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Tegoedbonnen op SupportLokaal
SupportLokaal is een nieuw, landelijk initiatief, gericht 
op het ondersteunen van lokale mkb-ondernemers. Het 
digitale platform brengt bedrijven en klanten bij elkaar. 
Via de website kunnen bezoekers tegoedbonnen kopen, 
die op een later tijdsstip ingewisseld kunnen worden. Na 
het kiezen van een regio, ondernemer of branche en het 
aangeven van de hoogte van het bedrag ontvangen klanten 
een digitale cadeaukaart. Aanmelden is gratis voor onder-
nemers en er wordt geen provisie ingehouden. 
www.supportlokaal.nl

Nieuwe datum finale HOP
Maandag 28 september is de nieuwe datum voor de 
finale-avond van de Haarlemse Ondernemers Prijs 
2020, die werd uitgesteld vanwege de coronapandemie. 
Tijdens de slotavond van de ondernemerswedstrijd, 
bij Van der Valk Hotel Haarlem, beslist de jury wie de 
winnaar wordt: Veerle Focke (La Plume Media), Gerard 
Koelewijn (Easypers) of Marijke Mul (Marijke Mul 
Goudsmid). Aanmelden voor de finale-avond kan via de 
website.
www.haarlemseondernemersprijs.nl
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Masha Vos (53) is de eerste gast in Goede Zaken TV, een wekelijkse video-
rubriek waarin ondernemers uit stad en streek door Jaap Sluis worden 
geïnterviewd over uiteenlopende aspecten van het zakendoen. Masha Vos 
is algemeen directeur van Vos Supermarkten (5 winkels Albert Heijn, 3 Gall 
en Gall, 1 Etos, 700 werknemers) en een bekend gezicht in ondernemend 
Haarlem. Zowel binnen als buiten haar bedrijf zet zij zich actief in voor de 
stad, bijvoorbeeld als juryvoorzitter van de Haarlemse Ondernemers Prijs. 
In Goede Zaken TV legt zij uit waarom samenwerking tussen lokale bedrij-
ven essentieel is, zeker in crisistijden. En hoe het bedrijfsleven verschraalt 
als alleen het eigenbelang wordt gediend. Uiteraard wordt hierbij in het 
bijzonder ingegaan op de corona-crisis en op de vraag hoe bedrijven ná de 
crisis met elkaar omgaan. Maar ook op de kunst van het gunnen, de harde 
cijfers en hoop en vrees.

  Goede Zaken TV is vanaf dinsdag 14 april te zien via de openbare 
LinkedIn-groep Goede Zaken. Informatie of tips? sluis@decoalitie.nl

Goede Zaken TV van start

Nu fysiek bij elkaar komen niet mogelijk is, komt de digitalisering in een stroom-
versnelling, zo ook bij Hogeschool Inholland. Studenten krijgen onderwijs op 
afstand en de Open Dag vond digitaal plaats. 

Kimberly Constant uit Hoofddorp is 
eerstejaars student Business Studies, 
de opleiding waarbij studenten de 
eerste twee jaar breed worden opge-
leid, waarna ze zich in jaar 3 en 4 ver-
der specialiseren in bijvoorbeeld mar-
keting, ondernemerschap of logistiek. 
Precies die opzet sprak de 24-jarige 
Kimberly aan. ‘Na het afronden van 
mijn mbo-opleiding international 
marketing & communications ben ik 
begonnen met media, informatie en 
communicatie op het hbo. Daar ben 
ik voortijdig mee gestopt. Omdat ik in 
veel verschillende dingen geïnteres-
seerd ben, was Business Studies voor 
mij een uitkomst en ik kan inmiddels 
zeggen dat ik heel erg blij ben dat ik 
deze keuze heb gemaakt.’

‘Het eerste blok had als thema ‘mens’, 
met vakken als HR, organisatiekunde 

en bedrijfspsychologie. Ik dacht op 
voorhand: 'dat wordt wat...' Maar ik 
vind het heel interessant. Marketing 
en ondernemen vind ik ook heel tof. 
Economie en de financiële vakken lig-
gen me minder, al horen die natuurlijk 
ook bij ondernemerschap en is het 
dus goed om daar kennis van te heb-
ben.’

Wekelijkse update
‘Het is jammer dat we niet op school 
bij elkaar kunnen komen, maar ik vind 
dat onze docenten er alles aan doen 
om te zorgen dat we door kunnen 
leren en dus onze studiepunten kun-
nen halen. We werken met Microsoft 
Teams en er zijn onder meer online 
vragenuurtjes, video’s met uitleg en 
mini-hoorcolleges. Er wordt ook veel 
van onszelf gevraagd, maar docenten 
zijn altijd bereikbaar. Als ik een mail 

stuur, heb ik binnen tien minuten 
antwoord. En we worden goed op de 
hoogte gehouden via een wekelijkse 
update.’

‘De Open Dag heeft volledig online 

plaatsgevonden. Via een eigen ra-
diostation werden interviews met 
studenten en docenten uitgezonden 
en via Instagram was er een live Q&A. 
Aankomende studenten konden via 
Whatsapp vragen stellen, die binnen-

kwamen in een algemene chatbox 
voor alle opleidingen en locaties. Een 
student of docent van de betreffende 
opleiding kon die vraag overpakken 
in een één-op-één-chat. Ik heb daar 
in meegedraaid en heb een aantal uit-
gebreide gesprekken gehad, waarbij 
twee mensen aangaven dat ze zich 
zeker gingen inschrijven. De drie an-
deren wilden alle informatie nog even 
op een rijtje zetten. Als ik ze live had 
gesproken, had ik hen denk ik direct 
kunnen overtuigen om voor Business 
Studies te kiezen, want het is gewoon 
een hele leuke opleiding.’ 

‘Het is jammer om mensen niet live te 
spreken, zeker omdat de sfeer in een 
gebouw en tussen mensen zo belang-
rijk zijn bij je studiekeuze. Maar ik vind 
het positief dat we zoveel op afstand 
kunnen doen. Het was voor iedereen 
even schakelen, maar op deze manier 
blijkt het ook goed te werken.’

   www.inholland.nl/bbs

Onderwijs en Open Dag Inholland dankzij digitale stroomversnelling 

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

Sport 'N Styles overleeft in corona-tijden
Vrijdag 27 maart was het een halve 
eeuw geleden dat Pim Janssen, de va-
der van Sport 'N Styles-eigenaar Mar-
cel Janssen, zijn sportzaak opende. 
Het coronavirus gooide roet in het eten 
van de geplande viering van het jubi-
leum in de winkel aan de Gedempte 
Oude Gracht. Tot overmaat van ramp  
werd er onlangs ingebroken. 

Ondanks alle tegenslag zit Marcel 
Janssen opmerkelijk monter achter 
zijn bureau. 'Ik heb het geaccepteerd. 
Ik ben nu elke avond om zes uur thuis. 
We eten samen, we doen spelletjes 
met de kinderen, ons gezinsleven is 
opgebloeid. Ik heb meer rust, ik heb 
de laatste weken nog nooit zo goed 
geslapen.'

Het coronavirus brengt dus ook iets 
positiefs, al verwacht Marcel Jans-
sen zware tijden voor de retail. 'Onze 
brancheorganisatie schat in dat de 
helft van de winkels omvalt. We heb-
ben met Van Duivenboden Interieur 
en de horecazaak Meneer Frans een 
prachtig concept neergezet. Veel 
klanten lopen door onze winkel, op 
weg naar Meneer Frans. Dus onze 
verhuurder gaat ons zeker het vel 

niet over de oren trekken. Maar er zijn 
andere eigenaars van panden die dat 
wel doen, hoor ik van collega’s. Met 
alle gevolgen van dien.'

Fysieke winkel
De omzetdaling in de fysieke winkel 
van Sport 'N Styles ligt rond de vijf-
tig procent, maar de webshop draait 
uitstekend, merkt Marcel Janssen. 'Je 
moet klanten digitaal laten zien wat je 
in huis hebt. Ik zie retailers die dat nu 
beseffen en een webshop starten. Ze-

ker nu de website haarlemsewinkels.
nl is gelanceerd. Het is veel werk, ook 
wij krijgen retourzendingen verpakt 
in een oude vuilniszak, maar je kunt 
als retailer niet meer zonder. Ik ben blij 
dat ik een webshop heb. Klanten in 
deze regio die bij ons online bestellen, 
krijgen het binnen drie uur thuis be-
zorgd. Je moet je als ondernemer en 
retailer onderscheiden. Ook online.'

  www.sportnstyles.nl

Marcel Janssen: 'Je moet klanten digitaal laten zien wat je in huis hebt. Zeker nu de website 

haarlemsewinkels.nl is gelanceerd.'

Kimberly Constant: 'We werken met Microsoft Teams en er zijn onder meer online vragenuur-

tjes, video’s met uitleg en mini-hoorcolleges.'

Lokale initiatieven van 
bewoners en bedrijven.

www.visithaarlem.com
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