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'Duurzaamheid gaat vooral om bewuste keuzes maken'
Het Spaarne Gasthuis loopt voorop in
het tegengaan van voedselverspilling,
als onderdeel van de Green Deal Duurzame Zorg 2.0. Marion Doets, Facilitair
Manager, vertelt over de ambitieuze en
duurzame stappen die het ziekenhuis
neemt sinds de ondertekening van de
overeenkomst in 2018.

Inkoop gebeurt op een zo duurzaam
mogelijke manier. En met het vervangen van verlichting door LED wordt
veel energie bespaard. 'Maar', benadrukt Marion, 'laten we niet vergeten
dat we vooral een ziekenhuis zijn.
Onze core business is gezondheidszorg!' Het Spaarne Gasthuis ondertekende in 2018 de Green Deal 2.0. Dat
betekent dat het ziekenhuis op de
drie locaties, Haarlem Zuid, Haarlem
Noord en Hoofddorp, versneld aan de
slag gaat met de verduurzaming van
voedselverspilling, energie en afval.
'Als we het hebben over duurzaamheid, dan gaat het vooral om het
maken van bewuste keuzes', vertelt

Inschrijving open
Prinsjesdag Lunch
De zevende editie van de Haarlemse
Prinsjesdag Lunch gaat dit jaar gewoon door, wel met corona-gebonden beperkingen, en staat op de
agenda voor dinsdag 15 september.
Het Haarlemse evenement met een
knipoog naar Den Haag wordt dit jaar
gehouden bij Van der Valk Hotel Haarlem op de geheel vernieuwde etage
op de tweede verdieping.
ROC Nova College zal in samenwerking met Hotel Haarlem de lunch verzorgen en gastspreker is deze editie
Bas Jacobs, als econoom verbonden
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De gastencapaciteit is door de
corona-spelregels dit jaar beperkt.
Tickets zijn daarom nu al te bestellen
via de website en de organisatie adviseert iedereen dat op tijd te doen.
De Prinsjesdag Lunch wordt georganiseerd door Kennemer Business
zakennetwerk, in samenwerking met
Industriekring Haarlem en verschillende ondernemers en bedrijven.
 haarlemseprinsjesdaglunch.nl
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Marion Doets: 'De Green Deal tekenen is mooi, maar vervolgens moeten we er handen en
voeten aan geven.'

Marion. 'Dat zie je duidelijk terug in
ons inkoopbeleid. Soms is dat wat

lastiger dan wanneer je kiest voor de
oude manier. Nieuw meubilair bestel-

Toekomstige uitdagingen
'De Green Deal tekenen is mooi, maar
vervolgens moeten we er handen en
voeten aan geven. Onze wens is om er
een praktische invulling aan te geven
in plaats van alles achter de tekentafel te verzinnen. Maar we staan voor
veel uitdagingen.' Zo wordt een deel
van de gebouwen in Haarlem Zuid de
komende jaren vernieuwd. 'Denk aan
mobiliteit: hoe zorg je ervoor dat er
straks minder mensen met de auto komen naar locatie Zuid? Maar dat werknemers ook ’s nachts veilig bij het ziekenhuis kunnen komen? En hoe gaan

Haarlem doet duurzaam
Haarlem doet duurzaam is het
podium voor alle Haarlemmers
die meewerken aan de verduurzaming van onze stad. Heeft jouw
bedrijf, organisatie of initiatief
ook een goed idee om van Haarlem een duurzame, circulaire en
groene stad te maken? Laat het
dan weten door een e-mail te sturen naar duurzaam@haarlem.nl.
Laat je vast inspireren door Haarlemmers die je voor gingen op
www.haarlem.nl/doetduurzaam

Twaalf jaar geleden zette Bedrijf & Samenleving het mentorproject Time2Shine
op. Mensen uit het bedrijfsleven nemen jongeren onder hun hoede, die om welke
reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben. Het project sloot naadloos
aan bij het thema van het Oranjefonds 2020: ‘maatjes ben je samen’. Koningin
Maxima maakte persoonlijk de drie winnaars van het Appeltje van Oranje bekend. Eén van de drie was Bedrijf & Samenleving.

Koningin Maxima sprak via een
livestream de twaalf genomineerden
toe. Marijke Aukema en Desiree Terwee van Bedrijf & Samenleving keken,
samen met een veertigtal jongeren en
mentoren, naar de uitzending in Sociëteit Vereeniging. Marijke Aukema:
'Wat we niet wisten, was dat beneden
twee vertegenwoordigers van het
Oranjefonds zaten om de prijs uit te
reiken, 15.000 euro en een bronzen
beeldje gemaakt door Prinses Beatrix.
Dat was voor ons een complete verrassing.'
Pitchen
Naast Bedrijf & Samenleving wonnen
SOVEE en jongerenforum Villa Pinedo
een Appeltje van Oranje. Aan de prijs
ging een lang traject vooraf, vertelt
Marijke Aukema. 'Na een eerste selectie bleven veertig organisaties over.

Die moesten pitchen. Er werden uiteindelijk twaalf kandidaten geselecteerd. Leden van de jury zijn bovendien bij ons op bezoek geweest om
met jongeren en mentoren te praten.
Het was zeker geen tombola.'
Het juryrapport vermeldt dat Time2Shine al ruim twaalf jaar met succes
draait, dat het om langdurige projecten gaat en dat er wordt samen
gewerkt met mensen uit het bedrijfsleven. Marijke Aukema: 'Onze mentoren staan vol in het leven. Ze werken
en hebben een uitgebreid netwerk,
waardoor ze jongeren beter aan een
stageplek of werk kunnen helpen.
De onderlinge band is hecht. Ook in
corona-tijd werd er samen gewandeld en gesproken. Onze jongeren
komen bijna allemaal uit een omgeving die ze niet kan of wil helpen. Ze

Koningin Maxima maakte tijdens de digitale prijsuitreiking de winnaars bekend van de Appeltjes van Oranje.

willen een baan, een opleiding, een
toekomst. Gewoon huisje, boompje,
beestje. Het viel ons bovendien op dat
ze vaak eenzaam zijn. Een deel van
het prijzengeld besteden we daarom

om onze jongeren ook met elkaar in
contact te brengen, zodat ze aan een
eigen netwerk kunnen bouwen.'
 www.bedrijfensamenleving.nl

COLOFON

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

di. 11 augustus
Sparkz Zalige Zomerborrel
Netwerkborrel & hapjes.
17.30-19.30 uur
Locatie: Brouwerskolkje
ww.SparkzNetworking.nl
w

we als ziekenhuis van het gas af? We
kunnen niet zonder energie komen
te zitten en moeten dus op meerdere
bronnen kunnen vertrouwen. Kortom,
we zijn een bijzondere organisatie en
hebben echt de hulp van de gemeente nodig om hierin de juiste keuzes te
maken. We zijn dan ook intensief met
elkaar in gesprek.'

Bedrijf & Samenleving wint Appeltje van Oranje

AGENDA

Volgende week is er geen
pagina Goede Zaken. In juli en
augustus verschijnt de pagina,
in zomers tempo, om de week.

len gaat bijvoorbeeld veel sneller dan
oude spullen opknappen. Toch kiezen
we, waar mogelijk, voor dat laatste.
Het komt ook voor dat we minder
duurzame keuzes maken, omdat die
nu eenmaal verstandiger zijn. Een
nieuw MRI-apparaat verbruikt meer
energie, maar als het om medische
apparatuur gaat, kiezen we voor de
beste optie.'

di. 25 augustus
Sparkz Ondernemersdiner
Ondernemers netwerkborrel & diner.
18.00-22.30 uur
Locatie: Restaurant Southern Cross
ww.SparkzNetworking.nl
w
ma. 31 augustus
Beach Borrel
Jaarlijkse open Beach Borrel Kennemer
Business zakennetwerk.
15.30-20.00 uur
Locatie: Plazand
ww.kennemerbusiness.nl
w

di. 15 september
Prinsjesdag Lunch
Jaarlijkse Haarlemse Prinsjesdag
Lunch.
11.30-15.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Haarlem
ww.haarlemseprinsjesdaglunch.nl
w
wo. 16 september
Regionale Participatiemarkt
De vijfde, deze keer digitale editie,
met pitches en interviews.
Vanaf 11.00 uur
ww.participatiemarkthaarlem.nl
w
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