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Grand Café Staal nieuw horecaconcept hartje IJmuiden
bank Haarlem-IJmond ondersteunde
ons niet alleen financieel, maar gaf
ook advies, via accountmanager Petra Padmos. Rabobank wil een bank
zijn die jonge ondernemers een kans
geeft. Wij pasten in dat plaatje.'

Woensdag 8 januari openden Dianne
Weber en haar man Cor Varkevisser,
op de hoek van de Lange Nieuwstraat
en Plein 1945 in IJmuiden, Grand Café
Staal. Negen weken later moesten
door de corona-crisis de deuren alweer op slot. Maar inmiddels kan er
bij Staal opnieuw, op gepaste afstand,
gegeten en gedronken worden.

De IJmuidenaren hebben de horecagelegenheid duidelijk in de armen gesloten. Zelfs op een druilerige maandagmiddag zijn bijna alle plaatsen
bezet. Dianne: 'Ik heb onder andere
bij Duin & Kruidberg, hotel en restaurant Augusta en restaurant IJmond
gewerkt. Zes dagen in de week, 12
tot 13 uur per dag. Dan denk je na
verloop van tijd: waarom start ik niet
mijn eigen zaak? Cor en ik hebben er
lang over nagedacht. We wilden iets
bijzonders beginnen, iets nieuws, op
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Dianne Weber en Cor Varkevisser: 'We wilden iets bijzonders beginnen, iets nieuws, op een A1-locatie, dat past bij IJmuiden.'

een A1-locatie, dat past bij IJmuiden.
Begin vorig jaar hoorden we dat deze
plek vrij kwam. En dat een terras geen
probleem was. Zo is het begonnen.'
Dianne schreef een goed onder-

Dak verzilveren met zonnepanelen

bouwd bedrijfsplan, dat minutieus
werd doorgerekend door een accountant. Met dat plan stapte ze
naar een drietal banken. Rabobank
Haarlem-IJmond reageerde als enige

direct. 'Rabo geloofde in het concept.
Er sprak vertrouwen uit, voor ons een
kernbegrip. Klanten moeten ons immers kunnen vertrouwen. Als ze iets
bestellen, moet het goed zijn. Rabo-

Appeltaart
De reacties van bezoekers zijn zonder
uitzondering positief. Cor: 'Ik kom zelf
uit Katwijk, maar ik weet dat IJmuidenaren graag de kat uit de boom kijken.
Als het niet meteen goed is, komen ze
niet terug. We zijn laagdrempelig, de
kaart klopt, iedereen is welkom.' Aan
opvallend veel tafels wordt koffie met
appeltaart geserveerd. Cor onthult het
geheim. 'Mijn moeder staat in Katwijk
bijna de hele dag in de keuken appeltaart te bakken. Soms rijdt ze wel drie
keer in de week heen en weer.'
 www.rabobank.nl/haarlem-ijmond

Forse stijging adviesaanvragen Ondernemersklankbord
Adviseurs van Stichting Ondernemersklankbord OKB geven onpartijdig advies aan ondernemers. De afgelopen
periode verdrievoudigde het aantal
aanvragen voor een ondersteunend
traject. Chris Abbenhuis, voormalig
bankier en bestuurder, is ‘spelverdeler’
bij OKB Regioteam Haarlem. 'Veel ondernemers hebben in deze tijd structuur nodig.'

De gemeente Haarlem en Parkmanagement Waarderpolder willen
ondernemers stimuleren zonnepanelen op het dak te plaatsen, op weg
naar een energieneutrale stad. Eigenaren van bedrijfspanden met een
dak van minimaal 500 m² worden gratis begeleid bij het indienen van een
subsidieaanvraag en bij de eerste stappen voor het regelen van een zonnestroominstallatie.
Met het project ‘Verzilver uw dak’ geeft de provincie Noord-Holland een
impuls aan de ontwikkeling en realisatie van grootschalige zonnesystemen
op bedrijfsdaken. Ondernemers kunnen een gratis dakscan aanvragen,
waardoor duidelijk wordt wat de mogelijkheden zijn. Voorwaarde is wel
dat er een grootverbruikersaansluiting (>3x80A) aanwezig is of dat de
eigenaar bereid is die te plaatsen. Eind september is een online informatiebijeenkomst gepland voor geïnteresseerden.
 www.overmorgen.nl/verzilveruwdak

OKB was, met steun van staatssecretaris van Economische Zaken Mona
Keijzer, net gestart met een landelijke
campagne toen de corona-crisis uitbrak. Het aantal aanvragen om advies
bij de door heel Nederland verspreide
OKB-Regioteams nam direct fors toe.
Chris Abbenhuis: 'In eerste instantie
ging het vooral om hulp over hoe gebruik te maken van de steun- en subsidiemaatregelen. Een maand later
vroegen ondernemers wat ze moesten doen nu de omzet bleef dalen. De
laatste weken staat de vraag centraal:
we moeten zaken anders aanpakken
en kan een adviseur van het Regioteam Haarlem ons daarbij helpen?'
Gerichte vragen
Voor Chris Abbenhuis is het essentieel
dat ondernemers zelf oplossingen
aandragen. 'Tijdens de corona-crisis
zagen we hoe breed de gevolgen voor
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di. 21 juli
Goede Zaken TV
Interview met Sander Borchart, directeur
HollandseMondKapjes.nl.
Te zien via de openbare LinkedIn-groep
inkedin.com/company/goede-zaken
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het bedrijfsleven waren. Vooral éénen tweemanszaken bleken kwetsbaar.
Ze staan er vaak alleen voor en hebben
daarom behoefte aan een klankbord,
aan steun in het proces. De aanvragen
lopen uiteen van een ondernemer die
beurzen organiseerde tot een bedrijf
dat tentvakanties in Frankrijk en Italië
verkoopt. Maar ook een agentschap
voor modellen nam contact met ons
op. De rol van OKB is puur gericht op
advies, we gaan niet op de stoel zitten
van een advocaat, accountant of notaris. Ondernemers moeten wel een
idee hebben welke richting ze op willen. Dus niet: mijn omzet valt weg, wat
nu? Maar: mijn omzet valt weg en nu
wil ik deze kant op.'

Stichting Ondernemersklankbord ondersteunt ondernemers in deze zware
tijden met advies en een luisterend
oor, tijdelijk is die steun gratis. Chris
Abbenhuis neemt contact op met
een bedrijf dat een aanvraag via de
website van OKB indient. 'Ik vraag dan
door om tot een specifiekere hulpvraag te komen. Op basis daarvan wijzen we een adviseur aan. Vervolgens
stuur ik hem of haar een verslag van
het gesprek, waarna een traject van
maximaal zes maanden start. Ondernemers moeten keuzes maken, wij
helpen daarbij.'
 www.ondernemersklankbord.nl
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Volgende week is er geen
pagina Goede Zaken. In juli en
augustus verschijnt de pagina,
in zomers tempo, om de week.

Chris Abbenhuis: 'Ondernemers moeten keuzes maken, wij helpen daarbij.'

ma. 27 juli
Open Coffee Haarlem
Open inloop voor ondernemers en
zelfstandige professionals.
10.00.12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
ww.opencoffeehaarlem.nl
w
di. 28 juli
Goede Zaken TV
Interview met Jan Heeremans, algemeen
directeur Hoorne Vastgoed.
Te zien via de openbare LinkedIn-groep
inkedin.com/company/goede-zaken
 l

di. 11 augustus
Sparkz Zalige Zomerborrel
Informele netwerkborrel & hapjes.
17.30-19.30 uur
Locatie: Brouwerskolkje
ww.SparkzNetworking.nl
w
di. 25 augustus
Sparkz Ondernemersdiner
Ondernemers netwerkborrel met
aansluitend diner.
18.00-22.30 uur
Locatie: Restaurant Southern Cross
ww.SparkzNetworking.nl
w
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