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10 AUGUSTUS 2021

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. 10 augustus

Sparkz Netwerkborrel

Informele bijeenkomst voor 

ondernemers & beleidsmakers.

17.30-19.30 uur

Locatie: Brouwerskolkje

  www.sparkznetworking.nl

di. 31 augustus

Sparkz Netwerkdiner

Voor beleidsmakers & ondernemers, 

met per gang een andere tafelindeling.

Vanaf 18.00 uur

Locatie: Bij Qunis, Lijnden

  www.sparkznetworking.nl

do. 2 september

NetwerkenWerkt!

Online bijeenkomst, netwerk voor HR-

professionals uit Zuid-Kennemerland 

en IJmond.

10.00-11.30 uur

  www.wspzkij.nl

Door de combinatie van zomer en versoepelingen, wordt er gesproken over de 
‘Summer of Love’. Daar zit een keerzijde aan: niet alleen de liefde, maar ook het 
aantal soa’s neemt toe. De drempel om je te laten testen is hoog. Daarom heeft 
de in Haarlem gevestigde Soa Clinic een thuistest ontwikkeld. Om die in de markt 
te zetten, werd er gezocht naar een reclamebureau. Dat bleek, letterlijk, om de 
hoek te zitten.

De Soa Clinic is dit jaar geïnitieerd 
door de Medi Prevent Groep, al ruim 
20 jaar gespecialiseerd in vaccinaties, 
health checks en testafnames. Nadat 
zij het onderzoek onder ogen kregen, 
waaruit bleek dat 80% van de men-
sen met een soa niet weet dat ze die 
hebben, besloten ze zich ook op die 
markt te richten. Joris Hoogenbosch 
van Soa Clinic: ‘Bij veel soa’s merk je 
in eerste instantie helemaal niet dat je 
hem hebt opgelopen. Terwijl een soa 
weken of zelfs maanden later blijven-
de schade aan kan richten, met name 

bij vrouwen. Door het taboe en de 
schaamte rondom het onderwerp is 
de drempel hoog om naar de dokter 
of de GGD te gaan. Daarom bieden 
wij een betrouwbare, ISO-gecertifi-
ceerde thuistest aan, die je opstuurt, 
waarna je na drie dagen de uitslag di-
gitaal ontvangt.’

Landelijke corporate campagne
Om die thuistesten onder de aandacht 
te krijgen, schakelde Hoogenbosch 
reclamebureau The Locals in. De cam-
pagne wordt gefaseerd opgebouwd, 

vertelt Laurens Wognum van The Lo-
cals. ‘Het is natuurlijk altijd belangrijk 
om veilige seks te hebben. Tegelijker-
tijd is het nu eenmaal zo dat dat niet 
altijd gebeurt. Dan heb je ook de ver-
antwoordelijkheid om jezelf te laten 
testen, zowel voor jezelf als richting 
anderen. Om daar meer aandacht voor 
te krijgen, hebben we een landelijke 
corporate campagne ontwikkeld, die 
we eerst lanceren richting specifie-
ke doelgroepen. Denk aan mensen 
waarvan uit onderzoek bekend is dat 
ze sneller of vaker seks hebben met 
meerdere partners, zoals jongeren, 
vakantiegangers, mensen met seks als 
lifestyle en kantoorgaand publiek.’ 

‘Als Haarlems bureau vinden we het 
geweldig om te werken voor bedrijven 
in onze eigen stad, onder het motto 
‘jouw reclamebureau op steenworp 
afstand’. Dat is hier wel heel erg toe-
passelijk: we kenden elkaar nog niet, 
maar bleken letterlijk bij elkaar om de 
hoek te zitten. Ik spring op de fiets en 
een minuut later zit ik aan de koffieta-
fel. Voor Joris was dat een belangrijke 

reden om voor ons bureau te kiezen. 
Het is heel tof om te zien hoe lekker 
deze samenwerking loopt en we met 
elkaar bijdragen aan het verlagen van 
de drempel om te testen, zodat men-

sen een eventuele soa tijdig kunnen 
behandelen.’

  www.wearethelocals.nl

The Locals aan de slag met keerzijde ‘Summer of Love’

Partners in veilig ondernemen

Haarlem Tickets van start

De gevolgen van criminaliteit in het 
bedrijfsleven laten zich raden: schade 
en omzetverlies voor ondernemers, 
maar bijvoorbeeld ook gevoelens van 
onveiligheid en een negatief effect 
op het investeringsklimaat. Daarmee 
gaan de gevolgen van criminaliteit 
veel verder dan op het eerste gezicht 
lijkt. Om ondernemers te ondersteu-
nen biedt het Regionaal Platvorm Cri-
minaliteitsbeheersing Noord-Holland 
(RPC) ontwikkeltrajecten en concrete 
activiteiten aan. Onder meer met 

een aanbod aan (gratis) workshops 
en trainingen rondom cybercrime, 
overvaltraining, documentcontrole en 
awareness ondermijning. 

  www.rpcnh.nl/activiteiten

Met behulp van het onlangs ge-
lanceerde Haarlem Tickets kun-
nen bezoekers van de stad op elk 
gewenst moment tickets kopen 
voor Haarlemse musea en activi-
teiten. Bijvoorbeeld voor musea, 
rondvaart, fietsverhuur, een stads-
wandeling en openbaar vervoer. 
Dit kan fysiek aan de balie bij VVV 
Haarlem, maar ook bij de recep-
ties van de negen deelnemende 
Haarlemse hotels. ‘Haarlem Tickets 

zorgt voor een betere dienstverle-
ning voor bezoekers’, zo stelt Anne- 
Marije Hogenboom, directeur Haar-
lem Marketing. ‘Bovendien wordt er 
een efficiëntieslag gemaakt voor de 
VVV, waar de deelnemende hotels 
profijt van hebben. Ook leidt dit tot 
een betere promotie voor alle Haar-
lemse culturele instellingen en toe-
ristische toeleveranciers.’ 

  www.haarlemtickets.com

‘We bleken letterlijk bij elkaar om de hoek 
te zitten. Ik spring op de fiets en een minuut 
later zit ik aan de koffietafel.’  

Foto: Annemarie Dekker

Vakantiedagen en annulering vakanties
Reisorganisatie Tui annuleerde onlangs voorlopig alle vakantiereizen naar de 
Spaanse eilanden, als gevolg van code oranje. Daardoor zagen veel werknemers 
hun welverdiende vakantie in rook op gaan. 

Wat gebeurt er met de door de werk-
nemer reeds opgenomen vakantie-
dagen voor die geplande reis? Boekt 
u ze terug of moet de werknemer ze 
alsnog opnemen?  

Vakantieverlof wettelijk recht
Een werknemer heeft jaarlijks wette-
lijk recht op 4 weken vakantieverlof. 
Het maakt daarbij niet uit of de werk-
nemer daadwerkelijk op vakantie 
gaat of thuisblijft als vakantiedagen 
worden opgenomen. 

De werknemer dient daartoe een ver-
zoek in tot het opnemen van vakan-
tiedagen bij de werkgever en is daar-
over dus in overleg getreden met de 
werkgever. De werkgever stelt daarop 
de vakantieperiode vast.

De vastgestelde vakantieperiode kan 
en mag daarna niet meer eenzijdig 
door werknemers worden gewijzigd. 
De werknemer heeft die periode im-

mers zelf aangevraagd en de werk-
gever heeft die periode vastgesteld. 
Als een werknemer de data toch wil 
wijzigen, zal hij opnieuw in overleg 
moeten treden met de werkgever.
Door Corona, en als gevolg daarvan 
het annuleren van vakantiereizen, 
ontstaat een nieuwe situatie die tot 
op heden niet voorkwam: werkne-
mers willen de vastgestelde vakantie-
periode wijzigen of intrekken. 

Goed werkgeverschap
Werkgevers dienen het wijzigen of in-
trekken van de verlofaanvraag, als dit 
een redelijk verzoek is, te accepteren 
op grond van ‘goed werkgeverschap’. 
Alleen als er sprake is van ‘gewichtige 
redenen’ kan de werkgever het ver-
zoek weigeren. 

Veel werkgevers voeren aan dat zij 
geen wijzigingen accepteren omdat 
in de toekomst zal leiden tot te veel 
vakantieaanvragen op één moment. 

Werknemers zijn van mening dat zij 
niet om een nieuw moment, maar om 
een teruggave van hun dagen vragen. 
Het gaat dus om ‘goed werkgever-
schap’ versus ‘goed werknemerschap’.

Wie trekt er aan het langst eind? 
Er zijn nog geen rechterlijke uitspra-
ken hierover bekend, dus wees over 
en weer redelijk en vindt een oplos-
sing!

Philippine Hoyng

  www.hoyngdemonnink.nl

Foto: RAP Fotografie – Ramon Philippo 

Volg ons op YouTube

nieuwe ondernemersportretten, 
gemaakt door studenten Inholland 


