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Webwinkel MAAK Haarlem
De ondernemers van MAAK Haarlem maken gebruik van 
gespecialiseerde ambachten en hoogwaardige digitale 
maaktechnieken, zoals 3D printers. Daarnaast huisvest het 
terrein bedrijven die producten maken met hergebruik van 
materiaal en grondstoffen en een bijdrage leveren aan de 
circulaire economie. 
De mix aan bedrijven zorgt voor kruisbestuiving en samen-
werking, waarvan de resultaten sinds kort ook online zijn 
te vinden in de webwinkel. Die een overzicht biedt van alle 
MAAK producten.
www.maakhaarlem.nl/maak-webwinkel

Horeca-waardebon voor na de crisis
Met het platform ‘Help de Horeca’ werken horecapartners 
samen met online platform Gifty, om ondernemers te on-
dersteunen én om consumenten binnenkort weer te kunnen 
laten genieten van de horeca. Via de website  
www.helpdehoreca.nl kunnen waardebonnen aangeschaft 
worden door iedereen die de horeca in Nederland een 
warm hart toedraagt. Zodat ondernemers inkomsten gene-
reren, ook als nu ze gesloten zijn. Consumenten kunnen de 
waardebonnen verzilveren zodra de cafés en restaurants 
hun deuren weer openen.  
www.helpdehoreca.nl
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Haarlemsewinkels.nl
Dankzij een financiële bijdrage van 
de BIZ en de gemeente Haarlem 
is voor Haarlemse winkeliers een 
online platform opgezet: www.
haarlemsewinkels.nl. Daar kunnen 
consumenten bestellingen doen bij 
lokale aanbieders. De eerste bestel-
lingen zijn inmiddels geplaatst bij de 
bijna honderd retailers die zich tot 
nu toe bij het platform hebben aan-
gesloten. Centrummanager Falco 
Bloemendal: 'Verbinding is belang-
rijk, zeker in deze tijd. Het is goed 
dat we samenwerken om met elkaar 
deze crisis het hoofd te bieden. '

Bezoekers van het platform zien 
een overzicht van alle aangeslo-
ten winkels. Vervolgens worden zij 
doorgelinkt naar de betreffende 
web shop of krijgen ze een bestel-
formulier in beeld met beschikbare 
producten. De betaling verloopt via 
een betaal verzoek of Tikkie, waarna 
bezorging plaatsvindt door de win-
kel zelf of de lokale, duurzame be-
zorgservice Hurby.

Haarlemse winkeliers kunnen zich 
gratis aanmelden via de website.

 www.haarlemsewinkels.nl

Directeur Anne-Marije Hogenboom van 
Haarlem Marketing zag het meteen na 
het begin van de corona-crisis gebeu-
ren: overal ontstonden lokale initiatie-
ven. Bijna te veel om op te noemen. En 
genoeg om te bundelen en in samen-
hang te vermarkten. Haarlem Marke-
ting nam de regie en lanceerde binnen 
welgeteld twee dagen de campagne 
Haarlem   Haarlem met de website 
www.visithaarlem.com. Gericht op be-
drijven en burgers die elkaar in crisis-
tijden kunnen ondersteunen.

Het was, zegt Anne-Marije Hogen-
boom, bemoedigend om te zien hoe-
veel acties in Haarlem van de grond 
kwamen: ‘Je zag vooral via social me-
dia de kracht van de stad dagelijks 
groeien. Het ene na het andere mooie 
initiatief kwam voorbij. Op een gege-
ven moment dacht ik: je moet ze nu 
bundelen. Want niet iedereen heeft 
genoeg budget en bereik. Als we van-
uit een collectief samenwerken, wordt 
iedereen daar beter van.’

Waarom nam Haarlem Marketing de 
regierol op zich?
‘Omdat de corona-crisis drie essenti-
ële pijlers van onze stadsmarketing 
raakt: winkels, horeca en cultuur. We 

moeten samen proberen om die over-
eind te houden. Dat kan door onze 
lokale ondernemers te ondersteunen 
en ik vind het onze rol om dat traject 
te faciliteren. Op visithaarlem.com 
brengen wij alle acties en initiatieven 
samen, gerubriceerd per sector. Van 
lokale online winkels tot afhaal- en 
thuisbezorgservices van gastronomi-
sche bedrijven. Van online entertain-
ment tot thuis sporten.’

De campagne was in no time klaar. 
Hoe deden jullie dat?
‘Iedereen omarmde het idee en daar-
na is er keihard gewerkt. Een kwestie 

van korte lijnen, snel schakelen en 
gas geven. Iets waar we anders mis-
schien weken mee bezig zouden zijn, 
kon nu in een paar dagen tijd worden 
opgezet. Dat geeft een kick hoor! Ik 
moet trouwens zeggen dat ik veel heb 
gehad aan een online meeting met 
mijn Noord-Hollandse citymarketing-
collega’s, onder wie Friso Huizinga uit 
Velsen, waar de campagne ‘Ik koop 
lokaal’ een groot succes is.’

Wat is er de komende tijd nodig om de 
Haarlemse campagne te versterken?
‘Om te beginnen zou het top zijn als 
bedrijven via hun eigen social media 

de campagne delen om zo de lokale 
initiatieven nog meer onder de aan-
dacht te brengen. Hoe groter het be-
reik hoe groter de kans dat we de eco-
nomische schade enigszins kunnen 
beperken. Verder zijn alle initiatieven 
en ideeën om het lokale aanbod uit te 
breiden welkom. Iedereen die iets te 
melden heeft kan bij ons terecht.’

   www.visithaarlem.com

Voor vragen of suggesties over de 
initiatieven: mail naar  
website@haarlemmarketing.nl 

Haarlem Marketing bundelt lokale corona-acties 

TIPS VOOR 
TOTAALONDERHOUD?

info@intraplus.nu

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

Ondernemersklankbord helpt ondernemers gratis in crisistijden
Sinds de uitbraak van het coronavirus 
zien veel ondernemers een (grote) 
daling van hun inkomsten. Dat geldt 
onder meer voor organisatoren van 
events en bijeenkomsten, hotels en 
horecagelegenheden, winkels, kap-
salons en ook voor zzp-ers die geen 
opdrachten meer krijgen. Stichting 
Ondernemersklankbord (OKB) heeft 
besloten om ondernemers in deze 
zware tijden gratis te ondersteunen 
met advies en een luisterend oor.

De circa 300 adviseurs van het lande-
lijk werkende Ondernemersklankbord 
staan ondernemers in zwaar weer met 
raad en daad bij in het zoeken naar 
oplossingen. Zo zijn ze op de hoogte 
van alle overheidsmaatregelen die 
met het oog op het corona-virus ten 
behoeve van ondernemers gelden. 
De OKB-adviseurs beoordelen van 
welke regeling(en) het beste gebruik 
kan worden gemaakt en op welke 
manier dat - wellicht in combinatie 

met andere mogelijkheden - kan ge-
beuren.

Stichting Ondernemersklankbord be-
staat deze maand 40 jaar en deed in 
2019 circa 3000 adviestrajecten. De 
OKB-adviseurs werken belangeloos, 
verdeeld over regionale teams en 
ondersteunen zowel startende als ge-
vestigde ondernemers. Daarbij gaat 
het om zaken als bedrijfsoverdracht, 
bedrijfsbegeleiding, een nieuw ver-
dienmodel of faillissementspreventie. 
Een adviestraject duurt zes maanden 
en voor die begeleiding wordt aan 
ondernemers normaal gesproken 
een minimumdonatie van 200 euro 
gevraagd. Vanwege de corona-crisis is 
besloten die bijdrage nu achterwege 
te laten en de advisering tijdelijk gra-
tis aan te bieden.

Luisterend oor
OKB-directeur Frank van Santen: 'Juist 
nu willen we er zijn voor ondernemers 

die het tijdens deze crisis zo moeilijk 
hebben. Waar de meeste mensen in 
loondienst doorbetaald worden als ze 
niet kunnen of mogen werken, krijgen 
bijvoorbeeld zzp-ers geen cent bij ge-
annuleerde opdrachten. Veel onder-
nemers weten niet welke regelingen 
voor hen gelden en welke stappen ze 
nu moeten nemen. Bovendien kan de 
hulp van iemand die je bijstaat en een 
luisterend oor biedt stress wegnemen.'

Van Santen roep ondernemers na-
drukkelijk op om zich tijdig te melden, 
ook als het nu nog redelijk gaat: 'We 
weten niet hoe lang deze situatie 
gaat duren. Wacht niet tot vijf voor 
twaalf, als het bedrijf misschien al op 
het randje van de afgrond balanceert. 
Kom om half elf, als er nog wat vet op 
de botten zit en er wellicht tijd is om 
de bakens te verzetten.'

Sinds een week ziet Ondernemers-
klankbord het aantal aanmeldingen 

voor een klankbordtraject dagelijks 
flink groeien. Het ondersteunen van 
ondernemers gebeurt met inachtne-
ming van de adviezen van het RIVM, 
dus alleen telefonisch en online. Men-

sen die zich willen aanmelden voor 
een klankbordtraject kunnen dit doen 
via de website.

  www.ondernemersklankbord.nl

Zo dicht bij elkaar zitten kan natuurlijk niet meer, maar in figuurlijke zin staan de adviseurs 

van OKB nu juist dichterbij ondernemers.

Erik Schotanus, van Fortuyn en Dodici, ondersteunt als partner van Haarlem Marketing de horeca bij het uitbouwen van het platform.
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