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Di. 30-nov. | vanaf 18.00 uur
Sparkz Netwerkdiner
Jubileumbijeenkomst, met per gang 
wisselende tafelindeling.
Locatie: Landgoed Groenendaal
  www.sparkznetworking.nl

Do. 2 dec. | vanaf 11.00 uur
NetwerkenWerkt!
Online bijeenkomst, netwerk voor HR-
professionals uit Zuid-Kennemerland 
en IJmond.
  www.netwerkenwerkt.nu

zo. 12 dec. | vanaf 16.00 uur
Loodslezing De Pletterij
Door socioloog Jan van Eeden, thema: 
Lang leve jonge, dwarse economen. 
Locatie: De Pletterij
  www.depletterij.nl

di. 11 jan. | vanaf 17.30 uur
Sparkz Nieuwjaarsborrel
Open nieuwjaarsborrel & dinerbuffet 
voor ondernemers en beleidsmakers.
Locatie: Landgoed Groenendaal
  www.sparkznetwordking.nl

vr. 28 & za. 29 jan. | vanaf 17.00 uur
Global Leadership Summit
Wereldwijde conferentie, via een 
livestream, met verschillende sprekers.
Locatie: Shelter Haarlem
  www.opwekking.nl

ma. 7 feb. | vanaf 7.00 uur
Netwerkontbijt Geloven in de Stad
Met als thema: werk, niet een 
verplichting, maar een roeping.
   Aanmelden:  

arnold@gelovenindestad.nl

In de Waarderpolder zijn prachtige 
bedrijven gevestigd, die zich graag 
voorstellen aan jong talent. Het Sta-
gebureau Waarderpolder verbindt de 
bedrijven aan jongeren met een prak-
tische opleiding. En daaruit ontstaan 
waardevolle matches.

Sandra van Zijl is projectleider van 
het Stagebureau Waarderpolder. Ze 
spreekt veel met de ondernemers in 
de Waarderpolder. ‘Je komt hier be-
roepen tegen waarvan je niet eens 
wist dat ze bestaan. Deze onderne-
mers staan te trappelen om jongeren 
kennis te laten maken met hun busi-
ness’, aldus Sandra.

Helaas weten de bedrijven en jonge-
ren elkaar niet altijd te vinden. Sandra: 
‘Het Stagebureau legt de verbinding 
tussen bedrijven en de begeleiders 
van de jongeren uit de doelgroep. 
We tonen de begeleiders welke kan-
sen hier liggen. Anderzijds laten wij 
de bedrijven kennismaken met deze 
doelgroep.’

Tot de doelgroep behoren jongeren 
uit het praktijkonderwijs en mbo, ni-
veau 1 en 2. Maar ook jongeren die 
door omstandigheden vroegtijdig zijn 
gestopt met hun opleiding of jonge 
statushouders. Sandra: ‘Deze doel-
groep neemt niet vanaf dag één alles 
uit handen. Je moet iets meer geduld 
hebben, maar ze zijn daarna zo waar-
devol. Deze jongeren zijn gemotiveer-
de, dankbare en trouwe medewer-
kers. En die stellen wij graag voor aan 
bedrijven in de Waarderpolder.’

Talloze mogelijkheden
Sandra ziet het belang van stages en 
andere vormen van kennismaking 
met een bedrijf. ‘Om een baan te vin-
den die goed bij je past, moet je we-
ten wat er mogelijk is. Iedereen kent 
het beroep van automonteur of lasser. 
Maar wist je dat je in de Waarderpol-
der bijvoorbeeld ook met robots kunt 
werken om veertjes te maken die wor-
den gebruikt in auto’s en de ruimte-
vaart? Of bij de creatieve maakbedrij-
ven die hier gevestigd zijn?’

‘Ondernemers in de Waarderpolder 
vinden het leuk om bij te dragen. 
Bedrijfsbezoeken, gastcolleges, snuf-
felstages. Noem maar op. Onderne-
mers weten vaak niet wat er mogelijk 

is. Je hoeft als bedrijf bijvoorbeeld 
niet altijd een (stage-)erkenning te 
hebben. Met de bedrijven zoeken we 
naar een persoonlijke aanpak en be-
geleiding. We moeten met z’n allen 

de verbinding creëren om samen van 
betekenis te zijn.’

  www.waarderpolder.nl/stagebureau

Stagebureau Waarderpolder creëert waardevolle verbindingen

Stagiair Noah (midden) leert tijdens een stage bij De Podcastfabriek van Koen (rechts) en Stefan (links) de technische aspecten van het vak. 
‘Ondernemers staan te trappelen om jongeren kennis te laten maken met hun business.’

Het kerstlichtje van Stem in de Stad, bedoeld om kwetsbare Haarlemmers 
te ondersteunen, is nu ook in grote aantallen te bestellen. Bijvoorbeeld als 
onderdeel van een kerstpakket voor relaties en personeel. Illustrator Eric J. 
Coolen tekende voor de waxinelicht-houder met LED-lampje de skyline van 
Haarlem en Bies van Ede schreef er een toepasselijk gedicht bij. 

Het Kerstlichtje werd al particulier verkocht. De opbrengst gaat naar projec-
ten van Stem in de Stad, dat al meer dan 25 jaar een gastvrije ontmoetings-
plek biedt aan de Nieuwe Groenmarkt. Deze stichting zet zich in voor Haar-
lemmers die het moeilijk hebben en kijkt om naar kwetsbare mensen die in 
nood zijn. Bas Dortmundt (zie foto), eigenaar van Brouwerskolkje Exclusief 
en één van de partners van Goede Zaken, heeft het kerstlichtje opgenomen 
in zijn kerstpakkettenservice. ‘Wij vinden het fijn om iets typisch Haarlems 
toe te voegen in onze pakketten. Bovendien dient het kerstlicht een goed 
doel, een organisatie die niet gemist kan worden in Haarlem.’

   Voor meer informatie: www.stemindestad.nl 

Kerstlichtje Stem in de Stad Een nieuw jaar, indexeren maar!
Het jaar is voorbij gevlogen. Over een 
maand is Kerstmis alweer gevierd en 
maakt iedereen zich op voor de jaar-
wisseling.

Een nieuw jaar betekent ook dat de 
kinder- en partneralimentatie aange-
past zal moeten worden aan het wet-
telijk indexeringspercentage (WIC). 
Dit percentage wordt ieder jaar door 
de Minister van Rechtsbescherming 
opnieuw vastgesteld en heeft tot doel 
de koopkracht van de alimentatie op 
peil te houden en de gevolgen van de 
inflatie te verminderen.

Het wettelijk indexeringspercentage 
is voor 2022 vastgesteld op 1,9%. Dit 
betekent dat de alimentatieplichtige 
vóór 1 januari 2022 de verschuldigde 
kinder- en/of partneralimentatie met 
dit percentage moet verhogen en aan 
de ex-partner moet hebben betaald. 
Alimentatie moet immers bij voor-
uitbetaling van de maand die komen 
gaat worden betaald. 

Wanneer de alimentatieplichtige 
de kinder- en/of partneralimentatie 
niet verhoogd met het wettelijke in-
dexeringspercentage ontstaat een 

Een voorbeeld: Piet is sinds 2018 € 450,- per maand kinderalimentatie ver-
schuldigd en heeft nooit geïndexeerd. 
De ontstane achterstand is dan als volgt te berekenen:

Ingangsdatum WIC bedrag achterstand
2018 € 450,-
2019 2,0% € 459,- 12 x € 9,- = € 108,-

2020 2,5% € 470,48 12 x 20,48 = € 245,76
2021 3,0% € 484,59 12 x 34,59 = € 415,08

Totaal: € 768,84
2022 1,9% € 493,80

De achterstand is in 3 jaar opgelopen naar € 768,84. Wanneer Piet weer niet 
indexeert loopt de achterstand verder op met € 43,80 per maand. De ali-
mentatieontvanger kan tot 5 jaar terug de achterstallige alimentatie innen. 

betalingsachterstand. Doordat het 
wettelijk indexeringspercentage jaar-
lijks de op dat moment verschuldigde 
alimentatie verhoogd, kan die beta-
lingsachterstand behoorlijk oplopen. 

Dus alimentatieplichtige: pas onder 
het genot van een oliebol of appelflap 
op oudejaarsdag de verschuldigde 
alimentatie in de automatisch incasso 
aan en start het nieuwe jaar met een 
lach!

Philippine Hoyng

  www.hoyngdemonnink.nl
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