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Haarlemse horecaondernemers verwelkomen zakelijke gasten
Wie aan gastvrijheid in Haarlem
denkt, denkt aan kroegen, terrassen, restaurants en hotels. Maar er
is méér. Ook op het gebied van bijvoorbeeld congressen, seminars en
trainingen heeft Haarlem veel te bieden. Het Haarlem Convention Bureau,
onderdeel van Haarlem Marketing,
promoot dit specifieke deel van de
Haarlemse vergadermarkt. Onder
meer met filmpjes over drie Haarlemse horecabedrijven, die met een aangepaste bedrijfsvoering de zakelijke
gast weer ontvangen.

Rolf Vooges (Vooges Centraal voor
kleine bijeenkomsten), Niels Piscaer
(congreshotel Van der Valk Hotel
Haarlem) en Claudia van den Berg
(Boutiquehotel Staats met vergaderfaciliteiten) kregen het half maart alle
drie voor hun kiezen. Plotseling vielen
hun zakelijke boekingen weg. Géén
bedrijfsborrels, vergadersessies, per-
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soneelsbijeenkomsten, seminars, zakelijke overnachtingen of congressen
meer. Rolf Vooges exploiteert behalve
Vooges Centraal (achter NS-station
Haarlem) ook een strandpaviljoen in
Zandvoort. Als het weer plotseling
verandert, moet hij daar flexibel ondernemen: ‘Een kwestie van hollen
of stilstaan. Maar helemáál stilstaan
zoals nu in de corona-crisis heb ik nog
nooit meegemaakt.’
Niels Piscaer van Van der Valk Hotel

HAARLEMSE HORECA
VEEL SUCCES!

Niels Piscaer

Haarlem was na een enorme verbouwing helemaal klaar om de klanten
van dienst te zijn. Met maar liefst 20
congreszalen, waar nodig in combinatie met 314 kamers en nog eens
378 plaatsen in het restaurant. Toen
kwam de corona-klap en werd het
angstig stil. Nu pakken Piscaer en zijn
circa 130 collega’s de draad weer op
en hij is blij dat dat door het Haarlem
Convention Bureau landelijk wordt
uitgedragen. Dat geldt ook voor zijn
collega Claudia van den Berg van het

21 kamers tellende Staats. ‘We willen
vooral laten zien wat er inmiddels wél
mag en de zakelijke bezoeker weer
verwelkomen.’
Volgens Nathalie Schuurbiers, manager van het Haarlem Convention Bureau, is het zaak om nú zo breed mogelijk te laten weten dat de zakelijke
bezoeker weer veilig bijeen kan komen
in Haarlem: ‘Congressen hebben een
aanlooptijd van één tot anderhalf jaar.
Daarom is het essentieel om zakelijk

Haarlem goed te profileren. Wij doen
dat onder meer met drie korte inspirerende video’s op www.events.nl, een
gerenommeerde site voor ruim 37.000
eventprofessionals. Waarin we vertellen over zakelijk bijeenkomen in de 1,5
meter maatschappij en de blik op de
toekomst.’ De video’s worden ook op
de website van het Haarlem Convention Bureau getoond.
 www.haarlemconventionbureau.nl

Brouwerskolkje Exclusief klaar voor de toekomst
Bas Dortmundt, eigenaar van Brouwerskolkje Exclusief, zat de afgelopen
coronamaanden niet stil. Het restaurant onderging een metamorfose. De
weken van gedwongen horecastilte
werden gevuld met schilder- en onderhoudswerk. En met plannen maken
voor de toekomst, om de anderhalve
meter samenleving en dus de veiligheid voor de gasten te garanderen.

De lente van 2020 was de zonnigste
lente aller tijden. Dan smaken de druiven natuurlijk extra zuur voor een horecaonderneming als Brouwerskolkje
Exclusief in Overveen, waar het op het
royale terras heerlijk toeven is. Maar
Bas Dortmundt is geen ondernemer
die bij de pakken neer zit. Vol enthousiasme vertelt hij over zijn plannen
vanaf 1 juni. 'Na de corona zag de wereld er heel anders uit. Maar het was
zoals het was. Daar moet je als ondernemer niet aan denken. Nooit omkijken, nooit het woordje 'als' gebruiken,
maar denken in mogelijkheden. We
hebben onder andere alles strak in de
verf gezet en het noodzakelijke onderhoud gepleegd. We kunnen weer
jaren vooruit.'

WWW.HAARLEMGASTRONOMISCHEHOOFDSTAD.NL

Claudia van den Berg

Tijdens het klussen en het gedwongen thuis blijven, ontstonden bij Bas
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Bas Dortmundt: 'Ik heb het geluk dat ik een royaal terras kan uitzetten. Die anderhalve meter
buiten vormt geen enkel probleem.'

Dortmundt en zijn medewerkers ideeën om de anderhalve meter afstand
voor de gasten te garanderen. 'Ik
heb het geluk dat ik een royaal terras
kan uitzetten. Die anderhalve meter
buiten vormt geen enkel probleem.
Bovendien zijn wij geen gelegenheid
voor de massa. Dat willen we bewust
niet zijn. Het oogt hier snel gezellig
druk. Ik heb mijn ideeën onder andere
via social media onder de aandacht
van onze gasten gebracht. De reacties waren zeer enthousiast. Naast
onze lunch van woensdag tot en met
zondag organiseren we kleinschalige

dinner events. Zo staat in juni kok
Martijn Franzen een aantal avonden
bij ons in de keuken. Dat slaat aan, de
meeste avonden zitten al vol.
Op onze website en Facebookpagina
staan de gegevens. Ik hoop dat de
situatie er snel van komt dat we hier
weer partijen kunnen draaien. Dat is
wat ik 2,5 jaar geleden helemaal voor
me zag: een unieke, intieme locatie
voor festiviteiten op maat; altijd te
combineren met de lunch.'
 www.brouwerskolkje.nl

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
di. 2 juni
Goede Zaken TV
Interview met Anne-Marije Hogenboom,
directeur Haarlem Marketing.
Te zien via de openbare LinkedIn-groep
inkedin.com/company/goede-zaken
 l

di. 9 juni
Sparkz Netwerkborrel
Netwerkborrel voor Ondernemers.
17.30-19.30 uur
Locatie: Brouwerskolkje
ww.SparkzNetworking.nl
w

di. 9 juni
Goede Zaken TV
Interview met Tom Doomernik,
directeur bedrijven Rabobank
Haarlem-IJmond.
Te zien via de openbare LinkedIn-groep
 linkedin.com/company/goede-zaken

do. 11 juni
SO JONG Business
Thema: het effect van een mentor/
businesscoach.
20.00-22.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
ww.societeitvereeniging.nl
w

di. 16 juni
Goede Zaken TV
Interview met Erik Kuiper-van den Berg,
eigenaar Relaxed Slapen & Vergaderen +
Hotel & Chateau Marquette.
Te zien via de openbare LinkedIn-groep
inkedin.com/company/goede-zaken
 l
ma. 22 juni
Initiatievencafé
Digitale versie, met pitches van beginnende
en gevorderde initiatiefnemers.
17.00-18.30 uur
anmelden: initiatief@haarlem.nl
A
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