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Goede Zaken is een 

commerciële uitgave, in 

samenwerking met diverse 

partners, geproduceerd 

onder redactionele 

verantwoordelijkheid van:

Tips en contact: 
goedezaken@decoalitie.nl. 

waarderpolder.nl
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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

do. 22 april

Online ronde tafel PIM

Voor internationaal georiënteerde 

MKB-ers, met als spreker serie-

ondernemer Ron Simpson.

Vanaf 15.30 uur

  www.pimnh.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

De meerwaarde van een reclamebu-
reau zit in het doorgronden van de 
vraag. Daar weten ze bij het Haarlem-
se reclamebureau The Locals alles van. 
‘De vraag die ondernemers stellen, 
komt vaak voort uit een middel’, ver-
telt Iris Bouterse, die samen met Lau-
rens Wognum The Locals runt. ‘Onze 
toegevoegde waarde ligt er in om dan 
een kritische sparringspartner te zijn, 
die in staat is mensen op een ander 
denkspoor te zetten.’ 

‘Zo komen klanten regelmatig bij ons 
omdat ze een social post nodig heb-
ben, of een brochure of website. Maar 
waarom wil iemand dat nu eigenlijk? 
Onze insteek is om eerst op zoek te 
gaan naar ‘de vraag achter de vraag’. 
Is het doel om meer verkoop te reali-
seren, gaat het om naamsbekendheid 
of vooral om nieuwe contacten of 
registraties? En welk middel is vervol-

gens het meest geschikt om je doel-
groep te bereiken? Een campagne 
uitrollen is geen kwestie van een lijst 
met vinkjes die je af moet werken. Het 
begint met het creatieve proces, de 
thematiek, waarop als logisch gevolg 
de in te zetten middelen volgen. Dat 
kan een Instagram-campagne zijn, 
maar ook een kinderboek.’ 

Kop en staart
‘Wat we zelf het leukste vinden om 
te doen, zijn campagnes met een 
kop en een staart. Dat doen we on-
der meer voor bekende partijen als 
Nestlé met ‘Nescafé op het werk’, 
Pro Plan diervoeding, Farm Frites en 
recent voor Wella, richting Neder-
landse haarstylisten en -salons. Maar 
ook voor regionale en lokale partijen 
zijn campagnes een heel sterk én 
haalbaar middel. Een mooi regionaal 
voorbeeld vind ik de complimen-

tenactie die we onlangs met Goede 
Zaken hebben ontwikkeld. Met de 
complimentenkoerier door de stad, 
mensen die elkaar aardige kaartjes 
stuurden en dat alles ondersteund 
met video en online posts. Een sym-
pathieke actie die in vrij korte tijd is 
opgezet en waarbij we met beperkte 
middelen veel respons hebben gere-
aliseerd.’ 

‘Als het gaat om ‘reclame maken’ den-
ken mensen al snel aan tv-spotjes, 
dure advertenties en complexe cam-
pagnes. Terwijl de uitdaging er wat 
ons betreft juist in zit om binnen de 
beschikbare mogelijkheden zoveel 
mogelijk impact te realiseren, of dat 
nu is voor een multinational of voor 
een plaatselijke partij. Dat is waar wij 
als bureau goed in zijn.’ 

   www.wearethelocals.nl 

The Locals wil weten wat ondernemers nu eigenlijk willen

Iris Bouterse: ‘Het begint met het creatieve proces, de thematiek.’

Versnelde aangifte winkeldiefstal voor ondernemers 
Winkeldiefstal kost ondernemers niet 
alleen veel geld, maar ook een hoop 
tijd. Om het aangifteproces te vereen-
voudigen, is een nieuwe app ontwik-
keld waarmee winkeldiefstal snel kan 
worden aangegeven en afgehandeld. 
In de toekomst kunnen via deze app 
ook andere vormen van veelvoorko-
mende criminaliteit, als vernieling en 
mishandeling, worden aangegeven. 

De app Registratie Applicatie Politie 
Processen (RAPP) is ontwikkeld door 
de politie, in samenwerking met win-
keliers en partners in de strafrechtke-
ten. ‘Deze online aangifte helpt ons 
allemaal’, zegt Peter van Akkeren van 
de politie, Eenheid Noord-Holland. 
‘In de testfase, die we begin dit jaar 
in Noord-Holland zijn gestart, zien we 
dat het werkt. En dat horen we ook 
terug van de winkeliers.’ 

Zo heeft een supermarkt, bij uitstek 
een soort bedrijf dat regelmatig te 
maken heeft met winkeldiefstal, 
meegedaan met de testfase. Super-
marktmanager De Groot: ‘Doordat de 
app je stap voor stap begeleidt, werkt 
het snel en accuraat. Voorheen was er 
nog wel eens onduidelijkheid, omdat 
de aangifte moest worden uitgetypt. 
Dan krijg je te maken met interpreta-
tie. De app voorkomt het controleren 

en afstemmen achteraf. Per incident 
hebben we zeker 10-15 minuten ge-
wonnen en voorkomen we veel frus-
tratie.’ 

Hoe werkt deze nieuwe aangifte-
methode voor een winkeldiefstal? 
Wanneer de winkelier een winkeldief 
op heterdaad betrapt, belt deze 112. 
Terwijl de politie onderweg is, start 
de ondernemer zelf de online aan-
gifte. De politie ontvangt direct alle 
gegevens. In de winkel controleert 
de contactpersoon samen met de 
politie de aangifte en ondertekent 
deze digitaal. Via politie.nl ontvangt 
de winkelier de ondertekende aan-

gifte en wordt geïnformeerd over de 
afhandeling. 

‘Alles digitaal, dus geen honderden 
hard copy’s meer’, benadrukt De 
Groot. ‘We hebben op die manier 
veel beter overzicht.’ ‘En dat geldt ook 
voor de politie’, vult Van Akkeren aan. 
‘Hiermee versterken we tevens de 
communicatie tussen politie en win-
keliers en maken we het makkelijker 
om aangifte te doen. En een hogere 
aangiftebereidheid leidt tot een ho-
gere pakkans. Een echt win-win dus.’

  Meer informatie/aanmelden:  
www.politie.nl/winkeldiefstal
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Golfen en netwerken
Business Open is een netwerk van on-
dernemende mensen. De bijeenkom-
sten zijn ongedwongen, maar wel 
met de focus op zaken doen. Eens in 
de twee weken is er een gezamenlijk 
ontbijt of lunch, met na afloop de mo-
gelijkheid om een potje golf te spelen 

of lessen te volgen. Onder meer op 
de Haarlemmermeersche (om de 
week op vrijdag) en de Houtrak, op 
donderdag. Momenteel zijn de mees-
te bijeenkomsten, in verband met de 
Covid19-maatregelen, nog online.
   www.businessopen.nl


