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Mama Gaia Haarlem biedt avondje uit in eigen huis
In oktober opende, na ruim een jaar voorbereiden en verbouwen, Oceans Haarlem haar deuren. Met als opzet om een impact hub te creëren met onder meer
werkplekken, plant-based restaurant Mama Gaia en ruimte voor talks en evenementen. Ondanks alle Corona-beperkingen doet het team wat het kan om er iets
moois van te maken.

De werkplekken vullen zich geleidelijk, vertelt Emmy Nannes van Oceans
Haarlem. ‘We hebben zes bedrijven
die vaste werkplekken bij ons huren,
waaronder Dopper en Great Place to
Work. Daarnaast zijn er zo’n twintig
zzp´ers die een flexibele plek bij ons
huren. Al voor de uitbraak van Corona
is een geavanceerd ventilatiesysteem
aangelegd dat 99% van de virusbacteriën uit de lucht haalt, dat blijkt nu
een enorm voordeel. De hoop dat we
snel weer fysieke bijeenkomsten konden organiseren, bleek echter ijdel. In
plaats daarvan hebben we de Mama
Gaia Talks, live-stream interviews met
inspirerende ondernemers die zich
bezighouden met duurzaamheid.’
Voor het restaurant Mama Gaia geldt
dat het nog niet één dag open is geweest. ‘Nu hadden we in oktober natuurlijk ook al te maken met Corona’,

Ondernemerspanel
gemeente Haarlem
Leden van het Ondernemerspanel
Haarlem krijgen een paar keer per jaar
een uitnodiging om mee te doen aan
een online vragenlijst. Over een onderwerp zoals de gemeentelijke dienstverlening, het ondernemersklimaat of de
impact van Corona op hun bedrijf. Via
de vragenlijsten geven ze input over
deze thema’s en de gemeente Haarlem
gebruikt de uitkomsten om de effecten
van het beleid te meten en beter in te
spelen op de wensen en behoeften
van ondernemend Haarlem. Zo zijn
er de afgelopen periode onder meer
onderzoeken geweest naar de impact
van Corona en kreeg de gemeente
zicht op hoe ondernemers worden
geraakt, waar zij hulp verwachten en
in hoeverre ze bekend zijn met de
ondersteunende maatregelen. Daarnaast wordt jaarlijks gemonitord hoe
ondernemend Haarlem denkt over een
breed scala van thema’s.
 A
 anmelden: www.haarlem.nl/
ondernemerspanel

toont Emmy Nannes zich realistisch.
‘We hebben een en ander daarom
anders ingericht dan het in het oorspronkelijke plan was bedacht, door
te starten met take-away en delivery.
Ons doel is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met plantbased eten, vegan dus. We willen
mensen inspireren om anders te eten
en zo een bijdrage te leveren aan een
betere wereld. Dat kan op deze manier ook prima.’

Foto: Sander van Weert
De Haarlemse zangeres Hiske Bongaarts treedt online op voor mensen die een vegan kerstmaaltijd bestellen bij Mama Gaia.

‘We zien dat de groep die Mama Gaia
ontdekt steeds breder wordt, er komen zeker niet alleen mensen die al
een vegan leefstijl hebben. Het vooroordeel over vegan eten is dat je bij
wijze van spreken alleen op sla aan
het knabbelen bent, maar als je een
keer hebt geproefd wat hier voor lekkers uit de keuken komt, ben je om.
Zo hoorden we van iemand dat haar

vriendinnetje dacht dat ze kip aan het
eten was, terwijl het oesterzwammen
waren. We worden ook echt stil van
de recensies die we krijgen, met een
gemiddeld cijfer van 9,7.’
‘Rondom Kerst wilden we wat extra’s
doen dan ‘alleen maar eten’. Mensen
die hier een kerstmaaltijd bestellen,

ontvangen een inlog waarmee ze online instructies van Lisa Goes Vegan
krijgen voor de bereiding van het
eten. Daarnaast krijgen ze een optreden van de Haarlemse zangeres Hiske
Bongaarts en wordt er afsluitend een
kerstverhaal voorgelezen. Zo bieden
we mensen toch een leuk avondje uit
in eigen huis. Uiteraard in de hoop dat

we zo snel mogelijk weer mensen mogen ontvangen en heel Haarlem kunnen laten proeven hoe lekker vegan
eten is.’
 Het kerstmenu is te bestellen van
23 december t/m 31 december op
www.mamagaiahaarlem.nl

Digitale sprong vooruit voor Goede Zaken
Het afgelopen jaar heeft Goede Zaken zich, naast het uitgeven van de wekelijkse
pagina in Haarlems Dagblad en IJmuider Courant, gericht op het verder uitbreiden van haar digitale kanalen. Dat heeft onder meer geleid tot een forse toename
van het bezoek aan de site en het aantal volgers op LinkedIn.

Met de extra inzet op ‘online’ brengt
Goede Zaken de verhalen van haar
partners bij een bredere groep onder
de aandacht dan alleen de krantenlezer. Dit is gerealiseerd in samenwerking met SDIM Online Marketing
en met Stefanie Lamers van Social
On Point. Verhalen op de website
goedezaken.nu worden gedeeld via
diverse social media-kanalen, zowel
door Goede Zaken als door partners
zelf. Het aantal unieke bezoekers per
maand aan de site is vrijwel verdubbeld. Daarbij valt het effect van ‘dossiervorming’ op: sitebezoekers klikken
vaker door naar gerelateerde verhalen
van dezelfde partner.

einde van het jaar van ongeveer 150
groepsleden door te groeien naar een
groep van duizend volgers. Die ambitie is ruimschoots gehaald: inmiddels
volgen ruim 1100 mensen de groep
Goede Zaken en daar komen nog
dagelijks nieuwe volgers bij. Waarbij
opvalt dat er, misschien ook omdat er
weinig fysieke bijeenkomsten waren
dit jaar, ook via de digitale weg steeds
meer dwarsverbanden en samenwerkingen ontstaan via Goede Zaken.
Naast de LinkedIn-groep is er een YouTube-kanaal opgezet om de video’s
van Goede Zaken TV te delen en is er
een (bescheiden) start gemaakt met
Instagram.

De LinkedIn-groep van Goede Zaken
werd begin dit jaar omgezet van een
besloten groep naar een openbare
pagina. Met als ambitie om voor het

Jaar vol nieuwe kansen
Goede Zaken gaat, samen met haar
partners, ook in het nieuwe jaar verder
om verhalen te brengen over ‘de stand

van zaken’ in de 023-regio rondom ondernemen, onderwijs en overheid.
Elke dinsdag verschijnt er weer een
pagina in deze krant en naast het verder uitbreiden van de LinkedIn-groep
wordt er ingezet op een nieuwe website en het Instagram-account. Hopelijk wordt het, ook voor ondernemers
die het afgelopen jaar zo hard zijn getroffen door de Corona-crisis, een jaar

vol nieuwe kansen, fijne samenwerkingen en vooral veel Goede Zaken.
 Interesse om aan te sluiten?
Neem contact op via
goedezaken@decoalitie.nl. Er is in
het bijzonder ruimte voor b-t-bbedrijven uit de accountancy/fiscale branche en in de personeelsbemiddeling.

COLOFON

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.

Goede Zaken wordt geproduceerd onder redactionele
verantwoordelijkheid van:

Goede Zaken is een commerciële uitgave,
in samenwerking met de partners:

waarderpolder.nl

Ma. 25 januari
Sparkz Netwerkborrel & diner
Netwerkborrel met aansluitend
driegangendiner.
18.00-22.30 uur
Locatie: Restaurant bij Qunis
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

ma. 8 februari
Open Coffee Haarlem
Open inloop voor ondernemers en
zelfstandige professionals.
10.00.12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
ww.opencoffeehaarlem.nl
w

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

