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Het was even schrikken voor goudsmid Marijke Mul toen ze ’s ochtends bij haar 
winkel kwam en zag dat de etalageruit aan diggelen lag. Op de plek waar de 
ruit was ingegooid, zat de baksteen nog vastgeklemd tussen de scherven. Het 
bleek echter te gaan om een opvallende stunt van het Haarlemse reclamebureau  
The Locals. 

‘Ik heb even getwijfeld of ik mee moest 
doen’, vertelt Marijke Mul. ‘Inbraak is 
natuurlijk verschrikkelijk en komt he-
laas nogal eens voor in mijn branche. 
Maar ik vind dit zo’n ludieke actie. 
Bovendien ken ik Laurens Wognum 
van The Locals al heel lang en ik weet 
dat zij goede dingen doen. Nu dus 
ook in Haarlem. Dat gun ik hem, zoals 
mij ook allerlei dingen zijn gegund in 
mijn carrière. Deze actie werkt bij een 
winkel als die van mij nu eenmaal het 
beste. Bovendien zijn de reacties leuk 
en hartverwarmend. Mensen die ge-
schrokken naar me toekomen om te 
vragen wat er is gebeurd… Tot ze zien 
dat het een sticker is. Ik vond het eerst 
spannend, maar laat de sticker voorlo-
pig nog even zitten.’

De ‘ingegooide’ ruit bij Marijke Mul 
vormt de aftrap van de campagne van 
The Locals, al hoeven ondernemers 
niet te vrezen dat ze ook opeens een 

sticker op hun raam aantreffen. Wel 
mag een honderd-tal geselecteerde 
bedrijven de komende weken een 
‘baksteen’ verwachten. Met daarin 
een kaart, waarop, wanneer je hem 
heen en weer beweegt, een vliegende 
baksteen te zien is die door een ruit 
heen knalt. ‘Een oude techniek in een 
nieuw jasje’, vertelt Laurens Wognum. 
‘Lenticulair heet dat, bijna niemand 
gebruikt dat meer, maar het is heel 
passend voor deze campagne. We 
koppelen dat aan een campagne op 
social media, met een aparte landings-
page op onze website en dergelijke.’

Ludiek met een knipoog
‘We willen graag onder de aandacht 
komen in eigen stad, omdat we veel 
meer willen doen met én voor lokale 
partijen. Zowel ondernemers als over-
heid en onderwijs willen we duidelijk 
maken dat ze een heel leuk reclame-
bureau op een steenworp afstand 

hebben, dat kan helpen met naams-
bekendheid, groei of het verhogen 
van de verkopen. Tja, en met ons vak 
wilden we onszelf toch een beetje op 

ludieke wijze onder de aandacht bren-
gen. En mochten we nou helemaal 
geen reacties krijgen, dan hebben we 
in ieder geval onze eigen glazen inge-

gooid’, besluit Wognum met een vette 
knipoog. 

 www.wearethelocals.nl

Juwelier overvallen door steengoede campagne The Locals

Als gevolg van de nieuwe Covid-19-maatregelen zijn verschillende bijeenkomsten afgelast of verplaatst. 
Tip: check de websites van de organisaties voor de meest actuele stand van zaken.

Laurens Wognum: 'We willen graag onder de aandacht komen in eigen stad, omdat we veel meer willen doen met én voor lokale partijen.'
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wo. 9 december

Open avond Inholland

Online live opleidingspresentatie, 

gesprekken met studenten, docenten 

studiekeuzeadviseurs.

17.00-20.00 uur

  www.inholland.nl/opendag

ma. 14 december

Initiatievencafé

Met pitches van initiatiefnemers, op zoek 

naar advies en inspiratie. Livestream via 

radio Haarlem105.

17.00-18.00 uur

  Aanmelden: initiatief@haarlem.nl

ma. 28 december

Open Coffee Haarlem

Open inloop voor ondernemers en 

zelfstandige professionals.

10.00.12.00 uur

Locatie: Birdy's Bar

  www.opencoffeehaarlem.nl

Studenten Nova College helpen winkeliers online
Online shoppen is de laatste tijd in 
een stroomversnelling gekomen. Bin-
nen de opleiding Retail aan het Nova 
College op de Campus Haarlem is dat 
een onderdeel van het lesprogramma. 
De opgedane kennis passen studenten 
vervolgens direct toe, door Haarlemse 
winkeliers te helpen met hun webshop 
en online marketing.

In het voorjaar kwam het Nova College 
in contact met Haarlemsewinkels.nl. 
Het platform dat lokale ondernemers 
en consumenten met elkaar verbindt. 
Nova-docent Carina van Selling: ‘De 
match tussen onderwijs en bedrijfsle-
ven was snel gemaakt. In september 
gingen de eerstejaars Retailstudenten 
(niveau 3/4) aan de slag, voor twaalf 
geselecteerde winkels. Na een bezoek 
aan de winkel en kennismaking met 
de ondernemer, begon elke groep met 
het aanmaken van verkoopartikelen 
op Haarlemsewinkels.nl. Daarbij wor-
den ze uitgedaagd om elk artikel zo 
goed mogelijk te presenteren. Daar-
naast is het project een oefening in 

teamwork en zakelijke communicatie.'
Sinds september verzorgt het Nova 
College campusbrede keuzedelen, die 
studenten van diverse opleidingen 
kunnen volgen. 'Online marketing 
en het toepassen van e-commerce' 

is daar een van. De 24 studenten van 
dat keuzedeel zijn in kleine teams ge-
koppeld aan negen winkels. Behalve 
het aanmaken van artikelen op Haar-
lemsewinkels.nl definiëren zij onder 
andere de marketing- en communi-
catiemix van de onderneming, maken 
ze een website-analyse en doen ze 
aanbevelingen om de diverse online 
kanalen te verbeteren. 

Singrid van Waarde, eigenaresse van 
interieur en productontwerp-winkel 
DailyLiving, is één van de retailers 
die gebruik maakt van de kennis en 
kunde van de Nova-studenten: ‘Zelf 
een webshop bouwen kost veel tijd 
en geld. De Nova-studenten en het 
platform Haarlemsewinkels stelden 
mij in staat gratis een eigen webshop 
binnen het platform te bouwen. De 
samenwerking met de studenten be-
valt uitstekend. Mijn pagina op Haar-
lemsewinkels.nl is voor mij inmiddels 
een belangrijk extra verkoopkanaal.’

  www.haarlemsewinkels.nl

Nova-studenten aan de slag bij Soccer 
Center.

Sieraadontwerpster Marijke Mul heeft, ter gelegenheid van de 775-jarig 
bestaan van Haarlem, een bijzondere koffielepel toegevoegd aan haar 
collectie City Jewels. Dat is een verzameling verschillende sieraden met af-
beeldingen en iconische gebouwen van Haarlem. Mul begon met een ring, 
die is verrijkt met een reliëf van een aantal monumenten uit de binnenstad. 
Sindsdien is er iedere maand een nieuw sieraad verschenen, waaronder 
ook manchetknopen en armbanden. De zilveren koffielepel is de laatste 
toevoeging aan de serie. Het sieraad is verrijkt met een jachtzegel, die 
Graaf Willem II gebruikte onder het document met de stadsrechten van 
Haarlem. Het gaat om een Limited Edition van 75 stuks.

  De sieraden zijn verkrijgbaar in de winkel van Marijke Mul aan de 
Gierstraat of op de website www.cityjewels.online.

Haarlemse City Jewels

RAP Fotograf ie – Ramon Philippo 
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Online Open avond

www.inholland.nl/openavond 


