mee geeft het Haarlemse communicatieadviesbureau vervolg aan de ingezette 
groei op het gebied van tekstproducties, talkshows en mediabegeleiding.

Een half jaar geleden betrokken Jaap 
Bonkenburg, Jaap Sluis en Johan Tem-
pelaar met De Coalitie een nieuwe, 
grotere kantoorruimte aan het Ke-
naupark 15. Via-via kwamen de heren 
in contact met Vanessa van Zalm, bij 
veel Haarlemmers bekend door haar 
werk in Café Studio. ‘Dat heb ik altijd 
met veel plezier gedaan’, vertelt Van 
Zalm. ‘Maar met mijn liefde voor taal 
en tekst en een Master in de Neder-
landse Taal en Letterkunde op zak, 
wilde ik graag meer als tekstschrijver 
doen. Na een gesprek met Johan 
Tempelaar kreeg ik de kans om voor 
De Coalitie aan de slag te gaan. Het 
begon met een paar opdrachten en 
dat beviel van beide kanten dermate 
goed, dat ik ben aangeschoven op 
kantoor. We hebben besloten om die 
samenwerking verder uit te breiden.’ 
Behalve tekstklussen richt Van Zalm 
zich ook op grafisch ontwerp (onder 

meer posters en brochures) en de 
volledige productie van Mailchimp-
nieuwsbrieven. 

NV talkshows 
Een ander nieuw gezicht bij De Coa-
litie is Rosalie Smit. Zij is in de regio 
Haarlem, zeker binnen de onderne-
mersnetwerken, geen onbekende. Dat 
komt onder meer door haar verleden 
als directeur MKB Haarlem, commu-
nicatiemanager van Winkelcentrum 
Schalkwijk en Senior Projectmanager 
bij Stad & Co. ‘Ik kwam in contact met 
Jaap Sluis met wie ik de NV Zaanstad 
en NV Purmerend presenteer’, vertelt 
Smit. ‘Het format van deze talkshows 
is gebaseerd op dat van de NV Haar-
lem, die door De Coalitie is geïnitieerd. 
Inmiddels produceert De Coalitie jaar-
lijks circa 20 talkshows, zowel publiek 
toegankelijk als incorporate. Ik ga me 
mede richten op het versterken en uit-

bouwen van dit format, zowel redacti-
oneel als organisatorisch.’ 

Verder gaat Rosalie Smit zich bezig-
houden met het opzetten en uit-
voeren van communicatieplannen. 
Daarnaast start ze met ingang van 1 

februari als verenigingsmanager voor 
de Industriekring Haarlem. Ook die 
activiteit is Smit op het lijf geschreven: 
‘Ik ben altijd gericht op het delen van 
contacten, kennis en kunde. Dat zie ik 
bij De Coalitie ook heel sterk: vanuit 
gezamenlijke belangen met plezier 

aan de slag. Dwarsverbanden leggen 
tussen ondernemen, onderwijs en 
overheid om samen verder te komen. 
Dat vormt een mooie basis om verder 
op te bouwen.’

 www.decoalitie.nl 

Netwerken voor 
professionals
Kennemer Business organiseert don-
derdag 6 februari de jaarlijkse work-
shop netwerken. Een compact pro-
gramma in drie klokuren, gericht op 
live zakelijk netwerken.

De kleinschalige, praktijkgerichte bij-
eenkomst wordt verzorgd door Rob 
Wieleman, oprichter van het zaken-
netwerk. Middels rollenspellen gaan 
de deelnemers interactief aan de 
slag . Aan de orde komen: oriëntatie, 
voorbereidingen, het starten van een 
gesprek, het inbreken bij een gesprek 
en de follow-up. Naast de top-5 van 
do's en don'ts.

De inschrijving is open voor iedereen 
die binnen en met het bedrijfsleven 
moet netwerken, zoals ondernemers 
en managers/professionals in functies 
met commerciële en relatiebeheer 
taken. Vooraf aanmelden, voor de 
workshop van 8.30 tot 12.30 uur in het 
Crown Business Center, is verplicht.

  www.kennemerbusiness.nl

Het Instagram-berichtje van Carlotte 
Mos over haar verhuizing naar Haar-
lem, ruim een jaar geleden, trok de 
aandacht van Eugénie van den Haak. 
De twee onderneemsters kenden el-
kaar niet, maar hebben inmiddels de 
krachten gebundeld in hun bureau Be-
hold Branding Agency. 

Eugénie werkte als zelfstandig desig-
ner onder de naam Honderdenéén. 
Ze ontwierp onder meer het logo van 
ondernemerstalkshow NV Haarlem en 
geeft vorm aan huisstijlen, brochures, 
boeken, websites en magazines. Car-
lotte heeft een marketing- en desig-
nachtergrond en begon in 2010 Studio 
Ocher. ‘Ik was al een tijdje op zoek naar 
iemand om mee samen te werken’, 
vertelt Eugénie. ‘Toevallig zag ik de 
Instagram-post van Carlotte langsko-
men, waarin ze aangaf naar Haarlem 
te verhuizen. Ik bekeek posts van haar 
werk en stelde via een DM voor eens 
een kop koffie te drinken. Dat hebben 
we gedaan en het klikte meteen.’ 

Om niet overhaast te werk te gaan, 
gingen Eugénie en Carlotte eerst op 

dezelfde locatie werken om moge-
lijke samenwerking verder te verken-
nen. Wegens succes hebben ze per 1 
januari hun bureaus samengevoegd 
en werken ze vanuit hun nieuwe kan-
toorruimte aan het Floraplein, met 
een team van freelancers en stagiai-

res, aan de branding van bedrijven. 
‘Het vertrekpunt van ons werk is altijd 
de merkstrategie’, vertelt Carlotte. 
‘Vandaaruit gaan we aan de slag met 
de ontwikkeling van een huisstijl of de 
rebranding van bestaande bedrijven. 
Maar altijd vanuit die merkstrategie, 

we doen geen ‘losse’ ontwerpklus-
sen. Uiteraard zijn we dol op mooie 
dingen maken, maar er moet wel een 
verhaal achter zitten.’

Piekmomenten 
De samengevoegde klantenkring van 
Behold Branding Agency bestaat uit 
een mix van grote bedrijven, kleine 
ondernemers en startups. ‘Voor onze 
klanten is het prettig dat we meer con-
tinuïteit kunnen bieden’, vertelt Eugé-
nie. ‘Zeker bij grotere opdrachtgevers 
merken we dat ze het fijn vinden om 
niet afhankelijk te zijn van een eenpit-
ter.’ Carlotte vult aan: ‘Daarnaast ken-
nen we veel piekmomenten waarop 
de projecten worden voorbereid en 
uitgevoerd. Dat kunnen we met ons 
team makkelijker opvangen en verde-
len.’ De beide dames verwachten hun 
team verder uit te breiden, al is groei 
geen doel op zich. ‘De allerleukste 
projecten doen, met een goed on-
derbouwd verhaal en een verfrissend 
resultaat, daar ligt onze ambitie.’

  www.beholdagency.nl

Onderneemsters bundelen krachten dankzij Instagram-post

Eugénie van den Haak (links) en Carlotte Mos: ‘De allerleukste projecten doen, met een goed 

onderbouwd verhaal en een verfrissend resultaat, daar ligt onze ambitie.’

Rosalie Smit Vanessa van Zalm
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