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Extra digitaal verkoopkanaal voor lokale retailers
Retailers zijn deze weken beperkt open, werken alleen op afspraak of zijn gesloten. Door het overheidsadvies om zo veel mogelijk binnen te blijven, is digitaal
boodschappen doen een interessante optie. Het platform haarlemsewinkels.nl
maakt dat inmiddels mogelijk bij ruim tweehonderd lokale ondernemers.

BIZ Schalkwijk, BIZ Cronjéstraat, BIZ
binnenstad Haarlem, de gemeente
Haarlem en Rabobank HaarlemIJmond ondersteunen het digitale
platform. Rabobank doet dat via het
Rabobank Ondernemers Impuls, dat
kansrijke ondernemersinitiatieven een
impuls geeft. Haarlemsewinkels.nl ontwikkelt nu een inlog-omgeving voor
ondernemers, zodat die zelf gegevens
van hun winkel kunnen aanpassen.
Daarnaast krijgen ondernemers gratis
een eigen webpagina en webshop, inclusief de mogelijkheid foto’s te tonen,
dus een extra verkoopkanaal.
Simone Lunstroo van Paint it Yellow
kwam op het idee via soortgelijke initiatieven in Oss en Zwolle. 'Ik organiseer
met Haarlem Centraal onder andere
de ShoppingNight en ken daarom de
meeste retailers. Die hebben het momenteel heel zwaar. Omzetdalingen
van vijftig procent en meer zijn eerder
regel dan uitzondering. Veel consu-
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menten maken de overstap naar digitaal shoppen. De grote bedrijven staan
hoog op Google, daar kan een kleine,
lokale retailer niet tegenop. Vandaar
dit platform. Niemand zit immers te
wachten op een kaalslag in de winkelgebieden.'
Betaalverzoek
Bezoekers van het platform krijgen
een overzicht te zien van alle aangesloten winkels. Vervolgens worden zij
doorgelinkt naar de betreffende webshop of krijgen ze een bestelformulier
te zien met beschikbare producten.
De betaling verloopt via een betaalverzoek of Tikkie, waarna bezorging
plaatsvindt door de winkel zelf of de
lokale bezorgservice Hurby.

Van links naar rechts: initiatiefmeester Simone Lunstroo van Paint it Yellow, deelneemster Marleen Gouma van OlalaChocola en Roger Bekius,
namens Rabobank Haarlem-IJmond.

Simone: 'Dankzij de bijdrage van het
ROI kunnen we voor het einde van de
maand april de volgende fases realiseren.' Dat was exact de bedoeling van
de bijdrage, vertelt Roger Bekius, die

namens de ledenraad van Rabobank
Haarlem-IJmond in de ROI-commissie
zit. 'Wij beoordelen aanvragen die aansluiten bij de strategische thema’s van
de bank: maatschappelijk, duurzaam
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en zelfredzaamheid. Bovendien moet
het initiatief in Haarlem of IJmond
plaatsvinden en er moet sprake zijn
van ondernemerschap. Haarlemsewinkels.nl voldoet aan deze criteria. Zeker

in deze tijd is het belangrijk dat lokale
ondernemers worden ondersteund en
gefaciliteerd.'
 www.rabobank.nl/haarlem
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HRLM Advocaat Fleur Groos nieuwe columnist Goede Zaken
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STADSGLOSSY

Voor partijen in horeca, cultuur en
toerisme is adverteren momenteel
‘NIKS DOEN VIND IK HET ERGSTE WAT ER IS’
niet zinvol. Dat zette de uitgave van
de gratis Haarlemse stadsglossy
HRLM onder druk. Daarom besloot
HRLM om twee sociaal-maatschappelijke edities uit te geven, waaraan
alle medewerkers op vrijwillige basis
meewerken. Kosten voor drukwerk
en dergelijke worden gedragen door
maatschappelijk betrokken partijen
uit het Haarlemse. In de 68e editie van
de HRLM, die in mei verschijnt en op
diverse locaties in de stad gratis verkrijgbaar is, is er onder meer aandacht
voor hoe ondernemers omgaan met
de huidige situatie en welke creatieve
oplossingen er zijn bedacht om toch
door te kunnen.

Fleur Groos studeerde rechten in Leiden. Na haar afstuderen werkte ze
geruime tijd als vastgoedadvocaat
voor een middelgroot kantoor, waar
ze voornamelijk mkb-ondernemers
bijstond. Fleur heeft jarenlange ervaring en is lid van de Vereniging van
Huurrecht Advocaten. In 2014 startte
ze haar eigen kantoor in Vijfhuizen.
Haar praktijk bestaat uit particulieren
en mkb-ondernemers, maar ook uit
advocatenkantoren die behoefte hebben aan tijdelijke ondersteuning. 'Ik
kom uit een ondernemersfamilie en
heb daardoor affiniteit met de zakelijke dienstverlening. Ik koos bewust
voor de advocatuur, omdat je als
advocaat echt iets voor mensen kunt

www.hrlm-online.nl

Speciale edities
Stadsglossy HRLM

Fleur Groos van Groos Advocatuur
geeft de komende maanden via een
aantal columns op Goede Zaken haar
visie op juridische kwesties. De advocaat vastgoedrecht heeft veel ervaring
op het gebied van huurrecht, appartementsrecht en andere aan vastgoed
gerelateerde onderwerpen.
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SAMEN STERK

het verlengen van huurcontracten
voor woonruimte tijdens de coronacrisis mogelijk maakt. Daar zitten de
nodige onduidelijkheden in. Dat geldt
eveneens voor steunpakketten van de
overheid voor ondernemers.'

Gratis exemplaar waarde € 7,05
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Fleur Groos: 'De coronacrisis vraagt om maatwerk, omdat geen zaak hetzelfde is en 'coronarechtspraak' nog ontbreekt.'

betekenen. Dat geeft mij voldoening.'
Actueel accent
Het accent van haar praktijk ligt op
het huurrecht, voor zowel bedrijfsruimte (winkels en kantoren) als

De eerste bijdrage van Fleur Groos
verschijnt dinsdag 12 mei op Goede
Zaken.
 www.groosadvocatuur.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 live! interviews
In de serie van 20 interviews voor ondernemers, bedrijven
en werkgevers staan er deze week weer drie gepland om
09.00 uur. Vandaag is advocaat Lisanne van Geest (Köster
Advocaten) te gast over het thema arbeidsrecht. Morgen komt
Ragnar de Jongh (Onsite Automation) voor ict. Donderdag
wordt Marco Wiesehahn-Vrijman (Evo Fenedex) geïnterviewd
over export. Elk interview is live op Facebook en staat later
op de dag op YouTube. De serie is een initiatief van Kennemer
Business zakennetwerk.
 www.kennemerbusiness.nl/evenementen

woonruimte. Stuk voor stuk zaken die
in deze coronatijden zeer actueel zijn.
Fleur Groos: 'De impact van de crisis
op de verhouding tussen huurders
en verhuurders is enorm. Ook zijn er
veel vragen. Neem de spoedwet die

De coronacrisis zorgt op juridisch
gebied voor veel onzekerheid zegt
Fleur Groos. 'Geen zaak is hetzelfde
en rechtspraak over de coronacrisis is
er nog niet, daarom zijn er geen algemeen toepasbare richtsnoeren aan te
reiken. Het is maatwerk. Belangrijk is
dat contractspartijen zich realiseren
dat de crisis beide partijen kan raken.
Samen haalbare afspraken maken,
verdient de voorkeur boven een gang
naar de rechter. Dat duurt te lang. Een
hoogwaardig juridisch advies van
mijn kant kan daarbij helpen. '

KvK Coronaloket
Bijna 50% procent van de ondernemers die advies
vraagt bij het vanaf 12 maart geopende CoronaLoket van de KvK is zzp'er. De top drie kwesties die
voorbij komen, zijn of ondernemers in aanmerking
komen voor overheidssteun, hoe om te gaan
met liquiditeitsproblemen en welke documenten
nodig zijn voor het aanvragen van TOGS, Tozo en
NOW. Het loket is telefonisch bereikbaar van 8.30
uur tot 17.00 uur op 0800 2117.
 www.kvk.nl/corona
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