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Sanjay Ramcharan: ‘Om de top te bereiken, moet je passie hebben'
'Dit is mijn paleisje.' Sanjay Ramcharan, de kersverse eigenaar van kapsalon Addict aan de Gedempte Oude
Gracht 91, is trots op zijn fraai ingerichte zaak. Sanjay Ramcharan is niet
zo maar een kapper, hij is ambassadeur van L’Oréal, zijn salon is een van
de vijf L’Oréal prestige salons in Nederland, hij werkte onder andere voor
Holland's Next Top Model, verzorgt
trainingen in de nieuwste updo technieken en werkte in Parijs en Londen.

Sanjay studeerde na het behalen
van zijn havo-diploma eerst een jaar
economie. Na dat ene jaar kwam
hij tot de conclusie dat deze studie
niet bij hem paste. Waarom word je
geen kapper, vroegen vrienden en
bekenden. 'Mijn omgeving dacht
altijd: Sanjay wordt kapper. Alleen
ik niet. Tot ik mij in het vak verdiepte
en merkte dat ik passie had. Ik nam
mezelf wel voor dat ik niet gewoon
kapper wilde zijn. Ik wilde mijn vak

heel breed uitoefenen. Trainingen
geven, fotoshoots verzorgen en nog
veel meer. Je kunt pas echt goed in
je werk worden als je iets doet wat
je altijd al wilde doen. Om de top te
bereiken moet je passie hebben.'
Vorig jaar besloot Sanjay dat hij iets
voor zichzelf wilde neerzetten. Hij
woont sinds twaalf jaar in Haarlem,
vandaar zijn uiteindelijke keus voor
de binnenstad. 'Ik was in eerste instantie op zoek naar een zaak in Amsterdam. Maar toen kwam dit pand
voorbij. Ik plaatste zelfs een foto van
het pand als achtergrond op mijn
telefoon. Ik keek er de hele dag naar.
Tot de makelaar belde dat het iemand
anders werd. Ik kon wel door de grond
zakken van teleurstelling.'
Enthousiast
Maar het lot was Sanjay gunstig gezind. Twee weken later werd hij weer
gebeld. Of hij nog belangstelling had.

Drie f inalisten HOP bekend
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Zo ja, dan moest hij binnen zes weken
de f inanciering regelen om zijn zaak
in te richten. 'Ik maakte meteen een
afspraak bij Rabobank Haarlem en
Omstreken. Ik was superzenuwachtig.

Ik deed mijn verhaal, vertelde over
mijn plannen en maakte het visueel
met foto’s. Chantalle Stottelaar, mijn
accountmanager, was enorm enthousiast. Ze regelde van alles, stond ach-

ter mijn visie en zorgde dat het binnen zes weken was geregeld. Ik ben
de Rabobank echt eeuwig dankbaar.'
 www.rabobank.nl/haarlem

Verbinden thema tijdens maatschappelijk ontbijt
Het voltallige Haarlemse College van
Burgemeester en Wethouders zat vrijdagmorgen 13 maart aan de croissants,
tijdens het door Bedrijf & Samenleving
georganiseerde maatschappelijk ontbijt 2020. De Veiligheidsregio Kennemerland had toestemming gegeven en
dus ging de bijeenkomst in Sociëteit
Vereeniging, ondanks de maatregelen
rond het COVID-19 virus, gewoon door.

Veerle Focke (La Plume Media), Gerard Koelewijn (Easypers) en Marijke Mul
(Marijke Mul Goudsmid) zijn de drie f inalisten van de Haarlemse Ondernemers Prijs 2020. Marijke Mul is goudsmid en juwelier in centrum Haarlem,
Gerard Koelewijn heeft een houtverduurzamingsbedrijf in de Waarderpolder en Veerle Focke runt een communicatiebedrijf.
Deze drie Haarlemse topondernemers zullen het tijdens de grote f inaleavond in Hotel Haarlem tegen elkaar opnemen. In de komende weken
zijn ze druk met bedrijfsbezoeken van de jury, f inanciële checks door het
jurylid f inanciën, het opnemen van interviewf ilms en natuurlijk met hun
presentaties tijdens de f inale van de zevende editie van de ondernemerswedstrijd. De def initieve datum daarvan is nog niet bekend, in verband
met de maatregelen rond het COVID-19 virus, want met meer dan 200
gasten uit het regionale bedrijfsleven wil de organisatie geen enkel risico
nemen. Initiatiefnemer en organisator Rob Wieleman spreekt van een
uiterste vervelende beslissing: 'Het is geen annulering, maar onontkoombaar uitstel.'
 Alle informatie over de wedstrijd en de f inaleavond is te vinden op de
website: www.haarlemseondernemersprijs.nl.

Marijke Aukema, directeur van Bedrijf & Samenleving, vertelde dat het
besluit zorgvuldig was genomen.
'We wilden geen enkel risico lopen.
Daarom was er intensief contact met
de Veiligheidsregio. Die zagen voor
deze vrijdag geen zwaarwegende bezwaren. Een aantal grote sponsoren
liet echter weten dat ze vanwege de
interne policy niet aanwezig kon zijn.
Jammer, maar het was desondanks
een mooie, inspirerende bijeenkomst.'
Het door Frénk van der Linden geleide
ontbijt had als thema verbinding. Zo
zaten op het podium drie ondernemers die als mentor van Bedrijf & Samenleving ieder een jongere onder
hun hoede hebben. Jongeren die
door allerlei problemen een extra
steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Eén van de drie, Micha, heeft

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

do. 19 maart
Vrouw in Bedrijf
Bijeenkomst over persoonlijke
relaties met geld.
19.30-22.00 uur
Locatie: Villa Vijf33
ww.vrouwinbedrijf.nl
w

De organisatie van het maatschappelijk ontbijt.

inmiddels een stageplek voor een half
jaar bij Blauwe Monsters, een online
marketingbureau in Hoofddorp. 'Het
is belangrijk om niet altijd de CV van
een sollicitant leidend te laten zijn.
Het gaat immers om de persoon, zijn
inzet en enthousiasme. Micha heeft
door allerlei omstandigheden een
gat van zes jaar in zijn CV. Als dat bij
elke sollicitatie doorslaggevend zou
zijn, komt hij nergens aan de bak. Wij
zijn in elk geval blij dat hij in ons team
werkt', aldus zijn leidinggevende.
Koningin Maxima
Verbinden dus, daarom draait het in

de diverse projecten van Bedrijf & Samenleving. Het mentorproject Time2Shine, genomineerd voor de Appeltjes van Oranje van het Oranjefonds,
is daarvan een voorbeeld. Omdat het
project inmiddels tot de laatste tien
genomineerden behoort, zitten Marijke Aukema en haar collega Desiree
Terwee in mei aan tafel met koningin
Maxima om over dit project en de vele
andere werkzaamheden van Bedrijf &
Samenleving te praten. 'Ook leuk, lunchen met de koningin', aldus Marijke
Aukema.
 www.bedrijfensamenleving.nl

COLOFON

AGENDA

We doen ons best om de agenda
actueel te houden, ook bij
annuleringen of verplaatsingen in
verband met het COVID-19virus. Voor
de complete, meest actuele zakelijke
agenda: www.goedezaken.nu/agenda
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vr. 20 maart
Businesslunch
Met zakelijk speed-daten met
Dany Hanusch.
12.00-13.30 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
ww.societeitvereeniging.nl
w

di. 24 maart
Economische Visie Haarlem
Informatiesessie met wethouder
Robbert Berkhout.
16.00.18.00 uur
Locatie: Vooges Centraal
ww.haarlem.nl/economischevisie
w

ma. 23 maart
Open Coffee Haarlem
Open inloop, netwerken met
andere ondernemers.
10.00-12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
ww.opencoffeehaarlem.nl
w

do. 26 maart
Ondernemerscafé Bewust Haarlem
Open netwerkochtend voor
professionals.
9.00-11.00 uur
Locatie: DeDAKKAS
ww.bewusthaarlem.nl
w
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