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Lady Butler creëert ruimte in agenda ondernemers
uitkomst. Denk aan e-mail- en agendabeheer, boekhouding, bijhouden
van de site en social media of het
maken van presentaties. Een paar uur
per maand kan voldoende zijn om dat
goed te regelen.’

Ondernemers kunnen flink wat tijd
kwijt zijn aan de interne organisatie,
repeterende werkzaamheden en het
blussen van brandjes. Met haar bedrijf
Lady Butler helpt Thalita van Heems al
ruim tien jaar bedrijven om hun to dolijst leeg te krijgen en ruimte te maken
om zich op het ondernemerschap te
richten.

Van Heems werkte jarenlang als Office Manager en merkte dat ze er veel
plezier in had om de interne organisatie op orde te krijgen. 'Daarmee
creëerde ik ook veel ruimte in mijn
eigen agenda’, vertelt ze. ‘Ik ging geregeld om meer werk vragen, omdat
ik alles goed had georganiseerd. Zo
ontdekte ik dat daar mijn kracht ligt.
Toen ik in 2009 vertrok bij mijn werkgever, besloot ik voor mezelf te beginnen om anderen te helpen met het op
orde brengen van hun organisatie.’
Inmiddels heeft Thalita van Heems
een team van vijf vaste Virtual Assistants om zich heen verzameld, met

Thalita van Heems: ‘Ik merk nog te vaak dat ondernemers ín hun bedrijf werken, in plaats van áán hun bedrijf.'

daaromheen een flexibele schil van
medewerkers. Van Heems: ‘Ondernemers komen bij mij binnen met een
probleem. Bijvoorbeeld dat er geen
tijd is om de website of social media
bij te houden. Vaak ligt het echte pro-

Vernieuwend Innovatiecafé
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Vrijdagmiddag 25 september ontvangt gastheer Jaap Sluis tijdens het
Innovatiecafé weer diverse vernieuwers uit het bedrijfsleven. De vier
gasten gaan, behalve met Jaap Sluis, ook in gesprek met elkaar. Algemeen
directeur Jan Heeremans van Hoorne Vastgoed spreekt over vernieuwende
vastgoedontwikkeling, Laura Lemmers van WijnSpijs verzette de bakens in
coronatijd en Toby Timmers van ’t Klaslokaal heeft een primeur in Nederland
met hightech corona-proof ventilatie en verlichting. HMK Medical bouwde
de productielijn om naar het maken van mondkapjes en komt ook langs.
Het Innovatiecafé is gratis toegankelijk en bedoeld voor ondernemers en
beleidsmakers uit Haarlem en omstreken, die werk maken van vernieuwing.
Ook ondernemende mensen zónder eigen bedrijf zijn van harte welkom.
Aanmelden via de website is verplicht, er zijn maar een beperkt aantal
plaatsen. Inloop vanaf 15.30 uur, interviews van 16.00 tot 17.00 uur, aansluitend wordt er nagepraat en geborreld.
 www.societeitvereeniging.nl/agenda

bleem ergens anders. Daarom maak
ik eerst een Quick Scan, om in kaart
te brengen waar het werk versimpeld
en versneld kan worden. Dat kan door
het automatiseren van werkzaamheden, maar soms is juist een slag in het

timemanagement nodig. Het gebeurt
geregeld dat een bedrijf aan een paar
tips voldoende heeft om de boel zelf
op orde te krijgen - en te houden. In
andere gevallen biedt een Virtual Assistant, die taken uit handen neemt,

Belangrijke investering
‘Ik merk nog te vaak dat ondernemers ín hun bedrijf werken, in plaats
van áán hun bedrijf. Ze willen graag
de controle houden en verzanden
in een scala van taken en processen
die veel tijd opslokken. Daardoor zijn
ze minder productief en dat staat de
ontwikkeling van zowel bedrijf als ondernemer in de weg. Met een Virtual
Assistant heb je minder gedoe en krijg
je meer gedaan. Het is natuurlijk wel
belangrijk dat de inzet van een Virtual
Assistant iets oplevert, in tijd, geld of
ruimte. Ik zeg geregeld tegen klanten:
'Als jij er geen winst mee maakt, doe
ik dat ook niet.' De investering moet
zichzelf terug verdienen.'
 www.ladybutler.nl

‘Heerlijk om geen last meer te voelen’
Twintig jaar lang was Rolf Erkens eigenaar van het Haarlemse Café Koops.
Tot hij in 2018 besloot te stoppen.
Ondernemers die hun hele leven lang
hard hebben gewerkt en plotseling
niets meer te doen hebben. Hoe gaan
ze daarmee om, hoe raken ze gewend
aan hun nieuwe manier van leven?
Maar vooral: wanneer gaat het ondernemersbloed weer kriebelen? Rolf
Erkens kan er uit eigen ervaring over
vertellen.

Op zijn LinkedInprofiel staat: free at
all at free of company. Oftewel: geen
bedrijf meer, gewoon helemaal vrij.
'Het is heerlijk geen last meer op mijn
schouders te voelen. Ik heb een beter
leven gekregen.'
Mede door zijn horeca- en bestuurlijke ervaring stond de telefoon niet
lang stil in huize Erkens. 'Ik raakte
betrokken bij allerlei initiatieven, zoals het opzetten van een professionele Bed&Breakfast in Zimbabwe. Die
wordt gebouwd vlak bij een nieuw
gerechtsgebouw, 250 kilometer buiten de hoofdstad Harare. Ik zou het
horecapersoneel een klein beetje Eu-

ropees opleiden. Dat je bijvoorbeeld
de bestellingen en betalingen op
een kassa aanslaat. Ik ben er één keer
geweest, want inmiddels ligt door COVID-19 alles stil.'
Nieuwe initiatieven
Er kwam nog meer op het pad van Rolf
Erkens. De onderwijsorganisatie Vigor
benaderde hem kandidaten te begeleiden tijdens hun EVC-traject. 'EVC
staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Dat betekent
dat wat je geleerd hebt op school, in
je werk of privé wordt beoordeeld en
erkend. Ik voer gesprekken, maak verslagen, heel leuk om te doen.'
'Natuurlijk ben ik blij dat ik twee jaar
geleden Koops verkocht. Corona is
zeker geen pretje. Hoewel tegenslag
het beste bij ondernemers kan losmaken. Dat zie ik in de stad. Er ontstaan
zo veel leuke nieuwe initiatieven.
Toen ik Koops in de Damstraat kocht,
beloofde de toenmalige wethouder
mij dat de bouwput van de Appelaar
er maximaal drie jaar zou liggen. Dat
werden er acht, maar het waren wel
de acht leukste jaren van ons café. We

Rolf Erkens: 'Tegenslag kan het beste bij ondernemers losmaken. Dat zie ik in de stad.'

moesten ondernemen, allerlei dingen
verzinnen, van de Bokbierfietstocht
tot een feestweek, om de klanten binnen te krijgen. Dat lukte en dat gaf
een heerlijk gevoel. Dat is natuurlijk
onvergelijkbaar met de huidige situatie, met een beperkt aantal bezoekers.
Dat besef ik heel goed.'

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
wo. 9 september
VPRO Tegenlicht meet up
Debat over uitzending ‘Matchmakers in
migratie'.
20.00-21.00 uur
Locatie: De Pletterij
 www.pletterij.nl

di. 15 september
Sparkz netwerkborrel
Borrel, met aansluitend (facultatief)
diner.
17.30-19.30 uur
Locatie: De Uitkijk
 www.sparkznetworking.nl

wo. 16 september
Prinsjesdaglezing
Webinar met presentatie van hoogleraar
Barbara Baarsma.
13.30-14.30 uur
Aanmelden:
 communicatie.amsterdam@rabobank.nl

di. 15 september
Prinsjesdag Lunch
Jaarlijkse Haarlemse Prinsjesdag Lunch.
11.30-15.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Haarlem
 www.haarlemseprinsjesdaglunch.nl

wo. 16 september
Regionale Participatiemarkt
Vijfde digitale editie, met pitches en
interviews.
Vanaf 11.00 uur
 www.participatiemarkthaarlem.nl

ma. 21 september
Borrel GIDSnetwerk
Met als thema: Geloof in crisis.
17.30-19.30 uur
Locatie: nog niet bekend
 www.gidsnetwerk.nl
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