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Donderdag 18 juni stond in de grote 
foyer van de Philharmonie de Beurs-
vloer Haarlem van Bedrijf & Samenle-
ving op de agenda. Maar door het co-
ronavirus kon een fysiek evenement 
niet doorgaan. Dus werd gezocht naar 
een andere manier om het bedrijfsle-
ven en maatschappelijke organisaties 
met elkaar te verbinden. De Beurs-
vloer Haarlem gaat daarom digitaal. 

Petra Jenz heeft namens Bedrijf & 
Samenleving Beursvloer Haarlem on-
der haar hoede. 'De kracht van onze 
Beursvloer is normaal gesproken het 
fysieke contact. Vertegenwoordi-
gers van bedrijven communiceren 
direct met vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties, wat 
resulteert in een match. Dat is immers 
het uitgangspunt van de Beursvloer. 
Maatschappelijke organisaties vra-
gen, het bedrijfsleven zorgt voor een 
passend antwoord, dan wel oplossing. 
De uitdaging was dit op een andere 
manier te organiseren.'

sMAAK
Die andere manier werd via de web-
site helphaarlemhelpen.nl, waarop 

organisaties een dringende vraag of 
behoefte kunnen plaatsen. Bijvoor-

beeld Restaurant sMAAK in Haarlem, 
dat jongeren met een afstand tot de 

arbeidsmarkt opleidt voor een baan in 
de horeca. Door de maatregelen rond 

het coronavirus kan het restaurant 
veel minder bezoekers binnen ont-
vangen. Daarom wil de exploitant de 
buitenruimte met planten en groen 
mooier maken en zoekt daarvoor een 
partner uit het bedrijfsleven. 

Voordeel
Petra: 'Ik heb er alle vertrouwen in dat 
de matches ook op deze manier tot 
stand komen. Ik bel momenteel met 
allerlei bedrijven die aan de fysieke 
Beursvloer deelnamen om ze te wij-
zen op dit alternatief. Het voordeel 
van de digitale manier van werken 
is dat je direct antwoord op je vraag 
krijgt. Onze taak is om op de achter-
grond advies te geven. We kijken 
daarom mee naar de vragen die op de 
website worden gesteld. Bovendien 
letten we scherp op de verschillende 
veiligheidsaspecten. Pas als we zeker-
heid hebben dat alles klopt, komt het 
op de site te staan. Die is overigens 
ontworpen door een jongere die via 
ons Bedrijf & Samenleving project Gil-
de Gezel nu bij het online marketing 
bureau Blauwe Monsters werkt.'

   www.helphaarlemhelpen.nl

Beursvloer Haarlem van Bedrijf & Samenleving gaat digitaal  

Mag verhuurder de sloten vervangen? 
Een voorbeeld uit de praktijk. Een 
huurder betaalt al maanden geen huur 
en de verhuurder is het beu: hij maakt 
het de huurder onmogelijk om het 
pand nog langer te gebruiken. Waarom 
zou de eigenaar het pand ter beschik-
king blijven stellen, terwijl huurder 
zijn betalingsverplichtingen niet na-
komt? 

De verhuurder vordert vervolgens be-
taling van de achterstallige huur, ook 
over de periode dat de huurder geen 
toegang tot het pand heeft gehad. Op 
zichzelf beschouwd is een verhuurder 
bevoegd om zijn verplichtingen op te 
schorten, wanneer de huurder tekort-
schiet in de nakoming van zijn ver-
plichtingen. Het (blijven) verschaffen 
van het huurgenot betreft echter een 
verplichting van de verhuurder die 
niet kan worden opgeschort. Want de 
inbreuk die de opschorting op deze 
verplichting maakt, kan achteraf niet 
meer ongedaan worden gemaakt. Het 
eenzijdig ontzeggen van de toegang 

tot het pand is om die reden in strijd 
met de verplichtingen van de ver-
huurder, omdat dat feitelijk neerkomt 
op een (tijdelijk) einde van de huur-
overeenkomst. Op grond van de wet 
is voor het beëindigen van de huur-
overeenkomst een opzegging, weder-

zijdse instemming of tussenkomst van 
de rechter vereist. Over de periode dat 
de eigenaar de huurder de toegang 
heeft geweigerd, is die daardoor geen 
huur verschuldigd. 

De zaak gaat verder: de verhuurder 
vervangt niet alleen de sloten, maar 
meent dat hij met de afsluiting de 
zaken in het pand, die toebehoren 
aan de huurder, pas hoeft af te geven 
nadat de huurachterstand is betaald. 
Het beroep op dit zogenaamde re-
tentierecht faalt, omdat de zaken zon-
der toestemming van huurder in zijn 
macht zijn gekomen, waarmee het 
retentierecht niet rechtsgeldig is.

Betaalt uw huurder de huur niet of 
niet op tijd en wilt u weten wat u wel 
kunt doen als verhuurder? Neem dan 
geheel vrijblijvend contact met mij op.

Fleur Groos

 www.groosadvocatuur.nl

De crew van de Beursvloer Haarlem, van links naar rechts: Petra Jenz, Kim Aukema, Desiree Terwee en Marijke Aukema.
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Het Initiatievencafé wil graag een podium bieden aan betrokken Haar-
lemmers en doet dat deze editie digitaal. Beginnende en gevorderde 
initiatiefnemers krijgen de kans zich te presenteren en in contact te komen 
met andere personen of partijen die ze verder kunnen helpen. Op 22 juni is 
iedereen tussen 17.00 en 18.30 uur welkom om, via Microsoft Teams, live te 
pitchen, advies te geven en zichzelf te laten inspireren.

Tijdens het Initiatievencafé presenteren Haarlemmers hun idee om de 
stad een fijnere plek te maken om te wonen, werken of te verblijven. Dat 
doen ze voor een breed publiek, bestaande uit onder meer ondernemers, 
ambtenaren, wijkraden, maatschappelijke organisaties en Rabobank. 
Na aanmelding ontvangen deelnemers een link voor de online sessie. 
Iedereen die wil pitchen kan zich tot 14 juni melden voor de gratis online 
training Pitchen met Passie door Paul Bierman. 

  initiatief@haarlem.nl

Initiatievencafé nieuwe stijl

Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda

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

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

di. 16 juni
Goede Zaken TV
Interview met Erik Kuiper-van den Berg, 
van Relaxed Slapen & Vergaderen + Cha-
teau Marquette. Te zien via de openbare 
LinkedIn-groep Goede Zaken:
  linkedin.com/company/goede-zaken

ma. 22 juni
Initiatievencafé
Digitale versie, met pitches van begin-
nende en gevorderde initiatiefnemers.
17.00-18.30 uur
  Aanmelden: initiatief@haarlem.nl

vr. 26 juni
Businesslunch
Inclusief zakelijk speeddaten onder 
leiding van Dany Hanush.
12.00-13.30 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
  www.societeitvereeniging.nl

wo. 1 juli
Sparkz Netwerkdiner
Netwerken, borrelen en dineren voor 
Ondernemers.
18.00-23.00 uur
Locatie: Groenendaal
  www.SparkzNetworking.nl

De Beursvloer 
gaat digitaal

helphaarlemhelpen.nl

Fleur Groos


