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Van Streek kiest voor lokaal, duurzaam en van hoge kwaliteit
Consumenten hechten steeds meer belang aan de kwaliteit van hun eten en
drinken. Onbespoten, geen smaak- en
geurstoffen, minder suiker en duurzaam. Deze eigenschappen staan, als
het om voeding gaat, steeds hoger op
de prioriteitenlijst.

Ondernemers spelen daarop in, door
levensmiddelen aan te bieden die
lokaal worden geproduceerd en waarvan de kwaliteit vast staat. Zoals Peter
Slingerland, sinds 1 maart van dit jaar
eigenaar van streekwinkel Van Streek,
gevestigd in boerderij Zorgvrij, aan de
Genieweg in Velsen-Zuid.
In de nabijgelegen speeltuin klimmen
een paar kleuters op een rek, wandelaars lopen over de paden en zien
dat boerderij Zorgvrij, voor de Covid19-crisis een paradijs voor ouders en

hun kinderen, de deuren heeft gesloten. De streekwinkel van Peter Slingerland is echter, inclusief spatschermen
en looproutes, wel gewoon open. 'We
moeten het natuurlijk voor een belangrijk deel hebben van mensen die
de boerderij bezoeken. Die groep consumenten is grotendeels weggevallen.
Aan de andere kant komen er nu mensen binnen die van de buitenlucht willen genieten en die ons anders nooit
hadden gevonden. Daarnaast weten
steeds meer mensen ons te vinden via
de website. Op vanstreek.nl kan men
een uitgebreid assortiment van onbespoten groente en fruit bestellen. Die
kan je dan zelf afhalen of thuis laten
bezorgen.'

Peter Slingerland: 'We zijn meer dan een winkel. We willen onze kennis en kunde over gezond
eten verspreiden, onder andere via workshops op scholen.’

Nog een wereld te winnen
De winkel in Velsen-Zuid kwam mede
tot stand door de inzet van het PIM,

Programma Investeringsgereed Innovatief MKB, Recreatieschap Spaarnwoude en Rabobank Haarlem-IJmond.
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Zo werd een deel van de stal door het
recreatieschap omgebouwd tot winkel. Peter Slingerland: 'Rabobank heeft

de coöperatie, waar de winkel uit is
voortgekomen, altijd gesteund. Niet
alleen financieel, maar ook op het gebied van marketing en communicatie.
Vanuit het Rabobank Ondernemers
Impuls ontvingen we een financiële
bijdrage, die we onder meer gebruiken om met studenten van de Hogeschool van Amsterdam ons technisch
platform verder te ontwikkelen. We
zijn meer dan een winkel. We willen
door samenwerking met lokale leveranciers het aanbod van duurzame
producten uitbreiden en onze kennis
en kunde over gezond eten verspreiden, onder andere via workshops op
scholen. Want als het om gezond eten
en drinken gaat, is er nog een wereld
te winnen.'
 www.rabobank.nl/haarlem-ijmond

Kennemer Inkoop Platform voor impact ondernemers
Vrijdag 20 november - de Dag van de
Ondernemer - lanceren de gemeente
Haarlem en Stichting Stadsgarage het
Kennemer Inkoop Platform. Het complete overzicht van ondernemers uit
Kennemerland die impact maken, door
te bouwen aan een eerlijke en duurzame wereld.

Op Haarlem Business Park Waarderpolder zijn ongeveer 1100 bedrijven
gevestigd, van zzp-ers tot multinationals. In een drieluik van Goede Zaken
TV komen drie van deze ondernemers aan het woord. Jisk Boschma bijt
het spits af. Met zijn bedrijf Vertidesk levert hij onder meer zit-sta-bureaus
en ergonomisch (zit)meubilair. Nu door corona het thuiswerken een vlucht
heeft genomen, richt hij zich, vanuit bedrijfsverzamelgebouw ‘De BakkeRij’,
op werkgevers die hun personeel een vitale thuiswerkplek willen bieden.
In de tweede aflevering een interview met Frans Moerland van machinefabriek Diesel Holland, in 2004 vanuit de binnenstad verhuisd naar de
Waarderpolder. Moerland komt regelmatig op andere bedrijventerreinen
en kan daardoor goed vergelijken hoe een en ander is geregeld, met name
rondom collectieve voorzieningen. Het drieluik wordt afgesloten door
Natasja van der Spek, die zich met Blue Hub inzet voor schone stadslogistiek en voorbereid is op de afsluiting van het centrum van Haarlem voor
dieselvrachtwagens.
De serie is tot stand gekomen in samenwerking met Parkmanagement
Waarderpolder. De eerste video verschijnt op woensdag 18 november op
het YouTube-kanaal en de LinkedIn-pagina van Goede Zaken.

De lancering vindt plaats tijdens The
Impact Days, een landelijke campagne, waarbij van 19 tot en met 21
november impact ondernemerschap
wordt gevierd. Haarlem doet ook mee
en laat op feestelijke wijze zien welke
mogelijkheden er zijn voor betekenisvol ondernemen.
Actieprogramma
Steeds meer ondernemers willen
met economische activiteiten in de
stad bijdragen aan het aanpakken
en oplossen van maatschappelijke
vraagstukken. De gemeente Haarlem
en Stichting Stadsgarage hebben
daarom het Actieprogramma Impact
Ondernemen 2020-2024 opgesteld.
Daarin zijn vijf actielijnen gedefinieerd, die Haarlemse bedrijven ondersteunen in hun streven om inclusiviteit, duurzaamheid en leefbaarheid in
de stad te versterken.
Een van de actielijnen is het duurzaam inkoopbeleid. Gemeenten kun-
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nen als grote inkopers het verschil
maken door te kiezen voor bedrijven
die maatschappelijk betekenisvol
ondernemen. Het Kennemer Inkoop
Platform biedt een compleet overzicht van het regionale aanbod aan
impact ondernemers. Uiteraard is het
platform niet alleen voor gemeenten,
maar voor iedereen die het inkoopbeleid wil verduurzamen.
'Behalve bij een nieuwe generatie ondernemers, zien we ook bij bestaande
bedrijven de motivatie om anders te
willen ondernemen', aldus Robbert
Berkhout, wethouder Economie in de
gemeente Haarlem. 'Het reduceren
van afvalstromen, een inclusief personeelsbeleid, duurzaam inkoopbeleid

of van betekenis zijn voor de samenleving zijn zaken die steeds meer een
rol spelen in de dagelijkse bedrijfsvoering.'
Aanmelden lancering
Wil je weten wat het inkoopplatform
voor jou kan betekenen? Ben je benieuwd naar de andere kennis- en
trainingsmogelijkheden? Of ben je
gewoon toe aan een impact ontbijt,
door SMAAK gratis thuisbezorgd, en
een interessant netwerk? Meld je dan
aan voor de lancering op vrijdagochtend 20 november van 9.00 tot 10.30
uur:
 www.stichtingstadsgarage.nl/
actueel

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 18 november
Goede Zaken TV
Interview met Jisk Boschma van
Vertidesk. De eerste van een drieluik over
ondernemers in de Waarderpolder.
Te zien via de openbare LinkedIn-groep
inkedin.com/company/goede-zaken
 l

vr 20 november
Lancering Kennemer Inkoop Platform
Online lancering van het overzicht van
impact ondernemers uit Kennemerland.
9.00-10-30 uur
anmelden:
A
www.stichtingstadsgarage.nl

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