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Strijd om titel beste ondernemer van Haarlem in 2020
De organisatie van de Haarlemse Ondernemersprijs is op zoek naar de meest
inspirerende ondernemer van Haarlem 2020, die uitstekend ondernemerschap
combineert met trots op de stad. Een opvolger voor Laura van Dijk (2019) en haar
voorgangers David Jonkers (2018), Paul Hoefsloot (2017), Erwin Miedema (2016),
Tim Várdy (2015) en Michael Hagen (2014).

De zevende editie van de prestigieuze
ondernemersprijs van en voor ondernemend Haarlem is begonnen. Elke
Haarlemse ondernemer kan zichzelf
aanmelden en iedereen kan een tip
over een topondernemer indienen.
Zelfs geheime tips over mogelijke
kandidaten zijn welkom. Hoe sterker
het kandidatenteam, hoe spannender
de wedstrijd.
Elk jaar worden vele tientallen ondernemers voorgedragen. Ze worden
allemaal geïnformeerd over de (strenge) deelname- en selectiecriteria en
over het wedstrijdproces. Elk van hen
beslist natuurlijk zelf of hij of zij defini-

tief mee wil doen. In 2019 was er voor
het eerst een vrouwelijke winnaar.
Masha Vos (Vos Supermarkten) is Pieter van der Spek opgevolgd als HOPjuryvoorzitter. Ray Goossens (Pro-Act
IT) en Mildred Hofkes (BHRM) zijn ook
dit jaar jurylid. Nieuwe juryleden zijn:
Laura van Dijk (Laurentius College
en winnaar 2019), Dirk Lange (Köster
Advocaten), Sander Borchart (BMS
Auto en Projectstoffering) en René
Nelis (BDO). Volgens de organisatie
een evenwichtig gezelschap, dat als
onafhankelijke jury zal functioneren.
De HOP is een vakjuryprijs. De jury
neemt alle selectiebeslissingen, van

Ondernemende vernieuwers


Foto: Noortje Dalhuijsen
De drie HOP-finalisten van afgelopen jaar: Laura van Dijk (uiteindelijke winnaar), Mark Gratama en Cyrille Bastiaansen.

de start van de wedstrijd tot en met
de beslissing over de winnaar aan
het einde van de grote finale-avond,

maandag 6 april. Waar uiteindelijk drie
ondernemers de kans krijgen zichzelf
te presenteren.

 Aanmelden kan via de website:
www.haarlemseondernemersprijs.nl

Tijdens inspiratiereis op zoek naar koffie, thee en specerijen
De vader van Bob Paardekooper had
een koffiebranderij. Later stapte hij
over op de thee. Bob zag echter nieuwe
kansen in de koffie. Hij startte zijn bedrijf in een schuurtje in de achtertuin,
op 6 vierkante meter. Inmiddels zit
hij met zijn onderneming Bobplaza in
de Waarderpolder. Vloeroppervlakte:
1200 m2.

Vrijdag 7 februari ontvangt Jaap Sluis tijdens het Innovatiecafé vier
vernieuwers: Maarten de Gruyter, Pepijn Reesink, Maarten Pompen en Kick
Willemse. Haarlemmer Pepijn Reesink werkt bij SKOON Energy, dat een landelijk netwerk van mobiele batterijen realiseert, ter vervanging van dieselaggregaten. Maarten de Gruyter van Boelens de Gruyter in Amsterdam is
een innovatieve ontwikkelaar. In Haarlem ontwikkelt hij een plan (inclusief
750 bomen) voor de Belcanto-locatie in Schalkwijk. Na de Formule 1 op het
circuit van Zandvoort richt autoliefhebber Maarten Pompen de blik op 2, 3
en 4 oktober. Dan organiseert hij er met Ervaar Elektrisch experiences voor
wie elektrisch vaart wil maken. Directeur Kick Willemse vertelt over het
Haarlemse bedrijf Evidos, marktleider op het gebied van digitaal ondertekenen en identificeren.
Partners van het Innovatiecafé zijn Rabobank Haarlem en Omstreken, gemeente Haarlem, Sociëteit Vereeniging, De Coalitie, Hogeschool Inholland
en overname-expert Hans Romijn.
 Inloop 15.30 uur. Interviews van 16.00 tot 17.00 uur. Aansluitend borrel.
Aanmelden via www.societeitvereeniging.nl of sluis@decoalitie.nl.

Een pak roodmerk en zwarte thee.
Het is niet eens zo lang geleden dat
de consument op het gebied van thee
en koffie weinig te kiezen had. Die
tijd is echter voorbij. Kijk alleen maar
in binnensteden naar de vele gelegenheden waar thee en koffie wordt
geschonken. Ook het buurtcafé heeft
tegenwoordig een fraaie koffiemachine. Barista, de man of vrouw die voornamelijk op espresso-gebaseerde
dranken bereidt en serveert, is zelfs
een officieel beroep.
Bob Paardekooper plukt nu via een
aantal bedrijven de vruchten van
deze ontwikkeling. Zo heeft hij samen met zijn zus Kim het bedrijf Tea
Cultures, dat thee levert aan de betere horeca en heeft hij een winkel
in het centrum van Haarlem, The Art
of...Tea, Herbs & Spices, met in totaal
2300 soorten thee, kruiden en specerijen. 'Ik bezoek met enige regelmaat
landen als Sri Lanka en China. Ik zit

Bob Paardekooper: 'Ik zit bovenop het productieproces om te kijken of het goed en veilig gebeurt en dat er geen kinderarbeid aan te pas komt.'

bovenop het productieproces om te
kijken of het goed en veilig gebeurt
en dat er geen kinderarbeid aan te
pas komt. Daar ben ik heel streng in.
We verkopen veel thee aan de horeca.
Daarnaast koffie aan particulieren en
bedrijven via onze webshop. Plus de
koffiemachines vanuit onze showroom. Mensen willen een duur apparaat nu eenmaal zien werken en het
liefst ook even vasthouden.'
Blijven leren
In maart stapt Bob Paardekooper in
het vliegtuig richting Tel Aviv voor
een door Rabobank georganiseerde

inspiratiereis. Tel Aviv ontpopt zich
tot een stad waar, naast IT, horeca een
prominente rol speelt. 'Ik ben klant
van Rabobank Haarlem en Omstreken. Vorig jaar had ik een klein technisch kassaprobleem toen we van een
VOF een BV werden. De accountmanagers van de bank losten dat snel
voor mij op. Dat probleemoplossend
meedenken kwam op mij zeer positief over. In Tel Aviv ga ik goed kijken
naar actuele ontwikkelingen op het
gebied van horeca en food. Ik ben een
ondernemer die blijft leren.'
 www.rabobank.nl/haarlem

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
ma. 27 januari
Open Coffee Haarlem
Open inloop, netwerken met andere
ondernemers.
10.00-12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
 www.opencoffeehaarlem.nl

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

vr. 7 februari
Innovatiecafé
Jaap Sluis interviewt innovatieve
ondernemers.
15.30-18.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
 www.societeitvereeniging.nl

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

do. 6 februari
Workshop netwerken
Interactief en praktisch.
8.30-12.30 uur
Locatie: Crown Business Center
 www.kennemerbusiness.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

Goede Zaken wordt geproduceerd 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

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

waarderpolder.nl

