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Rabo Ondernemers Fonds maakt uniek herbouwproject mogelijk
Op het terrein van de 3D Makers Zone (3DMZ) in de Waarderpolder moet in maart
de herbouw van start gaan van een pand dat onlangs is gesloopt in Almere. Een
uniek project voor de bouwwereld en het onderwijs, mede mogelijk gemaakt door
een bijdrage van 25.000 euro uit het Rabo Ondernemers Fonds.

Het Rabo Ondernemers Fonds is
een van de fondsen waarmee de Rabobank haar coöperatief dividend
aanwendt voor maatschappelijke
projecten. 'Bij het Rabo Ondernemers
Fonds gaat het om projecten van ondernemers die aansluiten bij onze uitgangspunten van duurzaamheid, circulariteit, zelfredzaamheid of voedsel',
zeggen Marleen Pouwels en Roger
Bekius namens het Fonds. 'Projecten
ook die deze regio versterken. Dit project past daar goed in, mede omdat
er diverse regionale partijen bij betrokken zijn die hier lering uit kunnen
trekken. We hebben dit jaar ongeveer
een ton te besteden. Maar we moeten
enorm ons best doen om dat geld op
te maken, we zoeken nog projecten
waarmee we ondernemersinitiatieven
kunnen ondersteunen.'

Circulaire ambities
Het initiatief voor dit voor Nederland
unieke project kwam door partner
RGS van BeterBusiness, een platform
voor ondernemers in de Metropool
Regio Amsterdam. Het sloopbedrijf
tipte dat een 12 jaar oud pand dreigde
'in de prullenbak te worden gegooid'.
'Of wij een plek in Haarlem wisten,
gezien de circulaire ambities van de
stad', zegt Brigitte Paulissen van BeterBusiness. 'Het Maakterrein, achter de
locatie 3DMZ, kwam direct in mij op.
Partner Herman van Bolhuis van het
3DMZ was meteen enthousiast, hij
vindt het ‘een mooie studiecase’. Met
de andere founding partners Groothuis Bouwgroep, Dura Vermeer en
Lievese wordt de circulaire en digitale
vernieuwing in de bouw binnen het
Bouwlab verder uitgewerkt.'

Lokale mondkapjes bij Albert Heijn Vos

Foto: RAP Fotografie – Ramon Philippo
Alle bij het project betrokken partijen waren direct enthousiast over de mogelijkheden. 'Het is een mooie studiecase.' Van links naar rechts: Roger
Bekius, Brigitte Paulissen, Marleen Pouwels en Herman van Bolhuis.

Onderzoek door het Bouwlab maakte
duidelijk dat hergebruik van (delen
van) het pand in Haarlem goed mogelijk was. De eerste onderdelen zijn
inmiddels gearriveerd, zoals vliesgevels en de staalconstructie. Wel krijgt

De Haarlemse mondkapjesfabriek HMK Medical verhoogt de productie
naar rond de één miljoen stuks per week, om tegemoet te komen aan
de groeiende vraag uit onder meer de particuliere markt. In de webshop
komen steeds meer bestellingen binnen en Albert Heijn Vos verkoopt
de HMK-mondkapjes in drie Haarlemse winkels (Westergracht, Raaks en
Spoorwegstraat).

gedacht over andere manieren van
bouwen. Het is nu nog een uniek project, maar hopelijk volgen er meer in
de toekomst.'
 www.rabobank.nl/haarlem-ijmond

Strengere datawetgeving biedt ondernemers kansen
2020 was behalve het jaar van Covid-19 ook het jaar waarin de Amerikaanse tech-reuzen steeds meer onder
een vergrootglas kwamen te liggen.
Facebook, Google, Amazon en Apple:
allemaal liggen ze onder vuur, bij de
overheid en in het publieke debat.

Foto: Fred Icke

het pand een nieuwe fundering, maar
die is in toekomst ook opnieuw te
gebruiken, verzekert Van Bolhuis. 'Het
herbouwde pand moet een ‘living lab’
worden voor de bouwwereld en het
onderwijs, een plek waar na wordt

Privacy en data staan daarbij centraal.
De tijd dat deze partijen onbeperkt
data konden verzamelen, opslaan en
verkopen is voorbij. De macht moet
weer terug naar de gebruiker. Wetgeving heeft daar al verandering in
gebracht. Met een voor de gebruiker
minder prettige vloedgolf aan cookiewalls tot gevolg.
De volgende stap is om er nu dan ook
voor te zorgen dat de gebruiker die

macht echt weer in handen krijgt. Zelf
bepalen wie jouw data verzamelt en
wat daarmee gebeurt, dat is waar het
om draait. Er is namelijk helemaal niets
mis met het verzamelen van data, als
je maar weet wat er wordt verzameld,
wie dat doet en voor welke doeleinden. Dan kun je daar zelf een keuze in
maken en op termijn zelfs gebruiken
als betaalmiddel. Hoe meer informatie
je bereid bent prijs te geven, hoe meer
je ervoor terugkrijgt. Een interessant
model voor de toekomst.
Voor ondernemers betekent deze ontwikkeling dat het lastiger wordt om de
doelgroep online te bereiken. Tegelijkertijd biedt het ook kansen. Omdat
de consument bepaalt en toestemming geeft om benaderd te worden,

De 3-laags mondkapjes zijn herkenbaar aan licht oranje gekleurde elastiekjes en een tulp-logo. Het betreft het zogenoemde type IIR-mondkapje,
bedoeld voor onder meer de medische sector en OV-bedrijven. Directeur
Masha Vos van Albert Heijn Vos (links op de foto, naast Sander Borchart van
HMK) wil het lokale bedrijfsleven ondersteunen: ‘Als een bedrijf uit Haarlem
het aandurft om de productie te starten, doe ik als het even kan mee. We
hebben de eerste 10.000 stuks besteld. Klanten vinden het leuk dat ze niet
uit China, maar uit hun eigen regio komen.’

Pieter Borst: 'De macht over eigen data moet
weer terug naar de gebruiker.'

weet je zeker dat wanneer je iemand
benadert, diegene ook echt interesse
heeft. Dat maakt het nog belangrijker
eigen data goed te organiseren. Daarmee maak je gelijk de afhankelijkheid
van derden (lees: die grote techpartijen) minder groot. Een mooi voornemen voor 2021.
Pieter Borst
 SDIM maakt hoogstaande online
marketing haalbaar voor alle organisaties. Meer weten? www.sdim.nl.

 www.hollandsemondkapjes.nl
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AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
Als gevolg van de 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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ma. 28 december
Open Coffee Haarlem
Open inloop voor ondernemers en
zelfstandige professionals.
10.00.12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
ww.opencoffeehaarlem.nl
w

di. 12 januari
Nieuwsjaarsborrel Sparkz
Een toost op het nieuwe jaar en bijpraten
met mede-ondernemers & beleidsmakers.
17.30-19.30 uur
Locatie: Groenendaal
ww.sparkznetworking.nl
w

vr. 29 januari
Global Leadership Summit
Eendaags event op verschillende locaties,
met inspiratie en praktische tools voor
leidinggevenden.
ww.glsnederland.nl
w

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

