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di. 11 jan. | vanaf 12.30 uur
Sparkz Nieuwjaarslunch
Open nieuwjaarslunch voor 
ondernemers en beleidsmakers.
Locatie: Landgoed Groenendaal
  www.sparkznetwordking.nl

do. 13 januari | vanaf 16.30 uur
Nieuwjaarsreceptie OV IJmond
Een terugblik op het afgelopen 
jaar, voor leden van de 
ondernemersvereniging.
Locatie: Gasterij Vuurland Beverwijk

  www.ovijmond.nl

do. 27 & vr. 28 jan. | vanaf 9.00 uur
Global Leadership Summit
Wereldwijde conferentie, via een 
livestream, met verschillende  
sprekers.
Locatie: Shelter Haarlem
  www.opwekking.nl

Ma. 7 februari 2022 | vanaf 7.00 uur
Netwerkontbijt Geloven in de Stad
Met als thema: werk, niet een 
verplichting, maar een roeping.
  Aanmelden:  

arnold@gelovenindestad.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

Woensdag 3 maart 2021 opende kapperszaak Hairstyling Robert weer de deuren na 
een lange corona-lockdown. Hoewel klanten blij waren verlost te zijn van hun wil-
de haren, kwamen ze na hun eerste knipbeurt sinds maanden toch ontdaan de zaak 
uitlopen. Rob van Gool, die de kapperszaak begon in 1988, vertelde namelijk dat hij 
zou stoppen.

Tijdens de lockdown had Rob van zijn 
hobby zijn passie gemaakt: klussen. 
Na een succesvolle carrière, meerde-
re kapperszaken en jarenlang plezier 
haalde hij geen voldoening meer 
uit het knipwerk. Daarom startte hij 
Handige Handen en kondigde aan de 
deuren van de kapperszaak op korte 
termijn te gaan sluiten.

Florerend in Teheran
Een dag later stonden om kwart voor 
negen de Iraanse Faraz en zijn vrouw 
op de stoep met hun bijzondere ver-
haal. Faraz draaide samen met zijn 
broer 18 jaar lang een florerende 
kapperszaak in Teheran, maar daar 
werd zijn christelijke geloof niet ge-

accepteerd. Daarom koos hij ervoor 
om samen met zijn vrouw en doch-
ter te emigreren naar Europa. Faraz 
en zijn familie kwamen in Nederland 
terecht, waarna ze na twee jaar in het 
asielzoekerscentrum een verblijfs-
vergunning en woning in Zandvoort 
toegewezen kregen. Faraz werkte in 
verschillende kapperszaken. Tot hij 
door zijn leraar Nederlands werd ge-
wezen op een Facebook-bericht over 
het stoppen van Hairstyling Robert 
in het Ramplaankwartier. Een dag 
erna stond hij voor de deur om zijn 
verhaal te delen. 

Willen en vechten
Geraakt door Faraz’ verhaal en met 

veel waardering voor zijn onderne-
mende houding, besloot Rob om 
hem de kans te geven weer eigen 
baas te worden. ‘Faraz verdient het’, 
zegt Rob. ‘Ik heb een fantastische tijd 
gehad. Voor hen vind ik het belang-
rijk dat ze hier een goede toekomst 
kunnen opbouwen. De zaak wordt 
hiermee op een mooie manier voort-
gezet. Zijn kwaliteit is boven niveau. 
Vooral het korte werk, dat is subliem. 
Daarnaast heeft hij de openheid en 
bereidheid om zich voor de zaak in 
te zetten. Dat is iets wat we samen 
delen: het willen en vechten.’
 
Op dit moment loopt er een samen-
werkingsverband naar overdracht. 
Faraz is sinds oktober zzp’er, met de 
intentie om de zaak op termijn over 
te nemen. ‘Mijn grootste wens is om 
net zoals vroeger een mooie kap-
perszaak te runnen en weer eigen 
baas te zijn. Mijn missie is om de zaak 
succesvol te runnen, zodat Rob trots 
zal zijn. Ik ga er hard voor werken. 
Het zal moeilijk worden maar het 
gaat me lukken.’ 

Kapper Rob van Gool geeft Iraanse Faraz kans weer eigen baas te worden 

Hilly de Jong van Bedrijf & Samenleving: 
‘De hulp van een mentor die begrijpt wat er 
gezegd wordt, die dingen kan uitleggen, is 
essentieel.’

Volg ons op YouTube

Interview-serie 
ondernemers Waarderpolder

Ooit organiseerden Björn Koster en zijn maten succesvolle jeu de boules 
toernooien in onder andere Haarlem. De stad die hem ‘wel lag’ en waar 
hij nu op de energieke hotspot Haarlemmer Stroom in de Waarderpolder 
foodbar Mooie Boules runt. Björn rangschikt zijn zaak onder de noemer 
doe-horeca. Je kan er eten, drinken en op een van de zeven binnenbanen 
jeu de boules spelen. Het is ‘een speeltuin voor volwassenen en kinderen’ 
waar onder meer bedrijven, vriendengroepen en families terecht kunnen. 
De ligging vindt hij mede dankzij een enorm terras met uitzicht over het 
Spaarne schitterend. Al kort na de opening in de zomer kwamen de eerste 
bedrijven bij Mooie Boules over de vloer en dat is ondanks ‘corona’ steeds 
zo gebleven. In een video-interview met Jaap Sluis 
vertelt Björn Koster waarom hij er heilig in gelooft 
Goede Zaken in de Waarderpolder te kunnen doen. 

  Bekijk de video op het YouTube-kanaal van  
Goede Zaken of scan de QR-code.

Nieuwe serie Goede Zaken TV Een uur per week kan het verschil maken
Bedrijf & Samenleving staat aan de 
basis van een aantal maatschappelijke 
projecten. Met steun van onder meer 
het lokale bedrijfsleven krijgen met 
name jongeren een positief duwtje in 
de rug. Mentoren project Kids is daar 
een sprekend voorbeeld van.

Lang niet ieder kind groeit op in een 
stabiele omgeving of wordt thuis ge-
stimuleerd om het beste in zichzelf 
naar boven te halen. Het mentoren 
project Kids is bedoeld voor leer-
lingen uit de laatste groep van het 
basisonderwijs. De leerkracht meldt 
een leerling aan omdat hij of zij zich 
zorgen maakt of de leerling de over-
stap naar de middelbare school wel 
aan kan.

Digitale open dagen 
Die overstap is niet voor alle leerlin-
gen even makkelijk, vertelt Hilly de 
Jong die namens Bedrijf & Samenle-
ving leiding geeft aan dit mentoren 
project. ‘De afgelopen weken kregen 
we bijvoorbeeld veel aanmeldingen. 
Onder andere door COVID-19 is het 
voor leerlingen waar thuis slecht Ne-
derlands wordt gesproken best ge-
compliceerd de juiste keuze te maken 

voor een vervolgopleiding. Een school 
met een sport- of huiswerkklas? Wat 
kies je, wat past het best bij je? De 
open dagen zijn nu vaak digitaal. Dan 
is de hulp van een mentor die begrijpt 
wat er gezegd wordt, die dingen kan 
uitleggen, essentieel. Dat is maar een 
deel van wat een mentor doet.’

Het verschil maken 
Hilly de Jong benadrukt het belang 
van een begeleider. ‘Het gaat om 
een uurtje in de week. Niet zomaar 
een uurtje, want die zestig minuten 
kunnen echt het verschil maken. Het 
belangrijkst is natuurlijk de klik tussen 
het kind en de mentor. Mentoren zijn 
geen hulpverleners, maar ze worden 
door ons niet in het diepe gegooid. Er 
is een training van twee dagdelen, er 
zijn intervisiebijeenkomsten en we or-
ganiseren workshops, zoals laatst over 
het puberbrein. Dat was heel informa-
tief. Mentoren verzuchten wel eens 
dat een kind wat koeltjes reageert, 
zijn waardering niet laat blijken. Dat is 
dus inherent aan het puberbrein.’  

Een aantal mentoren is afkomstig uit 
het bedrijfsleven, vertelt Hilly: ‘Het zijn 
mensen die keihard werken, vooral 

met hun bedrijf bezig zijn. Die willen 
zich ook een deel van de week nuttig 
maken voor de samenleving, iets voor 
een ander betekenen. Daar is dit men-
toren project Kids uitermate geschikt 
voor. Ik praat eerst met het kind, ver-
volgens probeer ik een koppeling met 
de juiste mentor te maken. Het is echt 
geweldig om te doen!’

  Ook mentor worden? Mail dan naar 
desiree@bedrijfensamenleving.nl

‘Mijn grootste wens is om net zoals vroeger een mooie 
kapperszaak te runnen en weer eigen baas te zijn.’ 


