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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

ma. 19 april

Initiatievencafé

Pitches van initiatiefnemers via een 

livestream: haarlem105.nl en www.

depletterij.nl.

17.00-18.00 uur

  Aanmelden: initiatief@haarlem.nl

ma. 26 april

Sparkz netwerkdiner

Maandelijks netwerkdiner voor 

ondernemers en beleidsmakers.

18.00-22.30 uur

Locatie: Landgoed Groenendaal

  www.sparkznetworking.nl

do. 6 mei

NetwerkenWerkt!

Online bijeenkomst, netwerk voor HR-

professionals uit Zuid-Kennemerland 

en IJmond.

10.00-11.30 uur

  www.wspzkij.nl

In Nederland hebben circa 1,7 miljoen werknemers te maken met psychosociale 
arbeidsbelasting (PSA). Stress op het werk, veroorzaakt door agressie, geweld, 
seksuele intimidatie, pesten en werkdruk. In 1,2 miljoen gevallen betreft het 
grensoverschrijdend gedrag. Maar liefst 62% van de werkgerelateerde verzuim-
kosten wordt veroorzaakt door PSA. Jaarlijks kost dat werkgevers ruim drie mil-
jard euro. De werkelijke kosten liggen zelfs nog hoger. 

De Report App is voor werkgevers een 
manier om werknemers te attenderen 
op manieren om een dreigend PSA te 
voorkomen. Karin Bosman staat aan 
de basis van het idee van de Report 
App. Ze wilde een digitaal platform 
ontwikkelen, nadat ze in 2015 zelf was 
geconfronteerd met grensoverschrij-
dend gedrag. Ze besloot arbeidsrecht 
te studeren om zich in de materie te 
verdiepen, volgde een training, gaf le-
zingen in de Verenigde Staten, Cana-
da, het Caraïbisch gebied en Pakistan 
en verzorgde workshops. Daarmee 
verdiende ze het geld dat nodig was 
om de Report App te ontwikkelen en 
deponeren.

Want daar was duidelijk behoefte 
aan, signaleerde ze. ‘Op websites van 
bedrijven stond wel informatie over 

PSA, maar het was allemaal zo sta-
tisch, zo analytisch. Je ziet wel namen 
en telefoonnummers van vertrou-
wenspersonen, maar dat is het. Als 
je bijvoorbeeld te maken hebt met 
grensoverschrijdend gedrag is dat zo 
intiem, dat deel je niet zomaar met 
een wildvreemde.’ 

De Report App biedt informatie over 
agressie/geweld, discriminatie, pes-
ten, seksuele intimidatie, werkstress 
en levensloopstress. Bovendien word 
je als gebruiker beveiligd en anoniem 
gekoppeld aan een vertrouwens-
persoon via een uniek wachtwoord 
en een pincode. Karin Bosman: ‘Me-
dewerkers zijn soms bang dat ze 
worden getraceerd, wanneer ze naar 
informatie zoeken via de server van 
de onderneming. Daar is bij ons geen 

sprake van. Het unieke van onze app 
is bovendien dat we medewerkers en 
vertrouwenspersonen hebben be-
trokken bij de werkwijze en content. 
Iets gaat niet goed en ik heb hulp en 
advies nodig. Hoe pak ik dat aan? De 
Report App is gebouwd vanuit de 
medewerker, de sporter en de stu-
dent. Van onderop dus.’

Innovatielening
Een app ontwikkelen is één, hem aan 
de man brengen is twee. Daar is mar-
ketingbudget voor nodig. Karin Bos-
man zocht contact met Programma 
Investeringsgereed Innovatief MKB 
(PIM), een initiatief van de provincie 
Noord-Holland. ‘De adviseurs van 
PIM attendeerden ons op de moge-
lijkheden van funding. De Rabobank 
verstrekte ons vervolgens een Inno-
vatielening, waardoor het mogelijk 
werd bedrijven actief te benaderen 
en medewerkers in te huren om dat 
te doen. Dat hielp ons enorm.’ 

 www.rabobank.nl/haarlem-ijmond
 www.report-app.com

Report App helpt werkgevers en werknemers bij detectie PSA

Karin Bosman: ‘Als je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag is dat zo intiem, 
dat deel je niet zomaar met een wildvreemde.’ 

Bedrijf & Samenleving op zoek naar mentoren 
De lockdown heeft niet alleen econo-
mische gevolgen. Deze periode van 
verplichte sociale onthouding komt 
misschien wel het hardst aan bij jon-
geren. Welzijnsorganisaties en scho-
len nemen steeds vaker contact op met 
Bedrijf & Samenleving om deze jonge-
ren te ondersteunen en te begeleiden. 

Mentorproject Time2Shine van Bedrijf 
& Samenleving helpt jongeren hun 
weg te vinden in onze maatschappij. 
Door de groeiende vraag naar hulp 
zijn er meer mentoren nodig. De nood 
is hoog, stelt Desiree Terwee, die het 
project onder haar hoede heeft. ‘We 
worden benaderd door onder andere 
Centrum Jeugd & Gezin, het sociaal 
wijkteam, leerplein, school of reclas-
sering, om jongeren tussen de 16 en 
27 jaar weer op weg te helpen. Een 
grote groep ziet het echt niet meer 
zitten. Wij vragen bij een intake altijd 
aan jongeren: wat is je droom? Steeds 
vaker is het antwoord: ik heb geen 
dromen meer. Dat is toch vreselijk.’ 

Die negatieve gevoelens worden 
versterkt door de lockdown. Door de 

online lessen vereenzamen jongeren 
of zwerven ze op straat, omdat de 
thuissituatie niet meer te harden is. 
Wie geluk heeft en opgroeit in een 
stabiel gezin met leuke broertjes en 
zusjes overleeft het wel. Maar dat 
geluk is niet voor alle jongeren weg-
gelegd. Desiree: ‘Een mentor kan een 

jongere weer vertrouwen geven, het 
is iemand die naar je luistert en je 
helpt. In feite heeft een mentor voor 
zijn taak slechts twee belangrijke ei-
genschappen nodig: gezond verstand 
en een hart voor kinderen. Samen een 
wandeling maken, een plan maken, 
samen zorgen dat de jongen of het 

meisje die jij begeleidt weer vertrou-
wen in de toekomst krijgt. Daar houdt 
een mentor zich een uur in de week 
mee bezig.’

Niet voor de leeuwen gegooid
Een mentor doet het niet alleen, ie-
mand die zich aanmeldt wordt zeker 
niet voor de leeuwen gegooid, bena-
drukt Desiree Terwee. ‘Nieuwe men-
toren krijgen een training, er is een 
intakegesprek en wij staan altijd klaar 
als achterwacht. Dat geldt eveneens 
voor ons Kids-project voor jongeren 
uit groep 8 van de basisschool. Ze 
worden door hun school opgegeven, 
omdat ze bij hun overstap naar de 
middelbare school een steuntje in de 
rug goed kunnen gebruiken. Want 
niet elk kind krijgt van thuis mee hoe 
een PowerPoint presentatie gemaakt 
moet worden. Mentoren vormen 
een essentiële schakel om deze twee 
groepen kinderen een kans op een 
toekomst te geven.’

  Opgeven als mentor of  
meer informatie:  
Desiree@bedrijfensamenleving.nl

Innovatieve MKB’ers 
verder brengen
Het Programma Investeringsgereed 
Innovatief MKB Noord-Holland (PIM) 
ondersteunt innovatief en duurzaam 
MKB bij het verkrijgen van de juiste 
financiering. Ook koppelt PIM onder-
nemers aan een netwerk, dat bestaat 
uit financiers, andere bedrijven en 
potentiële klanten. 

Dit succesvolle project, op initiatief 
van de Provincie Noord-Holland, is in 
2020 verlengd. Ook de Rabobanken 
in Noord-Holland hebben hun sa-
menwerking met het ondernemers- 
programma voor de komende drie 
jaar toegezegd. 

Via de website www.pimnh.nl kun je 
je aanmelden voor de nieuwsbrief om 
op de hoogte te blijven van de activi-
teiten van PIM.

Het mentorproject Time2Shine van Bedrijf & Samenleving, met Luc van Tongeren (links) als 
een van de mentoren, helpt jongeren hun weg te vinden in onze maatschappij.

www.ma-dome.nl


