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Consistentie in sportieve activiteit als sleutel naar succes
zijn hun leefstijl aan te passen. Daarom vind ik het belangrijk dat we op iemands eigen tempo werken en vooral
bespreken waaróm iemand fitter wil
worden. Zo vertelde laatst iemand dat
hij last had van zijn schouders. Op het
werk verbeet hij dat, maar thuis was
de energie op en dat vertaalde zich in
chagrijn naar partner en kinderen.’

Fundamentals werd in 2017 opgericht door Thijs Avezaat en zit sinds 2019 met een
eigen personal-training-gym in het centrum van Haarlem. Twee maanden geleden
lanceerde Fundamentals het lifestyle-coachingprogramma voor ondernemers,
zodat zij niet alleen bedrijf en medewerkers, maar ook zichzelf gezond kunnen
houden.

‘Net zoals je met een crashdieet snel
kunt afvallen, kun je met een korte
periode intensief sporten heus sterker
of fitter worden’, vertelt Thijs. ‘Maar
als je na een paar weken of maanden
weer stopt, ben je terug bij af - of zelfs
dat niet eens. Consistentie in sportieve activiteit is de sleutel naar succes.
Daarbij werken wij vanuit wat we de
‘360-graden benadering’ noemen,
bijvoorbeeld door coaching te bieden
op het gebied van mindset en lifestyle
en disciplines als fysiotherapie en voedingskunde erbij te betrekken.’
Aan de slag met zelfbeeld
Mede vanuit vragen van ondernemers die bij Fundamentals sporten,
heeft Thijs samen met Leroy van den

Berg een specifiek lifestyle-coachingprogramma ontwikkeld. Leroy: ‘Tien
jaar geleden werkte ik als journalist.
Ik was veel onderweg, at vaak een
snelle ongezonde hap, rookte en
had een negatief zelfbeeld. Op enig
moment besefte ik dat ik ook met dat
zelfbeeld aan de slag moest om mijn
leefstijl aan te kunnen pakken. Nu voel
ik me in alle opzichten beter, fitter en
sterker. Ik wilde mijn eigen ervaring
inzetten voor anderen en toen ik bij
Fundamentals ging trainen hadden
Thijs en ik elkaar al snel gevonden in
onze visie, waar ook dit ondernemersprogramma uit voortkomt.’
In het programma, dat ook in fiscaal
opzicht aantrekkelijk is, stelt Leroy een

Provincie Noord-Holland wordt matchmaker

De provincie Noord-Holland gaat mkb-bedrijven aan elkaar koppelen voor
een snellere overgang naar een circulaire economie. In het nieuwe Circulair
Matchmaking Programma koppelt de provincie bedrijven, die de vraag
hebben hoe ze meer circulair kunnen ondernemen, aan startups of andere
innovatieve bedrijven met een circulair product, dienst of innovatie. In
februari 2022 wil de provincie de eerste tien matches hebben gemaakt.
Gedeputeerde Zita Pels hoopt op een sneeuwbaleffect door de matchmaking: ‘Er zijn ontzettend veel mooie circulaire ondernemers en initiatieven
in Noord-Holland. Zij zijn op zoek gegaan naar manieren om het gebruik
van niet hernieuwbare grondstoffen terug te dringen en zo ook CO2-uitstoot te verminderen. Door nu zo concreet te gaan koppelen, helpen wij
die ondernemers verder en komen er weer nieuwe circulaire ondernemers
bij. Zo mikken we op het ontstaan van circulair sneeuwbaleffect.’
 Ondernemers die zich aan willen melden, kunnen dat doen via:
www.noord-holland.nl/matchmaking

Leroy van den Berg (rechts): ‘Toen ik bij Fundamentals ging trainen hadden Thijs en ik elkaar
al snel gevonden in onze visie, waar ook dit ondernemersprogramma uit voortkomt.’

persoonlijk programma samen op basis van doelen en (on)mogelijkheden
van iedere ondernemer. Leroy: ‘Zo begeleid ik iemand die soms weken niet

kan komen omdat hij producties aan
het draaien is, daar pas ik het schema
op aan. Ook komen er ondernemers
binnen die niet - of nog niet - bereid

Geleidelijke opbouw
Thijs: ‘Je hoeft echt niet bang te zijn
dat je hier kruipend de deur uitgaat,
alles gaat vanuit een geleidelijke opbouw. Zo merk je sneller dat je vooruit
gaat en beter wordt, wat enorm veel
zelfvertrouwen geeft waardoor je lekkerder in je vel zit, rustiger bent, beter
slaapt, succesvoller bent, noem maar
op. Dat is voor iemand zelf natuurlijk
heel fijn, maar ook absoluut nodig
om het als ondernemer vol te kunnen
houden.’
 www.fundamentals.nu

Merkverhaal inzetten voor online werven personeel
Waar bedrijven ons doorgaans inschakelen om klanten te werven, online
omzet te verhogen of leads te genereren, zien we de vraag de laatste tijd
verschuiven naar arbeidsmarktcommunicatie. Het besef groeit steeds
meer dat online marketing zeer efficiënt kan worden ingezet om op dat gebied het verschil te maken.

het werven van kandidaten. LinkedIn
is in dit verhaal een goudmijn als het
gaat om het vinden en targeten van
profielen. Nergens is meer specifieke
informatie over iemands persoonlijke
werksituatie beschikbaar. Dat heeft
echter ook een prijs en, gezien de concurrentie van recruiters, is het moeilijker om op te vallen.

Een baan zoeken doet iedereen tegenwoordig bijna volledig online. Dat
geldt andersom ook, als het gaat om
het werven van een kandidaat. Dat
werkt eigenlijk hetzelfde als online
klantenwerving. Je weet immers vooraf wie je zoekt (profiel van de kandidaat) en wat je diegene te bieden
hebt (de functie). Of het nou starters
zijn, specialisten met tien jaar ervaring of mensen die een carrièreswitch
willen maken, ze zijn allemaal online
bereikbaar. Dus is het een kwestie van
onderzoeken waar die doelgroep zich
bevindt en de juiste kanalen selecteren om deze te bereiken.

Online arbeidsmarktcommunicatie
is daarom meer dan gerichte werving alleen. Campagnes op YouTube,
Facebook en Instagram kunnen effectief worden ingezet om onder de
aandacht te komen bij interessante
kandidaten, die niet bij jobboards zitten, maar wel actief op zoek zijn. Het
merkverhaal (vanuit werkgeversperspectief ) is daarbij bepalend voor het
succes. In de huidige arbeidsmarkt
heeft een kandidaat veel keuze en dus
geven de details de doorslag.

LinkedIn goudmijn
Google leent zich bijvoorbeeld uitstekend om werkzoekenden te bereiken
en zoekmachine Indeed is helemaal ingericht op het vinden van een baan of

Wanneer je zelf aan de slag wilt met
het online werven van personeel, begin dan bij de basis. In zoekmachines
wordt veel gezocht op vacaturetitels
en functieprofielen. Cruciaal is de
website waarop mensen vervolgens
terechtkomen, want daar moeten
kandidaten overtuigd worden om

te solliciteren. Door daarop gerichte
campagnes in te zetten, is veel winst
te behalen. Als dat niet voldoende is,
kun je een stap verder gaan door op
social media en videoplatformen in
te zetten, voor een groter bereik. Gelukkig is alles goed meetbaar en kan
er worden gestuurd op resultaat. Van
sollicitatie tot plaatsing.
Pieter Borst
 SDIM maakt hoogstaande online
marketing haalbaar voor alle
organisaties.
Meer weten? www.sdim.nl

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
di. 9 november
Sparkz Netwerkborrel
Rondleiding bij Sligro, aansluitend
borrel & hapjes.
17.30-19.30 uur
Locatie: Sligro
ww.sparkznetworking.nl
w

vr. 12 & za. 13 november
Global Leadership Summit
Wereldwijde conferentie over
leiderschap, via een livestream.
Vanaf 17.00 uur
Locatie: Shelter Haarlem
ww.opwekking.nl
w

di. 30 november
Sparkz Netwerkdiner
Jubileumbijeenkomst, met per gang
wisselende tafelindeling.
18.00-22.30 uur
Locatie: Landgoed Groenendaal
ww.sparkznetworking.nl
w

di. 9 november
Debat lege winkels binnenstad
Door De Pletterij, samen met
stadsarchitect Willem-Hein Schenk.
20.00-22.00 uur
Locatie: V&D, ingang Gierstraat
ww.pletterij.nl
w

di. 23 november
Bijeenkomst HOS
Door Haarlemse Ondernemers Sociëteit,
met als spreker uitgever Guus Peters.
Vanaf 16.30 uur, aansluitend diner
Locatie: Circuit Zandvoort
ww.hos-haarlem.nl
w

do. 2 december
NetwerkenWerkt!
Online bijeenkomst, netwerk voor HRprofessionals uit Zuid-Kennemerland en
IJmond.
10.00-11.30 uur
ww.netwerkenwerkt.nu
w
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