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Platform Bezorgeninvelsen.nl gelanceerd
Afgelopen week werd het online platform bezorgeninvel-
sen.nl gelanceerd, met bezorg- en afhaalinitiatieven van 
meer dan 100 lokale ondernemers. De website is onderdeel 
van de campagne ‘Ik koop lokaal', waarmee de gemeente 
de horeca en middenstand in Velsen een steuntje in de rug 
wil geven tijdens de coronacrisis. Met de website worden 
mensen geholpen die thuis zitten, hoeven voorraden niet 
weggegooid te worden en worden de inkomstenverliezen 
van ondernemers verkleind. Ondernemers kunnen zich 
aanmelden door te mailen naar citymarketeer@ijmuiden.nl.
www.bezorgeninvelsen.nl 

Let's EAT: Eat Apart Together
In reactie op de moeilijke tijden voor de lokale horeca en 
het gemis aan sociale contacten heeft een groep Haarlemse 
en Bloemendaalse ondernemers een platform opgezet 
waarin mensen toch met elkaar aan tafel kunnen: Let's EAT, 
Eat Apart Together. Via de website kunnen mensen elkaar 
uitnodigen om, met een scherm op tafel, op afstand samen 
te lunchen of dineren. Genietend van een afhaal- of bezorg-
maaltijd van een lokale leverancier, waarmee Let's EAT een 
online marktplaats wil zijn voor alle Haarlemse restaurants 
die dat aanbieden. Deelname aan het platform is gratis.
www.eattogether.nl
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Ondernemersklankbord sparringpartner voor creatieve denkers
Docenten en ouders lopen er steeds 
vaker tegenaan. Kinderen die anders 
denken en moeilijk passen in het hui-
dige onderwijssysteem. Met alle pro-
blemen van dien. Het betreft vaak cre-
atief begaafde kinderen. Deze groep 
komt in het regulier onderwijs soms 
onvoldoende tot haar recht.

Anke Helmich richt zich momenteel 
op het opzetten van de Poëtry of Cre-
ation Art Academie. Daarmee biedt ze 
creatief begaafde leerlingen van 12 
tot 16 jaar de mogelijkheid hun talen-
ten te ontdekken en ontwikkelen. Ze 
werkt samen met creatieve onderne-
mers, die deze kinderen coachen en 
onder andere leren hoe ze van een 
idee naar een echt product komen. 
Op deze manier kunnen ze op een 
leuke manier werken aan hun talen-
ten en hun executieve vaardigheden 
ontwikkelen. Daarnaast verzorgt Anke 
trainingen en geeft ze advies aan do-
centen en ouders over het belang van 
de ontwikkeling van creatief denken. 

Maar hoe breng je een idee in de 
praktijk, hoe onderbouw je het f in-
ancieel en bereik je de verschillende 
doelgroepen? Om op die vragen een 
passend antwoord te krijgen, zocht ze 
contact met het Ondernemers Klank-
bord. Ze werd gekoppeld aan OKB-
adviseur Jaap van Donge.

De eerste vier ‘koff ietafelgesprekken’ 
hebben Jaap van Donge en Anke Hel-
mich inmiddels achter de rug. Jaap 
van Donge: 'Ik ben negen jaar OKB-
adviseur. In die periode heb ik ruim 60 
ondernemers op allerlei vlakken ter-
zijde gestaan. Ik vond dit een interes-
sante case, het onderwerp sprak mij 
aan. Ik zie het als mijn voornaamste 
uitdaging Anke een podium voor haar 
verhaal te geven. Het bedrijfsleven 
zit immers te springen om creatieve 
denkers.' 

Zakelijke teksten
Anke vertelt over de gesprekken met 
Jaap, het sparren, dat zij als inspire-

rend ervaart. 'Ik ben al twintig jaar 
zzp-er en zat in de luxe positie dat ik 
nooit acquisitie hoefde te doen. Maar 
nu moet ik een hele nieuwe markt 
benaderen. Als creatieve denker zit ik 
altijd vol ideeën en had echt behoefte 

aan een coach, die mij begeleidt voor 
de zakelijke kant van mijn verhaal. 
Jaap helpt mij onder andere mijn 
ideeën om te zetten in zakelijke tek-
sten. Mijn f inanciële middelen zijn op 
dit moment beperkt, de kosten voor 

een OKB-adviseur zijn laag. Ook in dat 
opzicht ben ik blij met de samenwer-
king.'

   www.ondernemersklankbord.nl
  www.thepoetryofcreation.nl

Online spreekuur 
van de provincie 
Er komt een online spreekuur voor on-
dernemers uit het netwerk van de pro-
vinciale MKB-instrumenten Program-
ma Investeringsgereed Innovatief 
MKB Noord-Holland (PIM), GO!-NH, In-
novatiefonds NH en Participatiefonds 
Duurzame Economie Noord-Holland. 
De f inancieringstafel Noord-Holland 
Noord wordt tijdelijk ‘crisistafel’. Zo 
krijgen provincie, f inanciers en andere 
netwerkpartners snel zicht op onder-
nemers in de problemen en kunnen 
die gericht helpen. 

Het Participatiefonds Duurzame Eco-
nomie Noord-Holland en het Innova-
tiefonds Noord-Holland gaan soepel 
om met voorwaarden van bestaande 
f inancieringen. De provincie gebruikt 
het Programma PIM om getroffen 
ondernemers te adviseren over steun-
maatregelen en werkkapitaal. De ver-
plichte eigen bijdrage voor het maat-
werktraject wordt voor twee maanden 
geschrapt en alle bouwwerkzaamhe-
den en aanbestedingen gaan door, 
zolang dit binnen de landelijke maat-
regelen kan.
 
   www.pimnh.nl/corona

Zondagmiddag 15 maart zaten wij van 
Krans Notarissen met een kernteam 
op kantoor in crisisberaad. Over hoe 
we de komende tijd de dienstverlening 
aan onze cliënten op peil kunnen 
houden, zonder de gezondheid van 
onze mensen en van onze cliënten in 
de waagschaal te stellen. 'Het lijkt 
inmiddels alweer een eeuw geleden', 
zo zegt Tessa Bos.

We hebben toen besloten onze 
dienstverlening zoveel mogelijk te 
continueren, maar dan wel met zo 
min mogelijk fysiek cliëntencontact. 
Xander Stuijt van Krans Notarissen 
legt uit hoe dat in zijn werk gaat.'Wij 
zijn als notaris gewend de mensen 
aan tafel te hebben, bijvoorbeeld bij 
een overdracht van een huis. Dan heb 
je het normaal gesproken al gauw 
over zes mensen. Dat hebben we nu 
aangepast, door alleen met de koper 
aan tafel te zitten. De verkoper tekent 
voor de overdracht al een volmacht, 
zodat hij niet aanwezig hoeft te zijn. 
De makelaars en tussenpersonen zijn 
ook niet aanwezig. De overdracht van 
een huis is altijd een feestelijk mo-
ment, het is natuurlijk heel jammer 
dat dit nu niet zo kan, maar we maken 

er binnen de omstandigheden maar 
het beste van.’

Ook de dienstverlening aan onze cli-
enten op het gebied van familierecht, 
zoals testamenten, zetten we voort. 
Met dien verstande dat we ons dan 

met name richten op cliënten die door 
hun gezondheidstoestand behoefte 
hebben aan het snel opstellen van 
een testament, of die uit angst voor 
besmetting met het coronavirus de 
zaken liever snel geregeld willen heb-
ben. De dagelijkse praktijk waar het 

betreft het maken van testamenten 
wordt in deze periode erg bemoeilijkt 
doordat nogal wat mensen in quaran-
taine zitten. Juist die cliënten hebben 
vaak nog de behoefte een testament 
op te stellen. Op basis van de wet zijn 
er gelukkig mogelijkheden om ook 
die groep cliënten te kunnen helpen 
met het vastleggen van hun testa-
ment. 

Bij volmacht
Andere werkzaamheden, zoals op 
het gebied van ondernemingsrecht, 
vinden doorgaans al plaats bij 
volmacht. Onze advisering aan 
ondernemers gaat gewoon door, 
telefonisch of per mail. Tessa Bos: 'Het 
is bijzonder om te zien dat bijna al 
onze mensen thuis werken en dat de 
cliënt daar geen last van heeft.'
'Wij zijn nu een tijdje verder', zegt Xan-
der Stuijt, 'en het is mooi dat we op 
deze wijze onze cliënten nog steeds 
onze diensten kunnen verlenen, zij 
het in aangepaste vorm.  Het gaat er 
in de kern om dat we er, juist in deze 
verwarrende tijden, voor onze cliën-
ten zijn.'

   www.kransnotarissen.nl

Krans Notarissen houdt de focus op dienstverlening

Staan er zakelijke (digitale) bijeenkomsten op het programma de komende weken? Wij horen het graag en voegen  

die dan toe aan de actuele agenda van 2020: www.goedezaken.nu/agenda
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Anke Helmich: 'Ik had echt behoefte aan een coach, die me begeleidt voor de zakelijke kant van mijn verhaal.'

Tessa Bos en Xander Stuijt: 'Het is mooi dat we onze cliënten nog steeds onze diensten kunnen 

verlenen, zij het in aangepaste vorm.'

Lokale initiatieven van 
bewoners en bedrijven. 
www.visithaarlem.com
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