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

do. 27 februari
MKB inspiratiebijeenkomst
Thema: leegstand in  
beweging.
16.30-18.00 uur
Locatie: Inholland
  www.mkb-haarlem.nl

ma. 2 maart
Workshop GIDS 
Bijeenkomst GIDS ondernemersnetwerk. 
18.00-19.30 uur
Locatie: LaatBloeien Werkcafé
  Aanmelden: info@gelovenindestad.nl

wo. 4 maart
TEDxHaarlem
Verschillende sprekers, met als thema 
‘Impossible to ignore’.
16.00-22.00 uur
Locatie: Philharmonie
  www.tedxhaarlem.nl.

ma. 9 maart 
Duin & Kruidberg Conventie
Jaarlijkse Conventie Beter Business.
16.00-20.00 uur
Locatie: Duin & Kruidberg
www.beterbusiness.nl

ma. 9 maart
Initiatievencafé
Met pitches van beginnende en 
gevorderde initiatiefnemers.
16.30-19.00 uur
Locatie: Café op het Slachthuisterrein
  www.haarlem.nl/initiatieven-vanuit-

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

 

Woensdag 4 maart 2020 wordt in de Philharmonie een TEDxHaarlem-
bijeenkomst georganiseerd. Tijmen Bos, commercieel directeur Formule 1 
Heineken Dutch Grand Prix, is een van de sprekers. Net als Ernst-Jan Kuiper, 
woordvoerder Extinction Rebellion, en longartsen Pauline Dekker en 
Wanda de Kanter, die strijden tegen de lobby van de tabaksindustrie.

TEDxHaarlem 2020 heeft als thema ‘Impossible to ignore’ meegekregen. De 
zelfredzame burger wacht niet af, maar onderneemt actie. TEDxHaarlem 
is een Amerikaans concept, waarbij sprekers plaatsnemen op een rode 
stip. TED Talks worden gehouden binnen de thema’s van TED: Technology, 
Entertainment en Design, en behoren tot de meest bekeken video’s op 
YouTube. Een TED Talk is een tot in de puntjes voorbereide presentatie. 
Iedere spreker krijgt ter voorbereiding een sprekerscoach toegewezen.

  Tickets verkrijgbaar via de Philharmonie of tedxhaarlem.nl. 

Line-up TEDxHaarlem 2020 Ondernemers laten kansen liggen op gebied taal en cultuur
Joana Keur is geboren in Nederland, 
maar getogen in Spanje. Toen ze terug 
keerde naar Nederland ging ze bij VNU 
Media aan de slag en later op Schiphol 
voor Iberia Cargo. Daar viel haar direct 
het lage niveau op van de taal- en cul-
tuurtrainingen voor medewerkers. Dat 
kan ik beter, dacht ze, in 1991.

Bijna dertig jaar later is haar Iber Len-
gua een landelijk opererend talenin-
stituut. Dat met ruim 70 medewerkers 
in 20 talen taal-, communicatie-, en 
cultuurtrainingen verzorgd voor be-
drijfsleven, overheid en particulieren. 
En dan te bedenken dat ze destijds 
startte op een kamertje van twee bij 
twee, met 1000 gulden voor briefpa-
pier en kaartjes. 'Ik vond de trainingen 
echt te weinig toegespitst op wat on-
dernemers nodig hebben. Bovendien 
ontbrak elke vorm van kennis van de 
cultuur, er werd ook geen onderzoek 
naar het waarom gedaan. Dat doen 
wij dus wel. Als enige bureau geven 
wij onze klanten kwaliteitsgarantie. 
Niet goed, geld terug. Voor ons vakge-
bied is dat uniek.'

Iber Lengua heeft een lange lijst van 
klanten. Van Tata Steel tot AFC Ajax, 
van ministeries tot Transavia. 'Omdat 
de juiste communicatie essentieel is. 

Als spelers van Ajax elkaar niet be-
grijpen, resulteert dat in slecht spel 
of in een tegengoal. Omdat een net 
aangetrokken verdediger uit Mexico 
zijn doelman in de weg loopt, terwijl 
die net daarvoor riep dat de bal voor 
hem was. Of een purser in een vlieg-
tuig die onvoldoende Engels spreekt, 
waardoor hij de piloot niet goed kan 
uitleggen dat er iets mis is.' 

Betrouwbaar 
Met betrekking tot cultuurverschil-
len noemt Joana Keur een voorbeeld 
van een onbedoeld misverstand. 'Een 
klant had de directie van een Latijns-
Amerikaans bedrijf over voor de 
laatste contractbesprekingen. Tegen 
lunchtijd zei de Nederlandse onder-
nemer: 'Kom, we gaan even snel een 
broodje eten.' Hij bestelde voor ieder-
een een uitsmijter. De Spaanstalige 
zakenlieden weigeren uit beleefdheid 
niet, maar ze gruwelen er wel van. 
Tevens werd het 'even snel' als een 
groot gebrek aan respect ervaren, wat 
essentieel is bij het zaken doen met 
Spaans sprekenden. De actie werd 
daardoor voor de Nederlandse onder-
nemer een fiasco. Na de besprekingen 
zijn de Latijns-Amerikanen naar Duits-
land gereden en hebben daar een mil-
joenendeal gesloten. 

Joana Keur stelt dat Nederlandse on-
dernemers te weinig gebruik maken 
van hun positieve beeldvorming in 
het buitenland. 'Het Nederlands pro-
duct staat voor kwaliteit, Nederlan-
ders staan te boek als betrouwbaar en 
worden daarmee geassocieerd. Doe 
er je voordeel mee!' 

Joana Keur van Iber Lengua is één van 
de podiumgasten tijdens de talkshow 
NV Haarlem, maandag 16 maart in de 
Kleine Zaal van de Philharmonie. Toe-
gang en eerste consumptie gratis na 
aanmelding op www.nvhaarlem.nl. 

'Deze vorm van video-
content voorziet in een 

behoefte bij bedrijven om 
hun boodschap op een 

heldere en aantrekkelijke 
manier over te brengen.'

Wim Mollema was als ondernemer op zoek naar een onderscheidende manier om 
zijn workshopaanbod te presenteren. Hij kwam in contact met Guus Turkenburg, 
die met zijn bureau e-learning- en greenscreen-video’s maakte. Ze bleken qua 
expertise en achtergrond complementair aan elkaar, waarop ze besloten samen 
verder te gaan onder de naam youvid.nl.

‘Ik heb een technische achtergrond 
en heb ruime ervaring met video-
producties’, vertelt Guus Turkenburg. 
‘Dat is een breed vak en ik was al een 
tijdje aan het nadenken hoe ik mijn 
skills om kon zetten in één duidelijk 
product. Na de kennismaking met 
Wim resulteerde dat in youvid.nl. 
Het basisidee daarvan is om in een 
professionele video van een minuut 
een product, dienst of persoon te 
presenteren. Je kunt denken aan een 
video waarin werkgevers zichzelf als 
werkgever profileren. Of aan een on-
dernemer die de essentie van zijn of 
haar product uitlegt, en daarbij zich-
zelf ook meteen op een persoonlijke 
manier presenteert.’

‘Een ander voorbeeld is een instruc-
tievideo voor een softwareleverancier 
voor hotelketens’, vult Wim Mollema 
aan. ‘Zij bieden een mobiele tool waar-
mee hotels hun gasten gedurende 
de hele verblijfsperiode van dienst 
kunnen zijn. Het verloop onder balie-
personeel is groot in de hotelbranche 
en ze moeten dus steeds aan nieuwe 
medewerkers uitleggen hoe die tool 
werkt. Dat hoeft straks niet meer, 
dankzij de instructievideo die we 
met hen maken. Ook maken we voor 
een ICT-partij een serie videos waarin 
wordt uitlegt hoe hun softwarepro-
gramma's werken. Dat scheelt veel 
callcenterwerk, waarbij steeds dezelf-
de vraag beantwoord moet worden.’

De twee werken vanuit een bedrijfs-
ruimte met greenscreenstudio aan 
de Oudeweg in de Waarderpolder. 

Daar waar Guus Turkenburg zich 
voornamelijk richt op de creatieve 
kant, techniek, regie en productie, 

houdt Wim Mollema zich bezig met 
acquisitie, netwerken en scripten. 
‘We zijn nu een half jaar bezig en 
merken aan de groeiende vraag dat 
deze vorm van videocontent voorziet 
in een behoefte bij bedrijven om hun 
boodschap op een heldere en aan-
trekkelijke manier over te brengen.’

 www.youvid.nl

Groeiende markt voor zakelijke video's met persoonlijke touch 

Joana Keur: 'Nederlanders staan te boek als 

betrouwbaar. Doe er je voordeel mee!'

Foto: Marjory Haringa
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