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Buurtbewoners en bank houden NES71 boven water
Ari van Trist en Sanne Vizee verhuisden
in 2017 van Amsterdam naar de Planetenbuurt in Haarlem-Noord. Het wonen
beviel meteen uitstekend, maar de
twee verwonderden zich wel over het
ontbreken van horeca in hun wijk.

Toen vorig jaar de gelegenheid zich
voordeed een winkelpand in de Van
Nesstraat te kopen, hapten ze direct
toe. Op 11 november opende NES71
de deuren. De koffie- en lunchzaak
bleek een schot in de roos. Tot het
coronavirus roet in het eten dreigde
te gooien.
Het is een zonnige donderdagmiddag
in april. Voor NES71 staat een lange
rij klanten. Keurig op afstand, met de
pinpas in de hand. Na twee weken besloot het ondernemersstel, mede op
verzoek van de buurtbewoners, weer
open te gaan. In plaats van koffie en
eten in de zaak zijn er nu de bestellingen en coffee-to-go, plus taarten en

ijsjes voor de kinderen. Het zorgt voor
een prima omzet.
Spaarpotje
Het coronavirus doet een beroep op
het creatieve denken van ondernemers vertelt Sanne. 'Bij de pakken
neerzitten is geen optie. Ari verdiende
in de zomer zijn geld met het organiseren van evenementen. Binnen twee
dagen waren al zijn opdrachten afgeblazen. Zijn werk was ons spaarpotje.
Lang dicht blijven kon ook niet. Dus
hebben we het over een andere boeg
gegooid. Mede door de enthousiaste
reacties van buurtbewoners. Nu doen
we ook andere dingen, hebben we
samen met de bakker aan de overkant
paasbrunches verzorgd. We konden
bovendien door deze aanpak snijden
in de kosten. En door een goede verdeling van de uren hebben we meer tijd
voor onze twee kleine kinderen.'
De eerste weken van de coronacrisis

Laptops voor leerlingen

Sanne Vizee: 'Lang dicht blijven kon niet, dus hebben we het over een andere boeg gegooid.'

was NES71 gedwongen gesloten. Geen
inkomsten dus, terwijl de kosten voor
personeel en andere vaste kosten wel
doorgingen. Sanne en Ari zijn echter
zeer te spreken over hoe Rabobank
Haarlem-IJmond steun en support verleent. 'De bank helpt ons geweldig. Dat

begon al met de aankoop van dit pand.
We kregen een hypotheek omdat de
bank in ons concept geloofde. We zijn
niet over één nacht ijs gegaan. Zo hebben we aan buurtbewoners gevraagd
of er behoefte was aan een lunch- en
koffiezaak. Daar werd zeer positief op

gereageerd. Nu hebben we drie maanden uitstel voor onze hypotheekbetaling gekregen. Zo kunnen we, mede
dankzij de buurtbewoners en de bank,
ons hoofd boven water houden.'
 www.rabobank.nl/haarlem

Parkmanagement Waarderpolder werkt door
Parkmanagement Waarderpolder houdt
zich dagelijks bezig met onder meer de
veiligheid, uitstraling en verduurzaming van business park de Waarderpolder. Maar ook in het gebied waar ruim
1100 ondernemers zijn gevestigd, is het
met de huidige coronacrisis relatief stil
op straat. De business verandert. Wat
merkt Parkmanagement daarvan?

Tijdens de coronacrisis loopt een groot aantal leerlingen een leerachterstand op, door het ontbreken van digitale middelen. Vandaar de oproep
van Bedrijf & Samenleving aan het bedrijfsleven om 150 euro te sponsoren,
zodat de organisatie voor maatschappelijk betrokken ondernemen zelf
tweedehands laptops kan aanschaffen.
Inmiddels zijn door ondernemers ruim 60 laptops beschikbaar gesteld
voor leerlingen die nu thuis digitaal les krijgen. Reuzado ICT Services is zo
enthousiast over het initiatief dat het bedrijf de aankoop van 20 laptops
verdubbelde naar 40. Copiatek - Scan & Computer Solution BV heeft 10
laptops beschikbaar gesteld en CWS - Computer Workshop twijfelde geen
moment en vulde de actie aan met 2 laptops.
Twee medewerkers van Bouwbedrijf Huybens rijden door Haarlem om de
laptops bij de leerlingen langs te brengen.
 Ondernemers die mee willen doen aan de actie kunnen zich aanmelden
via de website: www.bedrijfensamenleving.nl

Doordat veel kantoorpersoneel nu
thuis werkt, is het ook in de Waarderpolder rustig op straat. Dit heeft als
gevolg dat er minder sociale controle
is, waardoor het risico op overlast en
inbraken toeneemt. In de praktijk
blijkt dat in de Waarderpolder gelukkig mee te vallen.
'Parkmanagement is overdag aanwezig in het gebied, ’s nachts wordt via de
collectieve beveiliging gesurveilleerd',
vertelt parkmanager Kees Goedknegt.
'Het blijkt niet nodig te zijn om nu
extra beveiliging in te zetten. We hebben ondernemers geïnformeerd over
maatregelen die zij kunnen nemen bij
het bedrijfspand. Samen houden we
het gebied veilig.'
Dat medewerkers nu zoveel mogelijk
thuis moeten werken en thuis moeten
blijven bij ziekteverschijnselen, heeft

veel impact op de bedrijven. Ariane
Posthumus-Meyjes, HR-manager bij
LEMO Connectors, wilde de uitdagingen die dit voor hun (productie-)
bedrijf oplevert, graag bespreken met
collega’s uit het HR-netwerk ‘De Waarderpolder Werkt’.
Normaal gesproken ligt de kracht van
dit netwerk in het ‘persoonlijk samenkomen’, en juist dát kan nu niet. 'Ik
werk volledig vanuit huis, en de visitekaartjes van de HR-collega’s liggen op
kantoor.' Hoe kunnen we ons netwerk
toch nu benutten?, vroeg zij aan Parkmanagement. Daarom is vorige week
een LinkedIngroep opgericht voor de
aangesloten HR-managers waarin zij
elkaar vragen kunnen stellen en kun-

nen ondersteunen. Erg fijn, vindt Ariane. Zij hoopt nu dat het een levendig
forum wordt als substituut én aanvulling op de HR-bijeenkomsten.
Parkmanagement Waarderpolder probeert het ondernemersklimaat in de
Waarderpolder ook in deze periode
zo aantrekkelijk mogelijk te houden.
Niet alleen door de veiligheid nauw
te blijven monitoren, maar ook door
bedrijven met een hulpvraag zo goed
mogelijk te helpen.
Vragen aan Parkmanagement? We zijn
bereikbaar via info@waarderpolder.nl
of 023-525 7826.
 www.waarderpolder.nl

COLOFON

AGENDA
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
Online interviewserie
Tot en met eind mei interviewt Rob Wieleman van
Kennemer Business zakennetwerk drie keer per
week regionale ondernemers, in het kader van een
serie over de huidige economische crisissituatie.
De gesprekken, in het nieuwe studiocomplex van
Pixel Universe in de Waarderpolder, zijn live te
volgen op Facebook, iedere dinsdag, woensdag en
donderdag om 09.00 uur. De interviewserie is ook
later te bekijken op het open YouTube kanaal van het
zakennetwerk.
 www.kennemerbusiness.nl

Het is rustig op straat, ook op Haarlem Business Park Waarderpolder.

Sterker uit de crisis
Adviesbureau Leapstrat biedt gratis ondersteuning aan bedrijven die gebruik maken van de
NOW-regeling of anderszins in zwaar weer zitten
door de coronacrisis. Het Haarlemse bureau wil
bedrijven helpen om sterker uit de crisis te komen
door een advies op maat te geven over online
trainingen om competenties en vaardigheden
van medewerkers te verdiepen of uit te bouwen.
Aanmelden voor een intakegesprek kan via de
website.
www.leapstrat.com
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