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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. 12 dec. | 12:30-14:30 uur
Sparkz Netwerklunch
Kleinschalig geplaceerd netwerkevent 
met tweegangen lunch.
Locatie: Landgoed Groenendaal
 www.sparkznetworking.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

Iedere dinsdag |  vanaf 12:30 uur
BNI Haarlem Luncht
Lokale ondernemers helpen elkaar aan 
opdrachten en warme contacten.
Locatie: La Place Haarlem of online
 www.bni-nederland.nl
 
Iedere vrijdag | vanaf 7:15 uur
Netwerk Haarlemmerolie 
Ondernemersgroep die één keer per 
week samen ontbijt en zichzelf en hun 
business presenteren
Locatie: La Place Haarlem
 www.haarlemmerolie.com

Voor veel mantelzorgers is het een herkenbare situatie. Er wordt gebeld: een 
ouder of een naaste heeft hulp nodig. De hulpvragen lopen sterk uiteen: bood-
schappen doen, de tuin winterklaar maken, naar de apotheek, tandarts of zie-
kenhuis. Kortom – hulpvragen te over, terwijl tijd voor een gezellig praatje er 
niet of nauwelijks is. Nobilis ziet deze zorg- en hulpvraag en biedt graag een 
oplossing. 

Nobilis is een organisatie die onder-
steunende diensten aan huis biedt. 
Inclusief een persoonlijk vast aan-
spreekpunt, een luisterend oor, die 
samen met de cliënt naar oplossingen 
zoekt en direct ernaar handelt. Korte 
lijnen dus. Ellen, Margaux, Nadine en 
Ivanka, het team van Nobilis, vertellen 
enthousiast over de meerwaarde van 
hun organisatie. 

“De overheid verwacht dat mantel-
zorgers zelf zaken voor hun ouders 
of naasten organiseren. Wij merken 
dat niet iedereen in zijn omgeving 
iemand heeft die daartoe in staat is. 
Bovendien voelen mensen zich vaak 
bezwaard om hun naasten hiermee 
te belasten. Nobilis biedt oplossingen 
voor mensen die geen indicatie voor 
zorg hebben, maar wél graag wat on-

dersteuning of hulp thuis krijgen - wat 
het leven net iets makkelijker en aan-
genamer maakt. De klant bepaalt zelf 
waar hij of zij behoefte aan heeft. Dat 
bespreekt hij dan met zijn persoonlij-
ke assistent. Omdat wij het belangrijk 
vinden dat een klant wordt geholpen 
door een vast aanspreekpunt.”

Comfort 
Nobilis staat voor persoonlijk, ser-
vice en comfort met respect voor 
de individuele wensen.  “Een goed 
voorbeeld in dit verband vinden wij 
de aankoop van kerstkaarten. Wij 
kunnen uiteraard een pak kaarten bij 
de kantoorboekhandel kopen. Echter 
gaat het er natuurlijk om dat de klant 
die kaarten koopt die hij mooi vindt. 
Dus gaan wij samen met de klant de 
kerstkaarten uitzoeken en helpen 

wij bij het schrijven. En als de klant 
dat wenst, doen we samen de bood-
schappen en bereiden we samen de 
maaltijd voor.”

Belangrijk
Nobilis vindt het essentieel dat de 
geleverde service en zorg voor een 
brede groep toegankelijk is. Mensen 
hoeven geen verplicht aantal weken 

of maanden  af te nemen. Voor de 
diensten die worden geleverd, wordt 
een vergoeding gevraagd. “Wij wer-
ken daarbij nauw samen met Servi-
cepaspoort, een organisatie die met 
vertrouwde  leveranciers werkt, zoals 
een tuin- of klusjesman en verschil-
lende services aanbiedt als hulp bij 
het installeren van een computer of 
een tandarts aan huis. Er kan steeds 

meer, ook op het gebied van tech-
nologie. Denk bijvoorbeeld aan de-
tectie via een bewegingssensor, een 
slaaprobot kussen of een betrouwba-
re persoonsalarmering ook werkend 
als je even een ommetje maakt. Nobi-
lis denkt in oplossingen. Voor nu en in 
de toekomst.”

  www.nobilis.nl

Laagdrempelige persoonlijke hulp op maat dankzij Nobilis  

Gedetacheerde Ivan Nieuwenhuizen (links) en Reinier Lefeber van Record Industry

Pop, dance, klassiek en rock, van Bach tot Lady Gaga. Het rolt allemaal van 
de band bij een van de grootste grammofoonplatenperserijen ter wereld: 
Record Industry in de Haarlemse Waarderpolder. Paswerk Detacheren is 
daarbij haar vaste leverancier voor flexibel personeel. Toen ‘inclusief onder-
nemen’ nog niet hoog op de agenda stond in ondernemend Nederland, gaf 
Record Industry mensen met een arbeidsbeperking al een kans. Hun koers 
is in al die jaren niet veranderd: “Met elkaar hebben we afgesproken dat we 
hiervoor ruimte maken. Dat is niet een idee van alleen het management, al-
le collega’s zijn bereid daar tijd en energie in te steken”, zegt Reinier Lefeber, 
manager Planning & Productie.

 www.paswerk.nl/paswerk-bedrijven/detacheren

Record Industry: ‘Iedereen hier wil dit’
OKB adviseert ondernemers in Velsen
De gemeente Velsen wil problematische schulden van ondernemers helpen op-
lossen en voorkomen. Daarom biedt de gemeente schuldhulpverlening  aan on-
dernemers aan, zoals de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voorschrijft. 
Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is naast Stichting Over Rood nauw be-
trokken bij de uitvoering van de schuldhulpverlening aan ondernemers in de ge-
meente Velsen. 

Stichting Over Rood en Stichting On-
dernemersklankbord (OKB) koppelen 
een vrijwilliger aan een ondernemer 
met een hulpvraag. Alle vrijwilligers 
hebben relevante ervaring, bijvoor-
beeld als zelfstandig ondernemer, 
directeur, operationeel manager of 
bedrijfsleider. Hierdoor staan Over 
Rood en OKB dichter bij de onderne-
mer dan de gemeente. Door samen te 
werken met Over Rood en OKB is het 
makkelijker voor de ondernemers om 
hulp te vragen. 

Over Rood richt zich met name op 
vragen rondom het op orde bren-
gen en houden van de administratie. 
Wanneer een ondernemer (noodge-
dwongen) stopt met ondernemen, is 
het belangrijk dat de onderneming 
administratief wordt afgewikkeld. 
Ook daarna kunnen er nog schulden 
overblijven, waardoor de  ‘ex-onder-

nemer’ niet kan instromen in een par-
ticulier schuldhulpverleningstraject 
en de schulden op blijven lopen. Over 
Rood biedt daarom ondersteuning bij 
het administratief afwikkelen van hun 
bedrijf.

Coaching voor ondernemers 
OKB houdt zich vooral bezig met 
vragen over het ondernemerschap. 
Anton Bouman, regiovoorzitter van 
het OKB in de regio Haarlem: “Wij be-
schikken in deze regio over een groot 
netwerk van ondernemers die wij met 
hun kennis en kunde kunnen koppe-
len aan ondernemers die, door wat 
voor oorzaak dan ook, in de proble-
men zitten. Uit ervaring kan ik zeggen 
dat een frisse blik van een andere door 
de wol geverfde ondernemer wonde-
ren kan doen. Bovendien vergroten 
wij door deze overeenkomst onze 
zichtbaarheid in de regio IJmond.” 

Het uitgangspunt van de gemeente 
Velsen is dat de ondernemer kan blíj-
ven ondernemen. Echter, wanneer 
schulden blijven oplopen en het be-
drijf niet levensvatbaar is, moet een 
ondernemer de afweging maken om 
door te gaan of te stoppen. Wethou-
der Marianne Steijn: “In Velsen doet 
iedereen mee. Dat geldt ook voor 
ondernemers. Soms verdienen inves-
teringen zich niet terug en raken on-
dernemers financieel in de knel. Dat 
mag geen reden zijn om in armoede 
te leven of je in de schulden te steken.”

  www.ondernemersklankbord.nl  
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