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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
Met deze keer als thema: ben jij wel eens 
gedagvaard?
20.00-22.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
  www.societeitvereeniging.nl

wo. 19 februari
Ondernemerscafé
Open netwerkochtend,  
door Bewust Haarlem.
9.00-11.00 uur
Locatie: De DAKKAS
  www.bewusthaarlem.nl

ma. 24 februari
Open Coffee Haarlem
Open inloop, netwerken met 
ondernemers.
10.00-12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
  www.opencoffeehaarlem.nl

di. 25 februari
Sparkz ondernemersdiner
Netwerken, borrelen en dineren,  
ook voor introducés.
18.00-22.30 uur
Locatie: De Stal
  www.SparkzNetworking.nl

wo. 4 maart
TEDxHaarlem
Verschillende sprekers, thema: 
‘Impossible to ignore’.
16.00-22.00 uur
Locatie: Philharmonie
  www.tedxhaarlem.nl.
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Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda

Ondernemen op veranderende huwelijksmarkt 
Bruidsparen hebben in toenemende mate hoge verwachtingen van hoe ‘de mooi-
ste dag van hun leven’ er uit moet zien. In combinatie met de toenemende concur-
rentie op de huwelijksmarkt is daarmee het vak van trouwambtenaar steeds meer 
een commercieel beroep geworden.

Mirjam Buys is sinds 2004 buitenge-
woon ambtenaar van de burgerlijke 
stand. Ze sloot honderden huwelijken, 
op allerlei locaties in binnen- en bui-
tenland. In kastelen en kerken, op het 
strand, op een rondvaartboot, in een 
speeltuin en soms zelfs bij mensen 
thuis, bijvoorbeeld wanneer een van 
hen bedlegerig was. ‘Toch blijft elk 
huwelijk uniek’, vertelt Buys. ‘Daarom 
probeer ik me zo goed mogelijk in te 
leven in het bruidspaar. Iedere trouw-
ambtenaar heeft zijn of haar eigen 
stijl, ik zet er op in om het persoonlijk, 
informeel en stijlvol te houden.’ 

Plezierig wonen
‘Er gaat heel veel tijd en liefde in de 
voorbereiding zitten, dat realiseren 
mensen zich niet altijd. We houden 
een voorgesprek, op basis waarvan 
ik aan de slag ga met de speech. Met 
als uitdaging om in zo min mogelijk 
woorden zo veel mogelijk te vertellen. 

Waarbij wat mij betreft het de kunst 
is om je verhaal, als dat nodig is, aan 
te passen aan wat er gebeurt tijdens 
de ceremonie. Bijvoorbeeld als er 
veel kinderen door de zaal bewegen 
of wanneer mensen heel emotioneel 
worden.’ 

Ceremonieel huwelijk
Het ceremoniële huwelijk, dat in veel 
gevallen niet meer ‘voor de kerk’ is, 
krijgt in toenemende mate de nadruk 
boven het burgerlijk huwelijk. Daar-
naast zijn er steeds meer bekende 
Nederlanders die zichzelf verhuren 
als trouwambtenaar of willen bruids-
paren door een vriend of vriendin ge-
trouwd worden. Ook zijn bruidsparen 
veeleisender in bijvoorbeeld de keuze 
van de locatie en in hoe de dag er uit 
moet zien. 

Buys: ‘Daar ga je in mee, dat vraagt 
flexibiliteit én dat ik mezelf meer moet 

profileren. Zo heb ik sinds een aantal 
jaar een persoonlijke website en een 
Instagram-account. Al blijft de beste 
promotie wanneer je wordt aanbevo-
len door echtparen die je getrouwd 
hebt. Nu ben ik wel terughoudend 
om bruidsparen daarvoor ‘in te zet-
ten’, het draait immers niet om mij. Zij 
staan centraal, met als belangrijkste 
moment uiteraard het ja-woord. Dat is 
het mooiste: ook al verandert de ma-
nier waarop mensen de dag invullen, 
de romantiek blijft.’

  www.mirjambuys.nl

'Dat vraagt dat ik mezelf 
meer moet profileren. Al 
blijft de beste promotie 
wanneer je wordt aan-
bevolen door echtparen 
die je getrouwd hebt.'

Digitaal
Ondernemersloket
Met ingang van 4 februari is MKB-
Haarlem gestart met een digitaal 
ondernemersloket. Ondernemers 
kunnen daar per direct terecht met 
vragen, via de website van de busi-
ness to businessclub voor Zuid- Ken-
nemerland. Na het ontvangen van de 
vraag zorgt MKB-Haarlem ervoor dat 
een specialist op zo kort mogelijke 
termijn antwoord geeft.

De route van het MKB-loket start met 
een chatbox, die naar professionals 
leidt op het gebied van arbeidsmarkt, 
acquisitie, onderwijs, stages, retail, 
veiligheid, duurzaamheid, juridische 
vraagstukken en financiën. Alle mkb-
ondernemers (ook niet-leden) kunnen 
gratis terecht bij het digitale onderne-
mersloket.

  www.mkb-haarlem.nl

Cor Mentjox verzorgt al jarenlang 
schoonmaak- en onderhoudswerk, 
waaronder glasbewassing, schilder-
werk en gevelreiniging. Zijn bedrijf In-
traplus werkt met name voor bedrijven, 
woningbouwcorporaties en verenigin-
gen van eigenaren van appartemen-
tencomplexen. 

‘Natuurlijk mogen mensen van ons 
verwachten dat alles keurig schoon 
wordt, dat lijkt me vanzelfsprekend’, 
vertelt Mentjox. ‘Maar ik vind het be-
langrijk om verder te kijken. Hoe kun 
je bijvoorbeeld zorgen dat gebruikers 
van een gebouw of appartementen-
complex zich medeverantwoordelijk 
voelen voor een schone leefomge-
ving? Zo doen we met woningbouw-
corporaties in Amsterdam het project 
‘Samen Schoon’. Daarbij blijven wij de 
uitvoerende partij, maar neemt een 
aantal bewoners een signalerende en 
controlerende rol op zich.’ 

Meer waardering
‘We zien dat deze manier van samen-
werking ertoe leidt dat de leefomge-

ving schoner blijft. Dat draagt eraan 
bij dat mensen zich plezierig voelen 
op de plek waar ze wonen. Daar-
naast levert het een besparing op de 
schoonmaakkosten op. Mede daarom 
werken we alleen overdag, ook voor 
de commerciële sector. Daardoor 
krijgt het schoonmaken een gezicht, 

wat meer waardering geeft voor het 
schoonmaakwerk.’

Bij Intraplus start het schoonmaakon-
derhoud aan de buitenzijde van het 
gebouw. Mentjox: ‘Geen zwerfvuil, 
het onkruid weg, entreeglas en brie-
venbussen schoon… als dat op orde 

is, gaan gebruikers van een gebouw 
met een veel positiever gevoel naar 
binnen. Dan zijn ze ook eerder ge-
neigd om zuiniger met een gebouw 
om te gaan. Bijvoorbeeld door zelf 
dat ene propje op te rapen. Daarmee 
voorkom je klachten bij de beheerder, 
waardoor je minder tijd hoeft te ste-
ken in klachtenafhandeling. Dat klinkt 
simpel, maar zo werkt dat echt.’

Zo heeft Mentjox legio tips om op 
schoonmaak en onderhoud te bespa-
ren zonder op de kwaliteit in te boe-
ten. Op Goede Zaken zal hij deze tips 
gaan delen. ‘Ik ben ervan overtuigd 
dat je met eenvoudige, preventieve 
oplossingen veel kunt besparen op 
het totaalonderhoud. Bij het binnen-
komen van een gebouw zie ik meestal 
vrij snel wat er verbeterd kan worden. 
Of wat juist wél goed gaat. Ik zet na 
ruim 40 jaar in dit vak graag mijn ken-
nis en ervaring in om partijen hier 
zonder enige verdere verplichting bij 
te helpen.’

   www.intraplus.nu 

Samen verantwoordelijk voor een schone leefomgeving

Cor Mentjox: 'Bij het binnenkomen van een gebouw zie ik meestal vrij snel wat er verbeterd kan 

worden. Of wat juist wél goed gaat.'

Mirjam Buys: 'Ik heb een persoonlijke website en een 
Instagram-account. Al blijft de beste promotie wanneer je 
wordt aanbevolen door echtparen die je getrouwd hebt.'


