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Ondernemers voor Ondernemers: actie Gouden Hart Biljet verlengd
in huis hebt om aan zo’n actie bij te
dragen, moet je dat niet nalaten.’

Een half jaar geleden werd de stichting
Heel Haarlem Helpt opgericht. Met als
doel om zorgmedewerkers een blijk van
waardering te geven in de vorm van een
Gouden Hart Biljet ter waarde van 40
euro. In te wisselen bij door de coronacrisis getroffen lokale ondernemers,
die daarmee direct een steuntje in de
rug kregen. Nu de tweede golf gaande
is, heeft Heel Haarlem Helpt besloten
de actie te verlengen.

Veel particulieren, bedrijven en enkele
fondsen hebben bijgedragen aan de
actie, waardoor bijna 1500 Gouden
Hart Biljetten zijn uitgereikt. Speciaal
voor bedrijven is er de actie ‘Ondernemers voor Ondernemers’. Daarbij
kopen bedrijven Gouden Hart Biljetten voor werknemers of relaties voor
minimaal 60 euro per stuk. Daarvan is
40 euro voor het biljet, wat valt binnen
de verruimde werkkostenregeling, de
20 euro ‘extra’ gaat naar de biljetten
voor zorgmedewerkers. Omdat horecabedrijven waar het biljet besteed
kan worden momenteel zijn gesloten,
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is de inlevertermijn verlengd naar 1
april 2021. Onder meer Koninklijke
Joh. Enschedé, uitzendbureau Olympia, Tuin Totaal Hoveniersbedrijf en
Van Berkel Accountants doen al mee
aan deze actie, ook met het oog op de
kerstpakketten.
Van Berkel Accountants verzorgt ook

Debat over toekomst Grote Houtstraat

de administratie en financiële afhandeling rondom de uitgifte en inname
van de biljetten. De uitgegeven biljetten worden geregistreerd en ingeleverde exemplaren kunnen bij Van
Berkel worden verzilverd, vertelt directeur Arie van der Wal. ‘Eén van onze
medewerkers, Frank, had contact met
de initiatiefnemers. Er werd gezocht

Tijdens de lockdown waren de buurten van Haarlem verlengde huiskamers. Bewoners dronken koffie op een pleintje en wandelden en fietsten
in de eigen buurt. De stad was ontspannen, zonder verkeerslawaai en
overvolle winkelstraten. Met de ontspanning kwam een herwaardering
voor kleinschaligheid. De Pletterij onderzoekt in verschillende debatten
of Haarlem daarvan iets kan behouden ná corona. Morgen gaat het debat
over de toekomst van de Grote Houtstraat.
Winkelen voor de fun is ‘uit’ en de Covid-19- crisis heeft dat proces
versterkt. Het gevolg is dat steeds meer winkels de deuren sluiten en de
leegstand groter wordt. Klassieke winkelstraten, zoals de Grote Houtstraat,
staan onder druk. Kan de leegstand worden opgevuld door de culturele
sector: ateliers, galeries, kleine muziekpodia? Is de winkelstraat van de
toekomst mogelijk een cultuurstraat?
Het debat begint om 20.00 uur in De Pletterij en is ook te volgen via een
livestream op YouTube en Facebook.
 www.depletterij.nl

 www.heelhaarlemhelpt.nl

Vol verwachting klopt mijn hart ...
‘Ooooooo, ik weet dat ik niet alles
krijg, maar ik wil wél alles hebben!’
In recordtempo liggen schaar, lijm en
stiften op tafel. Aan mij het vriendelijke doch dringende verzoek om een
vel papier te pakken (‘nééheé, niet zo’n
gewoon blaadje, een grote!’)
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naar een administratiekantoor en
Frank vroeg of hij dat vanuit Van Berkel
mocht doen. Ik vond het meteen een
heel sympathiek initiatief. De zorgmedewerkers leggen hun leven voor
anderen in de waagschaal. Daarnaast
komt het geld van de biljetten ten
goede aan het mkb, het merendeel
van onze klanten. Als je dan de kennis

Saamhorigheidsgevoel
‘Ons eigen kantoor werd natuurlijk
ook geconfronteerd met alle maatregelen. Dat zit met name in het
thuiswerken, waardoor je veel minder
sociaal contact hebt. Dat verandert
toch het saamhorigheidsgevoel. Ook
kwamen er opeens veel vragen van
klanten, zowel diegene die direct
getroffen zijn en/of gebruik maken
van de steunmaatregelen, als klanten
die veel meer werk hebben of hun
bedrijfsmodel veranderen. Onze medewerkers hebben zich daar flexibel
in opgesteld en hard gewerkt in moeilijke omstandigheden. Ik waardeer dat
enorm. Dat spreken we wel uit, maar
het is ook goed om dat te onderstrepen door hen als kleine blijk van dank
en waardering een Gouden Hart biljet
te geven.’

De speelgoedgids van Bol.com is op
de mat geploft en die gebeurtenis
maakt dat mijn 6-jarige dochter zich
vier middagen op rij vermaakt met het
bij elkaar knippen en plakken van een
verlanglijstje, de gewenste cadeaus
keurig gecategoriseerd. Het blaadje
(herstel: blad) is al snel vol. Gelukkig
heeft het ook nog een achterkant.
Meteen word ik een goeie dertig jaar
teruggeworpen in de tijd. De speelgoedgids was destijds weliswaar van
Intertoys, maar de opwinding en de
spanning die mijn dochter nu voelt,
voelde ik precies zo. Eindeloos kon
ik door die dikke glimmende folder
bladeren, me verheugend op de Lego,
Playmobil en bordspellen die ik zou
krijgen. Dat het gros van de door mij
gewenste cadeaus te duur was, net

zoals op mijn dochters lijstje, mocht
de pret niet drukken.
Online communicatie en marketing
mogen een enorme vlucht hebben
gemaakt, en kunnen zeker efficiënte
en succesvolle middelen zijn voor een
bedrijf, de attentiewaarde van print
blijft onverminderd groot. Ondanks dat mijn dochter opgroeit
in een tijd waarin online kanalen
als vanzelfsprekend áltijd beschikbaar zijn - en ze eerder kon swipen
dan bladeren - aan een digitale folder
had ze lang niet zo veel tijd besteed.
Laat staan zo veel spanning en knipen-plak-plezier beleefd. Een goede
keuze van Bol.com, gedacht vanuit
doel (en doelgroep) en niet vanuit het
middel. Dat klinkt vanzelfsprekend,
maar bedrijven trappen nogal eens
in de valkuil om te denken vanuit een
communicatiemiddel/-kanaal,
bijvoorbeeld omdat het op dat moment
populair is.

speelgoedwinkel Game Time in de
Cronjéstraat. Dat vond ik een goeie
dertig jaar geleden ook al een leukere
winkel dan Intertoys ...

De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen
dat ik de cadeautjes niet bestel bij de
blauwe online reus, maar bij de lokale

 J ohan Tempelaar is partner van
communicatiebureau De Coalitie,
www.decoalitie.nl

Johan Tempelaar

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
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.
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wo. 4 november
Debat De Pletterij
Met als thema: wordt de Grote Houtstraat
een cultuurboulevard?
20.00-21.00 uur
Locatie: De Pletterij (ook online)
 www.pletterij.nl

do. 5 november
Lancering PIM 2.0
Lancering programma investeringsgereed
Innovatief MKB – PIM, door gedeputeerde
Ilse Zaal, via een livestream.
15.00-16.30 uur
 Aanmelden: www.pimnh.nl/events

ma. 23 november
Kastanjeborrel
Open borrel Kennemer Business
zakennetwerk.
15.30-19.30 uur
Locatie: Vooges Centraal
 www.kennemerbusiness.nl

Tips en contact:
goedezaken@decoalitie.nl.
Volg ons ook op
www.goedezaken.nu
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