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Een gerenommeerd Haarlems reclame-
bureau zonder klanten in Haarlem. Dat 
kan natuurlijk niet, vinden Iris Bouter-
se en Laurens Wognum. Daarom gaan 
ze voor hun bureau The Locals doen 
wat ze normaal gesproken voor hun 
klanten doen. Juist: reclame maken. 

The Locals werkt voor een groot aantal 
internationaal opererende bedrijven. 
Bekende merken uit hun portfolio 
zijn Nescafé, Flexport, Heineken en 
FarmFrites. Ook zetten ze campagnes 
op voor (middel)grote bedrijven die 
landelijk of regionaal actief zijn. ‘Zo 
hebben we onder meer veel klanten 
in Amsterdam’, vertelt Iris Bouterse, 
‘maar welgeteld nul in Haarlem, 
ondanks dat we zelf in Haarlem 
wonen en werken en er zoveel mooie 
merken gevestigd zijn in deze regio. 
Eerlijk is eerlijk: dat komt ook omdat 
we voor onszelf nooit reclame hebben 
gemaakt. Terwijl we wel de hele dag 
bezig zijn om dat voor anderen te 
doen. Dat is ongetwijfeld een bekend 
fenomeen voor ondernemers: je bent 
zo bezig om je werk voor anderen 

goed te doen, dat je aan de profilering 
van je eigen bedrijf niet toekomt.’

Van idee tot uitvoering
The Locals wil daar verandering in 
brengen, onder meer als nieuwe 
partner van Goede Zaken. Laurens 
Wognum: ‘Ik zou het geweldig vinden 
als ondernemers meteen aan ons 

denken als ze plannen hebben voor 
een campagne. Dat kan landelijk 
zijn, maar zeker ook regionaal of 
lokaal. We kunnen veel betekenen 
voor middelgrote en grote bedrijven 
en hun merken. Als full-service 
reclamebureau verzorgen we alles: 
van idee tot en met de uitvoering. 
Wat we veel zien, is dat bedrijven 

met verschillende partijen werken 
voor bijvoorbeeld hun website, social 
media, vormgeving en PR. Niemand 
heeft de regierol en iedereen heeft 
zijn eigen creatieve ideeën. Dat 
kan  ten koste gaan van de kracht 
van het merk. Daarom nemen wij 
in zo’n proces de regie, zodat er één 
communicatielijn wordt uitgewerkt, 

wat resulteert in effectieve, verras-
sende en meetbare campagnes. En 
dan zitten we ook nog eens op een 
steenworp afstand. De hoogste tijd 
dat mensen ons leren kennen als hét 
Haarlemse reclamebureau.’

  www.wearethelocals.nl

Haarlems reclamebureau gaat zich lokaal prof ileren 

Iris Bouterse en Laurens Wognum worden met The Locals partner van Goede Zaken: ‘de hoogste tijd dat mensen ons leren kennen.’
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di. 29 september
Sparkz ondernemersdiner
Netwerken, borrelen en dineren.
18.00-22.30 uur
Locatie: Restaurant de PlekK
  www.SparkzNetworking.nl

wo. 30 september
Goede Zaken TV
Interview met Erno Pickee, docent 
Marketing Hogeschool Inholland.
Te zien via de openbare LinkedIn-groep
  linkedin.com/company/ 

goede-zaken 

do. 1 oktober
Fast Forward Insights 2020
Interactieve conferentie over  
digitale innovatie.
12.00-19.00 uur
Locatie: 3D Makers Zone
  www.ffwdinsights.com

ma. 5 oktober
Open Coffee Haarlem
Open inloop voor ondernemers en 
zelfstandige professionals.
10.00.12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
  www.opencoffeehaarlem.nl

wo. 7 oktober
Goede Zaken TV
Interview met Alain Timmers,  
Haarlemse ondernemer.
Te zien via de openbare LinkedIn-groep
  linkedin.com/company/ 

goede-zaken 

do. 8 oktober
Participatieprijs werkgevers
Jaarbijeenkomst over de regionale 
arbeidsmarkt.
Locatie: ROC Nova College
  www.participatieprijswerkgevers.nl

Multicopy The Communication Company biedt mkb-ondernemers de gra-
tis Verscheurkalender 2020 aan. Onder het mom ‘Begin het jaar opnieuw’ 
worden de laatste 100 dagen van het jaar ingeluid met elke dag een tip of 
prikkelende vraag, zodat ondernemers helemaal klaar zijn voor 2021.

Gert en Daniëlle Brinkhuis, de nieuwe eigenaren van Multicopy Haarlem: 
'Het mkb moet doorpakken, maar dat is niet makkelijk in een anderhal-
vemeter-economie. Daarom willen we deze ondernemers graag een 

hart onder de riem steken en 
inspireren met onze inzichten 
en kennis. Het liefst zouden we 
die vele verloren dagen letterlijk 
willen verscheuren. En dat kan 
met onze Verscheurkalender. In 
de kalender staan tips op het 
gebied van social media, we 
vertellen over de voordelen 
van promotionele artikelen 
en direct mailings, maar ook 
hoe ze op tijd betaald kunnen 
krijgen en klanten tot actie 
kunnen verleiden.'

   De Verscheurkalender 
kan kosteloos worden 
aangevraagd via  
www.multicopy.nl/
verscheurkalender.

In 100 dagen sterker naar 2021 Reorganisatie na ingaan NOW 3.0 
De huidige NOW-regeling wordt met ingang van 1 oktober met drie tijdvakken van 
drie maanden verlengd. Belangrijke verandering in NOW 3.0 is dat een collectief 
ontslag wegens bedrijfseconomische redenen niet langer tot een boete leidt.

Als werkgever moet je bij een reorga-
nisatie, zeker ten tijde van COVID, de 
wederindiensttredings-voorwaarde 
goed in de gaten houden. Die houdt 
namelijk in dat een werknemer zijn 
vervallen arbeidsplaats kan opeisen 
als deze binnen een half jaar na op-
zegging van de arbeidsovereenkomst 
opnieuw vervuld gaat worden. Het 
gaat dan om dezelfde werkzaamhe-
den en dus de oorspronkelijke func-
tie van de werknemer. Een andere 
functiebenaming of niet meer exact 
dezelfde werkzaamheden zijn onvol-
doende om de ontslagen werknemer 
niet opnieuw in dienst te nemen. Ook 
het feit dat een uitzendkracht of een 
gedetacheerde werknemer de functie 
vervult, is onvoldoende.

Wanneer u de ontslagen werknemer 
in een dergelijke situatie niet opnieuw 
in dienst neemt, kan de werknemer bij 
de kantonrechter vernietiging van de 

opzegging verzoeken of een billijke 
vergoeding. Als de kantonrechter tot 
vernietiging overgaat, heeft dit tot 
gevolg dat de werknemer met terug-
werkende kracht bij de werkgever in 
dienst is. Dit betekent dat de werk-
gever met terugwerkende kracht het 
verschuldigde loon dient te voldoen. 
De werknemer dient in dat specifieke 
geval de betaalde transitievergoeding 
terug te betalen, omdat de arbeids-
overeenkomst met terugwerkende 
kracht wordt hersteld.

Dit is niet het geval als de werkgever 
de functie opnieuw aan de ontslagen 
werknemer aanbiedt, binnen de 26 
weken-termijn. De oude overeen-
komst herleeft dan niet. Er wordt dan 
een nieuwe arbeidsovereenkomst 
gesloten, waarbij ‘de bij de werkgever 
gebruikelijke voorwaarden’ gelden. 
Dat kan inhouden dat er een tijdelijke 
arbeidsovereenkomst wordt aange-

boden of een andere arbeidsomvang, 
al dan niet met andere werktijden en 
al dan niet tegen een ander, veelal la-
ger loon.

Komt u in deze situatie? Bel of mail!

Philippine Hoyng

  HoyngDeMönnink 
Advocatuur & Mediation 
phoyng@hoyngdemonnink.nl

Philippine Hoyng
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