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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. 28 juni

KvK Cyber Event

Online, over cybercrime, met digitaal 

rechercheur Gina Doekhie, voor ZZP-ers 

en MKB.

15.30-16.30 uur

  www.kvk.vl/evenementen

di. 29 juni

Sparkz netwerkdiner

Borrel met aansluitend diner, voor 

ondernemers & beleidsmakers.

18.00-22.30 uur

Locatie: Landgoed Groenendaal

  www.sparkznetworking.nl

do. 1 juli

NetwerkenWerkt!

Online bijeenkomst, netwerk voor HR-

professionals uit Zuid-Kennemerland 

en IJmond.

10.00-11.30 uur

  www.wspzkij.nl

  Volg ons op 

goede zaken

1300+
volgers

Het primaire doel van Bedrijf & Sa-
menleving is het zoeken naar kansen 
en mogelijkheden voor mensen die 
een duwtje in de rug goed kunnen ge-
bruiken. Het project Gilde Gezel is daar 
een voorbeeld van. Het helpt mensen 
die buiten het arbeidsproces zijn ge-
raakt via een stageplek werkervaring 
op te doen. Ze krijgen zelfvertrouwen 
en hun CV ziet er voor werkgevers di-
rect aantrekkelijker uit. De resultaten 
zijn hoopgevend. Een aantal deelne-
mers heeft inmiddels een vaste baan.
  
Zoals Jan de Vries (60 jaar). Hij heeft, 
na zijn stage, inmiddels een halfjaar-
contract als merkadviseur op zak, 
bij het Haarlemse reclamebureau Li 
Moon. ‘Weer werken geeft mij zo-
veel energie, ik word gestimuleerd, 
gewaardeerd en voel me heel erg 
enthousiast.’

Welkom voelen  
Desiree Terwee en Marijke Aukema 
trekken hard aan het project. ‘Een 
werkstage duurt een half jaar. Voor 
bedrijven is er geen risico aan ver-

bonden. Het is puur bedoeld om 
werkervaring op te doen. De uitke-
ring loopt door en de stage is zonder 
baangarantie. Wij zoeken voor onze 
mensen vooral een warme en ge-
zellige werkomgeving, waar ze zich 

welkom voelen. Het is een bijzonde-
re vorm van re-integratie.’

Bedrijf & Samenleving gaat daarbij 
niet over één nacht ijs. Met kandida-
ten vindt eerst een kennismakings-

gesprek plaats om te bepalen wat ze 
willen en kunnen. En om kandidaten 
duidelijk te maken dat het een kans is. 
Desiree en Marijke: ‘Werken is enorm 
belangrijk. Het is goed voor je socia-
le contacten en gaat eenzaamheid 

tegen. Denk maar eens aan een ver-
jaardag. Als je wordt gevraagd: wat 
doe je voor werk en het antwoord is 
‘niets’, dan klinkt dat heel anders dan 
wanneer je kunt zeggen dat je ergens 
aan de slag bent. We willen graag dat 
mensen weer meedoen in onze sa-
menleving. Het gesprek dat we voe-
ren is op basis van gelijkwaardigheid. 
Mensen moeten zelf willen, wij zijn 
geen hulpverleners.’

Als tijdens het kennismakingsge-
sprek is bepaald wat de talenten van 
de kandidaat zijn en waar hij of zij 
blij van wordt, gaat Desiree zoeken 
in het bedrijvennetwerk van Bedrijf 
& Samenleving om de juiste plek te 
vinden. Desiree en Marijke: ‘Eén van 
onze opdrachtgevers is Pasmatch, dat 
zich richt op mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Maar ook andere 
bedrijven en organisaties die interes-
se hebben in ons project kunnen ons 
natuurlijk bellen of mailen. We staan 
open voor iedereen.’

  www.bedrijfensamenleving.nl

Weer aan het werk dankzij project Gilde Gezel van B&S

Jan de Vries heeft dankzij project Gilde Gezel weer een vaste baan: ‘Werken geeft energie.’

Werkzoekenden raken vaak overweldigd door 
alle verschillende vacatures. De 23-jarige 
Sherzod Khoshimov herkende die situatie 
en bedacht een oplossing. Met zijn startup 
OneApp, die op eenvoudige wijze een match 

creëert tussen werkgevers en mensen die op 
zoek zijn naar een baan, staat hij in de finale 

van Present Your Startup. 

‘Met de app kun je als werkzoe-
kende of aanvrager een applica-
tieformulier invullen, dat je naar 
meerdere bedrijven en univer-
siteiten kunt opsturen. In plaats 
van tijdrovende sollicitatieproce-
dures doorlopen’, vertelt Sherzod. 

‘We willen het voor werkgevers, 
werkzoekenden, afgestudeerden 

en universiteiten makkelijker maken 
om de perfecte match te vinden. Met 

Present Your Startup kunnen we ons be-
drijf sneller ontwikkelen. Tot nu toe hebben we veel investeerders ontmoet 
en vooral geleerd hoe we ons idee, onze onderneming, op een duidelijke 
manier in korte tijd kunnen presenteren aan andere mensen.’

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

OneApp finalist Present Your Startup

Foto: Annemarie Dekker

Verplichtstelling Corona-vaccinatie mogelijk?
Een veel gehoorde reactie op die vraag is: ‘Nee’, want is een grondrecht van mij 
om zelf te bepalen wat er met mijn lichaam gebeurt. Dit is echter maar ten dele 
waar. Een werkgever kan onder bepaalde omstandigheden werknemers verplich-
ten om zich te laten vaccineren. 

De Grondwet geldt tussen overheden 
en burgers en dus niet tussen werk-
gever en werknemer. Een werknemer 
kan dus niet tegen een werkgever 
zeggen dat hij zich beroept op de 
Grondwet. 

Goed werkgeverschap
De werkgever moet, op grond van 
goed werkgeverschap, maatregelen 
nemen om de risico’s voor werk-
nemers bij de uitvoering van de 
werkzaamheden te beperken. De 
instructies baseert de werkgever op 
zijn zorgplicht voor een gezonde wer-
komgeving. Vaccinaties tegen ziekte 
aanbieden kan een maatregel zijn die 
de werkgever moet aanbieden. Maar 
kan een werkgever de vaccinaties ook 
verplicht stellen?

Afweging van belangen
Uit jurisprudentie blijkt dat grondrech-

ten wel doorwerken in de arbeidsver-
houding. Rechters zullen de belangen 
van beide partijen moeten wegen. 
De afweging die gemaakt wordt is: 
in hoeverre weegt het belang dat de 
werkgever meent te hebben op tegen 
het belang van de werknemer om dat 
niet te willen doen?

Noodzaak vaccinatie 
De noodzaak van vaccinatie zal hier-
bij een grote rol spelen. De vraag die 
daarbij beantwoord moet worden is 
of het ontbreken van een vaccinatie 
de uitvoering van de werkzaamheden 
onmogelijk maakt. 

Een luchtvaartmaatschappij kan het 
vliegend personeel dus wel verplich-
ten zich te laten vaccineren, omdat de 
kans bestaat dat de medewerkers een 
bepaald land anders niet in mogen 
tijdens de uitvoering van de werk-

zaamheden. Een werknemer met een 
kantoorbaan zal niet snel verplicht 
kunnen worden om zich te laten vacci-
neren. Het ontbreken van een vaccina-
tie maakt de uitvoering van de werk-
zaamheden immers niet onmogelijk. 

Twijfelt u of u de vaccinatie verplicht 
kan stellen voor uw werknemers? Bel 
of mail mij.

Philippine Hoyng

  www.hoyngdemonnink.nl


