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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.

Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda

wo. 24 maart

Huurders en verhuurders in gesprek

Digitale bijeenkomst over huur 

bedrijfspanden, door gemeente 

Haarlem.

19.30-21.00 uur

  Aanmelden: avdburgh@haarlem.nl

do. 1 april

Present your Startup

Online event, pitches van halve 

finalisten aan de jaarlijkse 

wedstrijd.

11.00-14.00 uur

  www.presentyourstartup.nl

do. 1 april

NetwerkenWerkt!

Online bijeenkomst, netwerk voor HR-

professionals uit Zuid-Kennemerland 

en IJmond.

10.00-11.30 uur

  www.wspzkij.nl

Drie jaar geleden namen Tijmen van Duijvenvoorde en Pieter Borst via een ma-
nagement buy-out het Haarlemse online marketingbureau SDIM over. Het bedrijf 
groeide van 30 naar 50 medewerkers en hoewel dat vraagt om een andere manier 
van organiseren, blijft de informele, no-nonsense bedrijfscultuur voorop staan. 

Pieter en Tijmen verontschuldigen 
zich dan ook een paar keer voor ‘wol-
lig taalgebruik en managementjar-
gon’. Pieter: ‘Dat sluipt er ongemerkt 
toch een beetje in en we zijn niet 
ontkomen aan een zekere structure-
ring. Op zich prima, maar wel zo dat 
we de ziel in het bedrijf houden en 
we ons team meer bieden dan ‘alleen 
maar werken’. Zo zijn we onlangs een 
talent development traject gestart, 
zodat iedereen zich op professioneel 
en persoonlijk niveau kan blijven ont-
wikkelen. Dat geldt ook voor onszelf 
trouwens: we gaan binnenkort een 
managementtraining volgen. We ko-
men allebei niet uit een Nyenrode-fa-
milie en zijn hier ook maar gewoon 
ingerold.’

Iets ruimer jassie
Tijmen: ‘In het eerste jaar na de over-
name veranderde er niet zo veel en 
bleven we doen wat we al deden. 
Maar toen we drukke periodes kre-
gen, waarin alles tegelijk binnen-
kwam, werd het lastig qua capaciteit 

en aansturing. Daarvan hebben we 
geleerd meer verantwoordelijkheden 
uit handen te geven. We hebben be-
sloten om qua personeel iets ‘ruimer 
in ons jassie’ te zitten, zodat het team 
naast operatieve- ook management-
taken uit kan voeren. En mensen zo 
zelf ook weer een stap in hun ontwik-
keling maken.’ 

‘Ons vak, en daarmee onze manier 
van werken, is ook veranderd. Had je 
tien jaar geleden een Adwords-speci-
alist die lijsten maakte met honder-
den trefwoorden, inmiddels helpen 
algoritmes daarbij. Dat vraagt van ons 
meer een rol als consultant die van 
alle online kanalen verstand heeft en 
ook op het gebied van digitale strate-
gie kan adviseren. Daarnaast hebben 
we een groeiende contentmarketing 
afdeling, een uitbreiding van onze 
diensten op basis van feedback van 
klanten. Dat is een beslissing die heel 
goed heeft uitgepakt.’
Pieter: ‘In het afgelopen jaar is de 
noodzaak van online aanwezigheid 

voor veel bedrijven essentieel ge-
bleken, dat zal ook ‘na corona’ nodig 
blijven. Ondernemers voelen dat wel 
aan, maar hebben vaak geen tijd om 
zich te verdiepen in hoe ze aan data 
komen en wat ze er mee kunnen. 
Bovendien worden we daarin te af-
hankelijk van een paar grote partij-
en. Terwijl je, ook binnen de terecht 

steeds scherper wordende privacy-
wetgeving, heel veel zelf kunt doen. 
Juist dat is waar wij goed in zijn en dat 
willen we toegankelijk maken voor 
alle organisaties. Dus in begrijpelijke 
taal en met tarieven die haalbaar zijn.’ 

‘Hoe we er over drie jaar bijzitten? We 
hebben een groei-ambitie, maar niet 

ten koste van alles. Voor dit jaar ver-
wachten we een groei van zo’n 15%, 
maar als er iets gebeurt waardoor we 
onze kwaliteit niet kunnen leveren, is 
dat geen heilig moeten. Als de klant- 
én de werknemerstevredenheid in 
orde zijn, komt de groei vanzelf.’

  www.sdim.nl 

Online marketeers worden bij SDIM klaargestoomd voor de toekomst  

Tijmen van Duijvenvoorde en Pieter Borst: ‘we gaan binnenkort een managementtraining volgen. We komen allebei niet uit een Nyenrode-fa-
milie en zijn hier ook maar gewoon ingerold.’

Sinds vorige week is het Kleinste mu-
seum van Haarlem, aan de Gedempte 
Oude Gracht, gewijd aan een icoon 
van Haarlem: het Drostemannetje. 
Met als topstuk het mooiste bezit van 
de samensteller van de tentoonstel-
ling, René van Stekelborg. Namelijk 
het Drostemannetje zelf, uitgevoerd 
in wit neonlicht. Het is een uniek stuk, 
één van de slechts 50 ooit gemaakt, 
en wordt iedere zaterdag vanaf 19.00 
uur een uur lang verlicht.

Het icoon van Haarlem, ontworpen door de Franse vormgever Cassandre, 
stond van 1931 tot 1988 op het dak van de chocoladefabriek aan het 
Spaarne. Het was een neonkunstwerk van een rond mannetje met rond 
hoofd, met stok, dat buigend zijn hoed afneemt. Hetzelfde poppetje 
speelde de hoofdrol in grootse advertentiecampagnes. 

Naast de mini-neon zijn er originele krantenadvertenties, een groot bord, 
sleutelhanger, speldjes en een t-shirt in het Kleinste museum van Haarlem 
te zien. Het Kleinste museum van Haarlem is onderdeel van Kunst Centrum 
Haarlem en 24 uur per dag toegankelijk vanaf de stoep.

  www.kunstcentrum-haarlem.nl

Drostemannetje in Haarlems kleinste museum Ouderschap en ondernemerschap 
‘Man, wat een gehaast altijd op vrijdag!’ Jochem schakelt nog een tandje bij om zijn 
bakfiets tijdig bij de opvang te krijgen. Ik houd mezelf graag voor dat ik hard kan 
fietsen, maar moet moeite doen hem bij te houden. Terwijl ik hijgend antwoord, 
neem ik me (weer) eens voor dat ik toch wat aan mijn conditie moet doen. 

We komen net van het Innovatiecafé 
en ons smoesje voor thuis zal zijn dat 
het programma is uitgelopen. Dat is 
ook zo, al hadden we natuurlijk wel 
iets eerder weg gekund van de aan-
sluitende netwerkborrel. Maar dat 
excuus valt waarschijnlijk in iets min-
der goede aarde. Hoe dan ook, het is 
toch weer haasten en dat is niet voor 
het eerst. Toen ik eens opbelde naar 
de opvang om te melden dat ik er nú 
aankwam en er écht al bijna was, ver-
zuchtte de leidster: ‘we binden haar 
wel vast aan het hek.’

Prinsessenkroontjes 
Ook de paar minuten wachten op het 
schoolplein benut ik regelmatig voor 
een belletje of mailtje en op mijn dag 

thuis met de kinderen laat ik meer 
werk toe dan ik eigenlijk zou willen. 
Het afgelopen jaar werd het er niet 
gemakkelijker op, toen school en op-
vang de deuren moesten sluiten. Bij 
menig Teams-ouder zag ik kinderen 
met prinsessenkroontjes opduiken, 
meestal om te vragen om snoep of tv-
tijd. Want die kinderen hebben don-
dersgoed in de gaten dat de kans op 
een ‘ja’ op zo’n moment groot is. 

Een goede balans tussen ouderschap 
en ondernemerschap, ik blijf het een 
grote uitdaging vinden. Met name 
aan de randen van de dag. Toch kijk ik 
uit naar het moment dat de netwerk-
borrels weer van start gaan, ook al blijf 
ik dan weer net even te lang hangen. 

Dan maar wat harder fietsen. Ik moest 
toch nog wat meer aan mijn conditie 
doen.

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

Hoe kan ik als ondernemer 
méér waarde toevoegen:

Start dan met het opstellen
van een waardescan door

Overname-Experts voor € 950,-

Bel 023 – 205 20 13


