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Als het Corona-jaar 2020 één ding dui-
delijk heeft gemaakt, is het wel dat on-
dernemers in Kennemerland inventief 
op de crisis hebben ingespeeld. 'Daar-
door is het aantal faillissementen in 
deze regio tot nu toe gelukkig beperkt 
gebleven', stel Anton Bouman namens 
het Regioteam Haarlem van stichting 
Ondernemersklankbord (OKB). 

Al ruim veertig jaar kunnen onder-
nemers uit het midden- en kleinbe-
drijf voor advies terecht bij het OKB. 
Bouman: 'Ons regioteam telt nu elf 
adviseurs, mensen uit het bedrijfsle-
ven en met een diverse achtergrond. 
Afhankelijk van de vraag van een on-
dernemer zoeken we een adviseur die 
het beste bij hem of haar past. Door 
de Coronacrisis hadden we een grote 
toename verwacht van het aantal 
vragen, maar dat viel mee, zeker in 
vergelijking met andere regio’s. De 
ondernemers in deze regio, die zich 
uitstrekt van Lisse tot en met Uitgeest, 
waren redelijk inventief in het beden-
ken van een manier waarop ze het 

hoofd boven water konden houden. 
Ze zijn volwassen omgegaan met de 
situatie.'

Team van specialisten
De adviesvragen die binnenkwamen, 
hadden vooral betrekking op de on-
dersteuningsregelingen van de over-
heid, zoals de TOZO en de NOW-rege-
ling. Bouman: 'Dan luidde de vraag: ik 
moet dicht, hoe ga ik dat financieel 
regelen? Voor een antwoord konden 
wij ondernemers doorsluizen naar 
partners als de Kamer van Koophan-
del of de afdeling Economische Zaken 
van een gemeente.’ 

'Veel vragen kwamen van horecaon-
dernemers. Een van onze adviseurs 
is een voormalig horecaman, die kon 
ondernemers goed verder helpen. Wij 
konden vooral ondersteuning bieden 
als een ondernemer het helemaal 
over een andere boeg wilde gooien. 
Voor zo’n switch kunnen wij een for-
mat aanleveren, we kunnen aangeven 
hoe je dat kunt financieren of hoe je je 

kunt onderscheiden. We beschikken 
over een heel gevarieerd team van 
specialisten, mensen die van wanten 
weten en contacten hebben. Daar-
mee heeft het OKB zeker een functie 
in deze Coronatijd.'

Een van die specialisten is Fred Nes-
sen, met een verleden in de bancaire 
wereld. Hij maakt ook deel uit van 
het landelijke expertteam van On-
dernemersklankbord, dat zich richt 
op advies over inkomensondersteu-

nende maatregelen. 'Een van onze 
kerntaken is faillissementspreventie', 
zegt Nessen. 'We wijzen ondernemers 
op de maatregelen die hen ten dien-
ste staan om op de been te blijven. We 
proberen ze in veilige haven te bren-
gen door een route aan te geven. Ook 
de banken hebben zich de afgelopen 
tijd soepeler opgesteld, door rente 
en aflossingsverplichtingen op te 
schorten. Dankzij de vele en ruimhar-
tige maatregelen, met name vanuit 
de overheid, zijn er gelukkig weinig 
faillissementen.' Het OKB draagt zelf 
ook financieel een steentje bij, door 
pro deo te werken in plaats van de ge-
bruikelijke fee van 200 euro te vragen.
Het einde van de Coronacrisis komt 
dankzij de vaccinatie in zicht, voorziet 
Bouman. 'Komend jaar willen we onze 
samenwerking met partners als de 
Kamer van Koophandel, Economische 
Zaken of Inholland optimaliseren, zo-
dat we ondernemers nog beter kun-
nen adviseren.'

  www.ondernemersklankbord.nl

Ondernemersklankbord bewijst waarde in onrustige tijden

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.

Anton Bouman (links) met OKB-adviseur Fred Nessen: 'Wij konden afgelopen jaar vooral on-

dersteuning bieden als een ondernemer het helemaal over een andere boeg wilde gooien.'
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Ma. 25 januari

Sparkz Netwerkborrel & diner

Netwerkborrel met aansluitend 

driegangendiner.

18.00-22.30 uur

Locatie: Restaurant bij Qunis

  www.sparkznetworking.nl

vr. 29 januari

Global Leadership Summit

Eendaags event op verschillende locaties, 

met inspiratie en praktische tools voor 

leidinggevenden.

  www.glsnederland.nl

ma. 8 februari

Open Coffee Haarlem

Open inloop voor ondernemers en 

zelfstandige professionals.

10.00.12.00 uur

Locatie: Birdy's Bar

  www.opencoffeehaarlem.nl

Van nieuwjaarswensen en blocnootjes

De bezoekersaantallen van de website van Goede Zaken zijn het afgelopen 
jaar nagenoeg verdubbeld. Dit zijn de best gelezen verhalen uit 2020:

1.  Grand Café Staal nieuw horecaconcept hartje IJmuiden 
Een jaar van uitersten voor Dianne Weber en Cor Varkevisser. In januari 
openden ze Grand Café Staal in IJmuiden, ondersteund door Rabobank 
Haarlem-IJmond. Er moest door Corona meermaals worden bijgescha-
keld, maar ook als afhaallocatie weten bezoekers ‘Staal’ te vinden. 

2.  Gehoorverlies hoeft geen spelbreker te zijn 
Gebarentolk Irma Sluis zette dit jaar de aandacht voor slechthorendheid 
op de kaart. Daar is Wendelina Timmerman van Hooridee blij mee, al ziet 
zij ook dat er nog een wereld te winnen is om mensen met gehoorbe-
schadiging (blijvend) aan het werk te houden. 

3.  Juwelier overvallen door steengoede campagne The Locals 
De ‘ingegooide’ ruit bij juwelier/goudsmit Marijke Mul bleek een stunt 
van het Haarlemse reclamebureau The Locals, als aftrap van hun 
campagne ‘op steenworp afstand’. Ook het introductieverhaal als nieuwe 
Goede Zaken-partner scoorde goed, dat stond op plaats 4.

  Meer lezen? www.goedezaken.nu en volg LinkedIn-pagina Goede Zaken

Goud voor Staal

RAP Fotograf ie – Ramon Philippo 

Terwijl ik mijn bureau en mailbox aan 
het opschonen ben, druppelen de 
kerst- en nieuwjaarsgroeten binnen. 
Voornamelijk per mail, iets minder per 
post en een enkele keer staat er ie-
mand voor de deur om persoonlijk een 
attentie te overhandigen.

De mailberichten variëren van per-
soonlijke teksten tot algemene Mail-
chimp-nieuwsbrieven en bulkmails, 
al dan niet voorzien van decoratieve 
hulsttakjes en vrolijke belletjes. Berich-
ten uit de laatste categorie gaan vrij 
snel richting prullenbak, de persoon-
lijke mails volgen na beantwoording 
dezelfde route. Dit in tegenstelling 
tot kaarten die per post zijn geko-
men, die tot ver in het nieuwe jaar op 
mijn bureau blijven staan. Enigszins 
gegeneerd kom ik zelfs een kaartje 
tegen van vórig jaar en ik neem me 
(wederom) voor om mijn bureau het 
komende jaar wat netter te houden. 

In een laatje vind ik wat overgebleven 
spullen uit een goodiebag. Doorgaans 
zijn die gevuld met goedbedoelde 
troep, toch ben ik er dol op. Ook thuis 

worden de tasjes met dergelijke heb-
bedingetjes met gejuich ontvangen. 
Flyers en waardebonnen worden snel 
terzijde geschoven, de chocolaatjes 
zijn op voordat het doosje goed en wel 
open is en de zaklampjes, USB-sticks 
en sleutelhangers worden direct ge-
confisqueerd door mijn dochter. Voor 
mij resten pennen en blocnootjes, 
overigens altijd welkom bij iemand 
met een schrijvend beroep. 

Sommige bedrijven weten er echt uit 
te springen met hun relatiegeschenk. 
La Plume Media trakteerde de be-
zoekers na de Haarlemse Onderne-
mersprijs bijvoorbeeld op een fraaie 
tweepersoons paraplu, waarmee 
ik regelmatig de blits maak op het 
schoolplein. Elke keer als ik de plu op-
steek, bedank ik in gedachten Veerle 
van La Plume voor het fijne ding. En zo 
denk ik als ik mijn sloffen aantrek aan 
Thalita (Lady Butler), als ik geld in de 
pinguïn-spaarpot van mijn zoon doe 
aan Alexander en Judith (Rabobank), 
als er honing in de thee gaat aan cen-
trummanager/imker Falco, wordt er bij 
het klinken van de biertjes geproost 

op Marco (Maxibel) en zo kan ik nog 
wel even doorgaan. Allemaal zakenre-
laties die, zonder dat ze het zelf weten, 
onderdeel van mijn privéleven zijn 
geworden. Ik hoop dan ook dat 2021 
weer een jaar vol zakelijke evenemen-
ten zal worden. Al is het maar omdat 
mijn blocnootjes bijna op zijn. 

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

Wij wensen u 
veel Goede  

Zaken in 2021


