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Goede Zaken

 goedezaken
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Goede Zaken is een commerciële uitgave, 

in samenwerking met de partners: 

.nu

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 2020
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

do. 13 februari
So Jong Business
Thema: ben jij wel eens gedagvaard?
20.00-22.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
  www.societeitvereeniging.nl
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Kijk voor 
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De directie van Rabobank Haarlem-IJmond (v.l.n.r.): Mart Pfeiffer, Jerry Notenboom, 

Johan Kerkhoff en Frans Baud.

Om de kwaliteit van de financiële dienstverlening te versterken, is het 
voornemen om Rabobank Haarlem en Omstreken en Rabobank IJmond 
per 1 mei 2020 samen te voegen. De ledenraden zijn al geïnformeerd en 
nemen eind maart een besluit over het voorstel. Voorafgaand worden de 
leden van beide banken nog gehoord. 

De keuze voor Haarlem en IJmond is logisch. De overeenkomsten tussen 
beide banken en gebieden zijn een goed uitgangspunt voor een vrucht-
bare samenwerking. Johan Kerkhoff, voorzitter van de Raad van Commis-
sarissen van Rabobank Haarlem en Omstreken: ‘Door onze krachten te 
bundelen zijn wij als bank in staat onze klanten beter te bedienen en meer 
maatschappelijke impact te realiseren in het gebied Haarlem-IJmond.’ Jerry 
Notenboom, directievoorzitter Rabobank IJmond vult aan: ‘Door samen 
verder te gaan als één bank kunnen we kennis, kunde en kwaliteit beter 
bundelen. Dat heeft een positieve invloed op onze continuïteit en geeft 
onze medewerkers de ruimte zich verder te specialiseren.'

Rabobank Haarlem-IJmond samen verder

IDEO Energie en Kenamju: brein en lijf gezond in bedrijf
Ruim een half jaar geleden ging IDEO Energie van start met het aanbieden van 
energiemetingen. Vanwege de groeiende vraag naar de meting, de mogelijkheid 
om persoonlijke interventies na de meting te kunnen aanbieden én om die in een 
omgeving aan te bieden waar sport en bewegen centraal staan, is IDEO Energie 
ingetrokken bij Kenamju, de sportschool van Elco van der Geest.

‘Met deze meting richten we ons op 
mensen die zich fitter en energieker 
willen voelen’, vertelt Cynthia Bruining 
van IDEO Energie. ‘Of je lekker in je vel 
zit, bepaalt sterk hoe weerbaar je bent 
en hoe hoog je belastbaarheid is. We 
worden ons alleen vaak pas bewust 
van onze energie als we er te weinig 
van hebben. Je hebt mensen die áltijd 
‘aan’ staan, nooit ziek zijn, nooit klach-
ten hebben. Juist dan kun je opeens te-
gen een muur lopen. Dat moment hoef 
je niet af te wachten, liever niet zelfs.’ 

‘Ook als je het gevoel hebt dat je een 
lage belastbaarheid hebt, een aan-
doening hebt waardoor je energie 
beperkt is, je je (sportieve) prestaties 

wilt verbeteren of wilt weten hoe 
jouw conditie en algemene gezond-
heid is, is de energiemeting geschikt. 
Welke doelen je daarna wilt stellen en 
welke stappen daarvoor nodig zijn, is 
per persoon verschillend. Wel maakt 
‘bewegen’ daar vrijwel altijd onder-
deel van uit.’ 

Raakvlakken met de sportschool
‘Mede daardoor zag ik direct veel raak-
vlakken met onze sportschool’, vult 
Elco van der Geest aan. ‘Bovendien 
geloof ik in de visie van IDEO Energie 
rondom het begeleiden van mensen. 
Een groot deel van onze doelgroep 
is niet aan het sporten om grotere 
spierballen te krijgen of sterker te 

worden, maar wel om gezonder en fit-
ter te worden, te ontspannen of juist 
te ontladen. Veel mensen ervaren een 
hoge werkdruk, bijvoorbeeld door de 
combinatie van werk en gezin. We zijn 
vrijwel continue bezig, met ons hoofd 
én met ons lijf. Ik zie dat de nodige 
mensen daardoor van slag raken. Het 
voert voor mij als sportschoolhouder 
wat ver om daarmee aan de slag te 
gaan en juist daar zijn IDEO Energie en 
wij complementair aan elkaar.’

IDEO Energie richt zich met name op 
bedrijven die inzetten op gezonde 
werknemers. Van der Geest: ‘Ik denk 
dat het goed is als een werkgever 
zich medeverantwoordelijk voelt voor 
de gezondheid van werknemers. Uit 
sociaal oogpunt, maar ook omdat 
gezonde werknemers meer kunnen 
betekenen voor het bedrijf. Er is steeds 
meer bekend over de positieve rol die 
sport en bewegen daarin spelen en de 

wetenschappelijk onderbouwde me-
thode van IDEO Energie is een mooi 
vertrekpunt.’ Bruining: ‘Andersom is 
het voor ons geweldig dat we gebruik 
kunnen maken van de faciliteiten van 

Kenamju, zodat we gezamenlijk men-
sen kunnen helpen om brein en lijf ge-
zond in balans te krijgen én te houden.’

www.ideoenergie.nl

Herman van Teylingen was ooit slager 
van het jaar en zat in de directie van 
Vomar Voordeelmarkt. Tot hij op zijn 
43e besloot voor zichzelf te beginnen. 
Inmiddels zijn artikelen van zijn groot-
handel Spanish Products te vinden in 
de schappen van alle Nederlandse su-
permarkten.

Van Teylingen begon met de import 
van producten uit Frankrijk, Italië 
en Spanje. Na de introductie van de 
euro in 2002 richtte hij zich volledig 
op Spanje en werd met Spanish Pro-
ducts de eerste groothandel impor-
teur voor specifiek Spaanse produc-
ten. 

Zijn verleden als slager verloochent 
hij trouwens niet. Want de Haarlem-
mer mag zich als enige Nederlander 
Maestro Cortador Profesional, mees-
ter hamsnijder, noemen. Als de Vuelta 
in juni in Utrecht van start gaat, snijdt 
Herman van Teylingen de hammen 
voor de nationale en internationale 
vips. En als er bij de Spaanse ambas-
sade een belangrijke ontvangst is, 
wordt hij gebeld. Sinds kort snijdt 
hij ook de Spaanse jamon op brui-
loften. 'Dat is in Spanje een traditie, 
geen taart maar een ham. Dat wordt 
in Nederland een trend. In plaats van 
de bruiloftstaart snijd ik voor het ge-

trouwde paar steeds vaker de ham 
aan en verzorg ik vervolgens de cate-
ring voor de gasten. Bovendien geef 
ik masterclasses voor bedrijven en 
geïnteresseerden. Het is erg leuk om 
te doen.'

Kaas en leverworst
De Spaanse invloeden zijn in Neder-
land duidelijk zichtbaar. Herman van 
Teylingen loopt nog steeds voorop. 
'Jaren geleden introduceerde ik de 
tapas in Nederland. Mensen verklaar-
den mij voor gek. Die dachten niet 
verder dan de stukken kaas en de 
plakken leverworst. Diezelfde men-
sen zijn nu mijn concurrenten. Tapas-
restaurants schieten in Nederland als 
paddenstoelen uit de grond. In elke 

supermarkt liggen de doosjes in het 
koelvak.'
Herman van Teylingen vertelt bevlo-
gen over zijn Spanish Products en zijn 
passie voor ondernemen. 'Je moet na-
denken als ondernemer, je moet dur-
ven. Het is belangrijk te weten welke 
kant het opgaat. Een zaak als de sleu-
telspecialist verdwijnt, over tien jaar 
opent iedereen met zijn eigen tele-
foon de voor- of achterdeur. Dat geldt 
ook voor de sigarettenwinkels. Nog 
even en er rookt nagenoeg niemand 
meer. Ga je met je armen over elkaar 
zitten of zorg je dat je toekomstbe-
stendig bent? Ik ben altijd voor dat 
laatste gegaan.'

  www.spanishproducts.nl

Van Teylingen importeert en snijdt ham op z'n Spaans

Herman van Teylingen: 'In plaats van de bruiloftstaart snijd ik voor het getrouwde paar steeds 

vaker de ham aan.'

Sandra Koning (links) en Cynthia Bruining van IDEO Energie, met in hun midden Elco van der 

Geest van Kenamju: ‘Onze bedrijven zijn complementair aan elkaar.’

Foto: Reinder Weidijk 
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7 FEBRUARI
AANMELDEN VIA 

SLUIS@DECOALITIE.NL

INNOVATIECAFÉ


