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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

di. 8 juni

MKB Inspiratiebijeenkomst

Door MKB-Haarlem, met als thema: 

‘Licht op ondernemen in 2021.’

16.30-19.30 uur

Locatie: Pathé Haarlem

  www.mkb-haarlem.nl

wo. 9 juni

Open avond Inholland

Online, met live opleidingspresentaties, 

studenten, docenten en 

studiekeuzeadviseurs.

17.00-20.00 uur

  www.inholland.nl/opendag

wo. 16 juni

Webinar Belastingdienst

Georganiseerd door KvK, voor 

startende ondernemers: 

eenmanszaak of vof.

20.00-21.15 uur

  www.kvk.nl/evenementen

Als je als ondernemer of werknemer aan het begin van de avond of bij de start 
van het weekend het bedrijfspand verlaat, wil je je geen zorgen maken over je 
eigen veiligheid of over de beveiliging van het pand. Op Waarderpolder Haarlem 
Business Park hoeft dat gelukkig ook niet. Samen met de ondernemers worden 
de krachten gebundeld in de collectieve beveiliging Waarderpolder. 

Elke avond, nacht en in het weekend 
wordt in de Waarderpolder gesur-
veilleerd door een beveiliger van Al-
pha Security. Tijdens de surveillance 
wordt niet alleen gelet op verdachte 
situaties in de openbare ruimte, maar 
ook op de bedrijven. Staat er een 
raam of hek open? Lijkt er iets niet te 
kloppen? Dan komt de surveillant in 
actie.

Ellende voorkomen
De relatiemanager van Parkmanage-
ment Waarderpolder, Ronald Straat-
man, spreekt dagelijks met onder-
nemers op het business park. ‘Dan 

gaat het ook vaak over de collectieve 
beveiliging. En ik vraag altijd of de on-
dernemer zich heeft aangemeld voor 
de alarmopvolging’, vertelt Ronald. 
‘Dat is gratis en je kunt jezelf daarmee 
als ondernemer een hoop ellende be-
sparen.’

Bij bedrijven die gebruik maken van 
alarmopvolging, wordt de meldka-
mer doorgeschakeld naar de surveil-
lant van de collectieve beveiliging. 
De surveillant is binnen drie minuten 
aanwezig bij alarm en controleert het 
pand. Wanneer dat nodig is, wordt 
ook de politie ingeschakeld door de 

surveillant. ‘Er zijn hele korte lijnen 
tussen Parkmanagement, de bevei-
ligers, de handhaving en de politie. 
Door dat directe onderlinge contact 
kunnen situaties heel snel worden 
opgepakt’, aldus Ronald.

Maak veiligheid zichtbaar
Om bedrijven alert te maken op 
veiligheid, organiseert Parkmanage- 
ment diverse acties. Zo starten de 
surveillanten van de collectieve bevei-
liging binnenkort met bedrijfsscans, 
waarbij ze bedrijven adviseren over ex-
tra maatregelen voor een veilig pand. 

Daarnaast worden bedrijven momen-
teel voorzien van nieuwe collectieve 
beveiliging-stickers. Ronald: ‘Daar-
mee laten we zien dat we samen wer-
ken aan een bedrijventerrein waar je 
veilig kunt ondernemen. Maar ook 
waar je te alle tijde veilig over straat 
kunt. Dat was voor de invoering van 
de collectieve beveiliging wel anders.’

 www.waarderpolder.nl

Geen kans inbrekers op Waarderpolder Haarlem Business Park

Organiseren, ondernemen en mensen verbinden: daar liggen de ambi-
ties van de 33-jarige Cammy Breeveld, die ze maar al te graag inzet voor 
haar startup Movely. Cammy is één van de vier finalisten van Present 
Your Startup op 6 juli, hét evenement waar startups samen komen en 
kunnen groeien. 

Movely richt zich op het organiseren van evenementen, van een buurt-
BBQ tot een dansavond of een voetbaltoernooi, door middel van een app. 

In Movely kan iedereen die wordt uitgenodigd, 
helpen met de organisatie van het evenement. 

Van het maken van een boodschappenlijstje 
tot het zoeken van een locatie of de juiste dj: 
via de app krijgt iedereen een eigen taak.
Cammy: ‘Meestal is de initiatiefnemer 
degene die ook alle taken op zich neemt. 

Zelf was ik vaak die persoon. Enerzijds leuk 
natuurlijk, want ik vind het geweldig 

om te organiseren. Maar anderzijds 
kwam daardoor alles ook op mij aan. 

Bij Movely is dat compleet anders. 
Iedereen draagt bij.’

  De finale van Present Your 
Startup Haarlem vindt onli-
ne plaats op dinsdagavond 
6 juli. Meer info en gratis 
tickets reserveren op  
www.presentyourstartup.nl

Movely finalist Present your Startup
‘Voor de kinderen is ze ook gewoon een juf’ 
Minder werkdruk en meer tijd voor 
onderwijs. Het is een wens van veel 
leerkrachten in het basisonderwijs. De 
Dr. H. Bavinckschool in Haarlem-Noord 
heeft hiervoor een flexibele oplossing 
gevonden via Paswerk Detacheren.

‘De werkdruk in het onderwijs is hoog 
en we zochten naar een manier om 
de leerkracht meer in de klas te laten 
zijn’, vertelt Hylke de Vries. Hij is, sa-
men met Evert Jonker, directeur van 
de Dr. H. Bavinckschool, een christe-
lijke basisschool in Haarlem-Noord. 
Basisscholen ontvangen sinds 2018 
rechtstreeks geld om de werkdruk te 
verlagen. Dit is geregeld in het Werk-
druk-akkoord. ‘Net als veel andere 
scholen hebben wij het geld ingezet 
voor extra personeel. Bij ons is dat 
onder andere de school-assistent die 
hand- en spandiensten verricht voor 
het team. Denk aan kopiëren, de te-
lefoon aannemen, voorraad beheren, 
lijmpotjes vullen, maar ook pleisters 
plakken op kapotte knieën.’

‘De keuze is gevallen op Paswerk 
Detacheren. Ten eerste vanwege de 

flexibiliteit, ten tweede omdat mijn 
collega-directeur al ervaring had met 
Paswerk, en tot slot ook omdat het bij 
onze filosofie past. Minder werkdruk 
en meer tijd voor onderwijs.’

Sadiye Toker is anderhalf jaar gele-
den begonnen als school-assistent. 
‘Bij zo’n nieuwe functie is het altijd 

even pionieren. Dat hebben we sa-
men gedaan, met Sadiye en haar job-
coach. Ze heeft hier al doende haar 
draai gevonden. Geen taak is haar te 
veel. Voor de kinderen is ze gewoon 
juf Sadiye.’

  www.paswerk.nl/paswerk- 
bedrijven/detacheren/

Gedetacheerde Sadiye Toker (rechts) met mede-directeur Hylke de Vries: ‘Sadiye is nu zo’n 

anderhalf jaar geleden begonnen als school-assistent. Geen taak is haar te veel.’
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 ’Alarmopvolging is gratis en kan je als 
ondernemer veel ellende besparen.’


