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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.

di. 25 januari I vanaf 18.00 uur
Sparkz Netwerkdiner
Netwerkdiner voor ondernemers & 
beleidsmakers.
Locatie: Restaurant bij Qunis, Lijnden
  www.SparkzNetworking.nl

do. 27 & vr. 28 jan.I 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 I vanaf 7.00 uur
Netwerkontbijt Geloven in de Stad
Met als thema: werk, niet een 
verplichting, maar een roeping.
  Aanmelden:  

arnold@gelovenindestad.nl

Het zijn, zeker voor ondernemers, economisch onzekere tijden. Een juist advies kan 
uitkomst bieden. Die adviezen zijn voor ondernemers meestal financieel gerelateerd. 
Om ondernemers direct en efficiënt van dienst te zijn, besloot de Rabobank vorig jaar 
tot een ingrijpende wijziging van de organisatiestructuur.

De term ‘accountmanager’ werd uit 
de boeken geschrapt. Daar kwamen 
MKB-adviseurs voor terug. In de 
MRA-regio zijn er vijftien MKB-advi-
seurs werkzaam. Drie zijn regelmatig 
te vinden op het Rabobank-kantoor 
aan de Haarlemse Dreef en in Bever-
wijk aan het Stationsplein. Tijd voor 
een nadere kennismaking met deze 
MKB-adviseurs. Met als hoofdthema: 
wat is hun meerwaarde voor mkb-on-
dernemers in de regio Haarlem-IJ-
mond.

Werkkapitaal
Esther Kuip, Adriaan Everaars en Joy 
Lagerweij ervaren dat veel onderne-
mers in de Retail in een lastige pe-
riode zitten. ‘Eten en drinken heeft 
iedereen nodig. De grote klappen 
vallen in andere branches, zoals de 
evenementensector. Ook die onder-
nemers moeten zich immers voorbe-
reiden op de verduurzamingsslag die 

er snel zit aan te komen. Als je spreekt 
over ondernemen, heeft veel direct 
verband met financiering. Elke on-
dernemer heeft werkkapitaal nodig, 
bijvoorbeeld om extra investeringen 
te doen of om een pand te kopen. Wij 
adviseren. Als een ondernemer ons 
iets vraagt waarbij wij niet kunnen 
helpen, verwijzen we door naar ande-
re partijen. Wij denken in kansen. Hoe 
kan het wel. Dat is ons uitgangspunt.’

Eigen portefeuille
Het werkterrein van de MKB-advi-
seurs is groot, vertellen Esther Kuip, 
Adriaan Everaars en Joy Lagerweij. 
‘We hebben een eigen portefeuille. 
Dat betekent dat we gekoppeld zijn 
aan onze klanten. Tijdens COVID-19 
gaat natuurlijk veel online, maar als 
het kan, proberen we fysiek met onze 
klanten af te spreken. We financie-
ren tot een miljoen euro. Bij hogere 
bedragen komt onze afdeling groot 

zakelijk in beeld. Er is een speciale on-
line module waarop ondernemers fi-
nancieringsaanvragen kunnen doen. 
Een klant kan zowel online als via de 
telefoon vragen stellen en bankzaken 
regelen. Het leuke van ons werk is 
het sparren met de klant. Het helpen 

en het aanwezig zijn zit in de genen 
van de Rabobank. Dus ook in die van 
ons. Neemt niet weg dat er anno 2022 
veel op het bordje van ondernemers 
ligt. Verduurzaming, energietransitie, 
digitalisering, verzekeringen of een 
ondernemer staat aan de vooravond 

van de verkoop van zijn of haar on-
derneming. Nogmaals, onze advise-
ring beslaat een breed terrein.’

  www.rabobank.nl/haarlem-ijmond 
088-7226666 
Mkb.kring.mra@rabobank.nl

MKB-adviseurs Rabobank nemen kansen als uitgangspunt 

MKB-adviseurs Adriaan Everaars en Esther Kuip. ‘Het leuke van ons werk is het sparren met de klant.’

De start van Spaarne Werkt met drie medewerkers, de vier bestuursleden en de directeur.
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Nu netwerkbijeenkomsten op locatie niet mogelijk zijn, besloot Bites & 
Business Haarlem e.o. eropuit te trekken in natuurgebied Middenduin. 
Bites & Business, een netwerk voor ondernemende vrouwen, werd onlangs 
nieuw leven ingeblazen door Judith Tegels en Mariska Eijsten. Samen met 
deelnemers uit hun netwerk praatten ze al wandelend bij over persoonlijke 
en zakelijke ontwikkelingen en probeerden ze elkaar te helpen vanuit de 
eigen expertise en kennissenkring. Restaurant Brouwerskolkje Exclusief 
zorgde voor een uitstekende lunch-to-go en het weer zat ook nog eens 
mee. Oftewel een creatieve manier om binnen de huidige beperkingen en 
mogelijkheden met ondernemers corona-proof bij elkaar te komen. 

   Meer informatie en komende activiteiten:  
www.bitesenbusiness.nl/haarlem

Wandelend netwerken in Middenduin Nieuw participatiebedrijf regio Zuid-Kennemerland
De regio Zuid-Kennemerland heeft on-
der de naam Spaarne Werkt een nieuw 
participatiebedrijf. Het bedrijf is voor 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt de schakel tussen ontwik-
kelen, leren en werken. 

Het doel is om hen passend, duurzaam 
en naar vermogen mee te laten doen 
op de arbeidsmarkt. Het bedrijf is ont-
staan door de nieuwe strategie van 
de vier samenwerkende gemeenten 
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal 
en Zandvoort. Daaruit vloeide de sa-
menvoeging voort van de bestaande 
bedrijven Paswerk, Pasmatch Perso-
neelsdiensten, Perspectief Leerwerk-
bedrijven en Werkbedrijf Haarlem. 

Inclusief werkgeven
Dankzij deze organisaties zijn er in-
middels al heel wat mensen succesvol 
aan de slag bij werkgevers in de regio. 
Deze werkgevers hebben de voorde-
len van inclusief werkgeven ontdekt. 
Zoals enthousiaste medewerkers die 
graag willen werken. Daarnaast zijn zij 
een toevoeging op het team. Onder 
de nieuwe naam Spaarne Werkt wordt 
deze dienstverlening voortgezet. Ook 

is Spaarne Werkt in te zetten voor het 
tijdelijk of voor langere tijd uitbe-
steden van werk voor bijvoorbeeld 
technische assemblage, grafische pro-
ductie, metaalbewerking, mailing- en 
postbezorging en groenonderhoud.
 
Spannende arbeidsmarkt
Het nieuwe bedrijf Spaarne Werkt 
biedt in de spannende arbeidsmarkt 
een scala aan mogelijkheden voor 
het vinden van medewerkers, het 
uitbesteden van werk, het vinden van 
werk en van een opleiding. Het bedrijf 
heeft eigen taken en verantwoorde-

lijkheden, werkt ook samen met aller-
lei partners en is vaste partner in het 
WerkgeversServicepunt. Het bedrijf 
telt bijna 900 medewerkers. 

Het bestuur bestaat uit de wethou-
ders Werk en inkomen van de vier 
gemeenten: Floor Roduner (Haarlem), 
Sjaak Struijf (Heemstede), Susanne 
de Roy van Zuidewijn-Rive (Bloemen-
daal) en Gert-Jan Bluijs (Zandvoort). 
Jeroen Coops heeft als directeur de 
dagelijkse leiding. 

  www.spaarnewerkt.nl
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