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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
Jaap Sluis laat innovatieve  
ondernemers aan het woord.
15.30-18.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
  www.societeitvereeniging.nl

vr. 7 februari
ViB-borrel
Ook voor niet-leden netwerkclub  
Vrouw in Bedrijf.
16.00-18.00 uur
Locatie: Spaarne 66
  www.vrouwinbedrijf.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

wo. 12 februari
Vrouw in Bedrijf
Bijeenkomst over winstlekkage,  
met Pieter van Hengel.
19.30-21.30 uur
Locatie: HOF20
  www.vrouwinbedrijf.nl

do. 13 februari
So Jong Business
Bijeenkomst met als thema:  
ben jij wel eens gedagvaard? 
20.00-22.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
  www.societeitvereeniging.nl
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Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda

2Generations in Patronaat: ‘Zeker ook voor ondernemers’
Zaterdag 14 maart start een nieuwe 
editie van 2Generations in de Haarlem-
se poptempel Het Patronaat. In 2001 
organiseerde Bas Dortmundt de eerste 
editie. Bijna twintig jaar, ruim 100 edi-
ties en 200.000 bezoekers later staat 
de formule nog fier overeind. Het ver-
binden van verschillende generaties 
via muziek en een uitgekiende profile-
ring blijken een garantie voor succes.

Ook deze editie richt Bas Dortmundt 
weer een bedrijvenarea in voor lokale 
en regionale ondernemers. '2Gene-
rations is voor bedrijven een ideale 
gelegenheid relaties uit te nodigen 
voor een bijzondere avond vol muziek 
en gezelligheid. We maken een aparte 
ruimte voor ondernemers en hun re-
laties om te dansen, te netwerken en 
naar muziek te kijken en te luisteren. 
De ruimte bevindt zich op het balkon 
van de grote zaal met eigen tafels, een 
eigen bar en gastvrouwen en -heren 
die de drankjes en hapjes verzorgen. 
Het is een formule die aanslaat en is 

bovendien aantrekkelijk geprijsd:  
€895,- voor 15 sponsortickets, inclu-
sief bubbels en hapjes en 10 con-
sumptiemunten per persoon.'

Brouwerskolkje Exclusief
Bas Dortmundt vertelt het met zijn 
aanstekelijke enthousiasme. Hij is 
ondernemer in hart en nieren, een 
echte duizendpoot die met zijn be-
drijf Exclusevents het evenement 
2Generations op diverse locaties in 
verschillende gemeentes heeft neer-
gezet. Bovendien is hij eigenaar van 
Brouwerskolkje Exclusief in Overveen. 
'Het leuke van ondernemen is als 
blijkt dat je plannen aanslaan. Dat 
geldt voor een evenement als 2Gene-
rations, maar ook voor ons restaurant 
Brouwerskolkje Exclusief. Als onder-
nemer ben je afhankelijk van het team 
waarmee je werkt. Ik zou dit nooit 
alleen kunnen. Voor mij betekent 
dat een hele zorg minder, voor mijn 
gasten houdt het in dat ze altijd waar 
voor hun geld krijgen. Is het niet in het 

Patronaat tijdens 2Generations dan is 
het wel tijdens de lunch in Brouwers-
kolkje Exclusief.'

2Generations start zaterdag 14 maart 

om 21.00 uur. Einde 03.00 uur. Live 
band is de huisband van het Heineken 
Holland House: De Coronas. Daarnaast 
treden diverse DJ’s op waaronder Bar-
ry Brand, Roberto Da Vinci en Marcello. 

Meer informatie over bedrijfspakket-
ten:  bas@exclusevents.nl.  Tickets zijn 
verkrijgbaar via de website.

  www.2Generations.nl

Innovatiefestival
Woensdag 27 mei komen onderne-
mers en beleidsmakers samen tijdens 
het Innovatiefestival Noord-Holland. 
De inspiratiebijeenkomst in Amster-
dome, een initatief van de provincie, 
in samenwerking met PIM en GO!-NH, 
is gericht op duurzaam ondernemen.

Zo krijgen innovatieve en duurzame 
mkb-ondernemers op het festival 
de mogelijkheid om hun producten 
en diensten te laten zien op de mkb-
beurs. Ook wordt een open pitch po-
dium gehouden, waar ondernemers 
de mogelijkheid krijgen hun onder-
neming te pitchen. In drie minuten, 
zonder slides, op basis van first come 
first serve.

Innovatie is een speerpunt van de 
provincie Noord-Holland. Met het 
evenement wil de organisatie onder-
nemers inspireren om ook aan de slag 
te gaan met innovatieve projecten. 
Het festival in de Amsterdome, aan de 
Amsterdamse Seineweg, is van 12.00 
tot 18.30 uur. Aanmelden, ook voor de 
beurs en het open pitch podium, kan 
via de website.

  www.innovatiefestivalnh.nl

De gemeente Haarlem werkt aan een 
duurzame, groene en schone stad. De 
ambitie van Haarlem is om over twin-
tig jaar helemaal circulair te zijn. Dat 
betekent concreet dat er in 2040 alleen 
nog maar hernieuwbare grondstof-
fen worden gebruikt en herbruikbare 
reststoffen worden geproduceerd. Een 
pittige uitdaging, waar Martijn van 
Minderhout dagelijks mee bezig is. 
‘Haarlem is klaar voor de circulaire ver-
volgstap.’

Martijn van Minderhout is als coör-
dinator duurzaamheid en technisch 
adviseur werkzaam bij de gemeente 
Haarlem. 'De wereld is aan het kante-
len. Het gaat traag, maar er is licht aan 
het einde van de tunnel. Ik houd me 
bezig met circulaire, duurzame eisen, 
wensen en ambities voor partijen die 
werkzaam zijn in de openbare ruimte 
en woningbouw. Ik verbind partijen 
binnen en buiten de gemeente met 
elkaar. Krachtenbundeling, samen-
werken en netwerken zorgt ervoor 
dat we circulariteit op de politieke 
agenda krijgen. De markt is helemaal 
klaar voor verandering. De wensen en 
ambities van nu zijn de nieuwe wet-
ten van de toekomst. Ik weet zeker dat 

over vijf jaar de wet- en regelgeving in 
de (woning)bouw is aangepast.' 
 
Landelijke wetgeving 
Een goed voorbeeld noemt Martijn 
van Minderhout het bouwafval, dat 
overblijft na de sloop van gebouwen. 
'Daar is nu geen wetgeving voor. Be-
drijven mogen zelf weten hoe ze dat 
afvoeren. Toch zijn steeds meer partij-

en bereid om daarover na te denken. 
Niet langer zien we dat de prijs, maar 
juist de kwaliteit bepalend is. Het 
liefst wil je daar natuurlijk landelijke 
wetgeving voor, dan is er ook geen 
ruimte voor discussie. In Haarlem ken-
nen we momenteel acht ontwikkel-
zones: gebieden waar ontwikkelaars 
en investeerders plannen hebben 
om te willen bouwen. Een daarvan is 

de Europaweg, waarvoor we nu een 
‘spoorboekje’ maken, dat straks mo-
del staat voor de andere zones. Daarin 
omschrijven we de afvalstromen, de 
bouwplaatsinrichting, bouwlogis-
tiek, de energietransitie en mobiliteit. 
Maar ook hoe we de wijk erbij gaan 
betrekken. Door te evalueren en te 
leren hebben de andere zones daar 
straks profijt van.'
 
Partners pushen ook
In het circulaire veranderproces zijn 
de vaste partners van de gemeente, 
onder meer in de Grond-, Weg- en 
Waterbouw (GWW), ontzettend be-
langrijk. 'Zonder de partners krijgen 
we de boel niet zo snel voor elkaar', 
benadrukt Martijn van Minderhout. 
'Ook van de kant van onze partners 
wordt er flink gepusht. Zo kwam 
Oosterhof Holmann met een track & 
trace module die bijhoudt waar onze 
bouwmaterialen blijven. Veel partners 
hebben een eigen beleid voor circula-
riteit en duurzaamheid. Juist door el-
kaar te beïnvloeden, komen plannen 
in een stroomversnelling. Daar zijn we 
als gemeente ontzettend blij mee.'

   www.haarlem.nl/degroenemug

Circulair vliegwiel komt in Haarlem steeds meer op gang

Martijn van Minderhout, kijkend naar de circulaire toekomst: 'Niet langer zien we dat de prijs, 

maar juist de kwaliteit bepalend is.'

Bas Dortmundt: 'We maken een aparte ruimte voor ondernemers en hun relaties om te dansen, te netwerken en naar muziek te luisteren.'

Ik zoek jou!
Word mijn 

mentor!

Talkshow?!

sluis@decoalitie.nl


