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Kennis, inspiratie en verbazing op de DVDO in de Waarderpolder
De Dag van de Ondernemer (DVDO) is
een jaarlijks landelijk event van MKB
Nederland, waarbij in veel gemeente
een of meerdere ondernemers in het
zonnetje worden gezet. Waarderpolder Haarlem Business Park pakte die
dag op geheel eigen wijze aan. Stagebureau Waarderpolder, Jinc en de gemeente Haarlem maakten er een feest
van, met ontmoetingen tussen ondernemers en onderwijs.

De ‘Dag’ was een safari langs bedrijven
op het businesspark. Vijf bedrijven
stelden hun deuren open. Zij ontvingen in twee rondes een groep deelnemers uit het onderwijs en instellingen
die leerlingen begeleiden, plus een
andere ondernemer. Zo was er volop
ruimte voor onverwachte ontmoetingen, inspiratie en kruisbestuivingen.
En verbazing over wat er achter de bedrijfsgevels gebeurt. 'Ik wist niet dat
slopen sexy kon zijn', aldus een van
de leraren op bezoek bij sloopbedrijf
Bottelier.
Grote jongens op de weg
De DVDO draagt bij aan begrip tussen

Haarlemse
Ondernemers
Sociëteit stopt
Netwerkvereniging de Haarlemse Ondernemers Sociëteit, kortweg HOS,
heeft besloten er een punt achter
te zetten. Het bestuur heeft hier, ‘na
urenlang kniezen, peinzen en tobben’, toe besloten. Dit onder meer
vanwege het dalende ledenaantal en
omdat het, mede als gevolg van prijsstijgingen, steeds moeilijker is om tegen redelijke prijzen de catering rond
te krijgen.
De HOS stond bekend als een netwerk
waarbij het sociale aspect heel belangrijk was én waar vele bekende sprekers
langskwamen om ondernemers te
inspireren. Zoals Jelle Brandt Corstius,
Erik Scherder, Charles Groenhuijsen,
Annemarie van Gaal en Victor Mids. In
het nieuwe jaar vindt de laatste bijeenkomst van de HOS plaats, op dinsdag
16 mei.
 www.hos-haarlem.nl

Foto: Ingmar Kuijper en Igor Fliszkiewicz van A Small Gang Education
Op bezoek bij Tommy Tomato tijdens de Dag van de Ondernemer editie 2022, op Waarderpolder Haarlem Business Park.

de werelden van onderwijs, begeleiding en ondernemen. Dat begint met
elkaar leren kennen en weten hoe
het er bij de bedrijven aan toe gaat.
Busonderneming Connexxion had
dat letterlijk genomen: de bezoekers
mochten zelf achter het stuur. Niet
niks, zo’n grote bus. Of zoals busin-

do. 8 december I vanaf 10.00 uur
KvK Start Event
Met als thema Geldzaken, van je
uurtarief bepalen tot begrotingen
maken.
Gratis online event
A
 anmelden: www.kvk.nl

Een realistisch beeld
De leraren en begeleiders kregen al
met al een realistisch beeld van wat
stages en werken bij de bedrijven in-

houd. De directeur van Bootzeil legde
zijn bezoek uit hoe hij tegen onderwijs aankijkt: 'Een praktijkverklaring
is voor mij een veel beter cv dan een
schooldiploma, want dan weet je zeker dat ze iets kunnen.' De gastondernemer van Intos die bij Bouwmaat en
Tommy Tomato op bezoek was vertel-

de dat bij hen plek is voor alle soorten
stagiaires. Kortom, laat die leerlingen
maar komen. Hier en daar werd direct
zakengedaan. Zo wist een begeleider
ter plekke een kandidaat te plaatsen:
'Weer een cv onder de pannen.'
 www.waarderpolder.nl

Ondernemend boegbeeld met oog voor stad en streek
Sinds 2010 is Ella Zander directeur/
eigenaar van het door haar vader opgezette Ruud Zander Schoonmaakbedrijf. Daarnaast zet ze zich in diverse
vrijwilligersfuncties in voor stad en
streek. Op de Dag van de Ondernemer
werd Ella Zander daarom in het zonnetje gezet door Goede Zaken.

Natuurlijk is ondernemen niet altíjd
rozengeur en maneschijn. Ook Ella
Zander heeft weleens dagen waarop ze denkt ‘moet dit allemaal nou?’
Veel vaker dan dat haalt Ella plezier en
voldoening uit de dingen die ze doet,
zowel binnen als buiten haar bedrijf.
Zo was ze jurylid voor de onlangs uitgereikte Participatieprijs. Een rol waar
ze enorm van geniet, met name door
het contact met alle verschillende
mensen die ze daarbij ontmoet. Want
contact en communicatie, zo houdt
Ella de mensen binnen haar bedrijf
dan ook regelmatig voor, moet je met
een hoofdletter c schrijven.

Uit handen van Johan Tempelaar van Goede Zaken ontvangt Ella Zander bloemen, tijdens de
Dag van de Ondernemer. 'Als je begrip hebt voor elkaars situatie, kom je er altijd samen wel uit.'

Begrip voor elkaars situatie
Naar die regel handelde ze zelf toen
de coronacrisis uitbrak. Meerdere

klanten moesten noodgedwongen
de deuren sluiten of stapten over op
thuiswerken en wilden de schoon-

WWW.GOEDEZAKEN.NU/AGENDA
di. 29 november I vanaf 18.00 uur
Sparkz Netwerkdiner
Netwerkdiner voor ondernemers,
beleidsmakers en politici.
Locatie: Restaurant Bij Qunis
parkzNetworking.nl/Agenda
S

structeur Wesley zei: 'Lijntjes zijn voor
de kleintjes', daarmee doelend op de
lijnen op de weg.

do. 8 december I vanaf 17.00 uur
Eindejaarsborrel Bites & Business
Toosten op het afgelopen jaar,
inclusief duurzaam
verassingskerstpakket.
Locatie: Viqh
w
 ww.bitesenbusiness.nl
di. 13 december I vanaf 17.00 uur
Sparkz open Kerst netwerkborrel
Netwerkborrel in kerstsferen voor
ondernemers, beleidsmakers en politici.
Locatie: De Koepel
S
 parkzNetworking.nl/Agenda

Foto: RAP Fotografie – Ramon Philippo

maak stoppen. In plaat van te roepen
‘contract is contract’ ging Ella met
iedereen in gesprek: 'Als je begrip

hebt voor elkaars situatie, kom je er
altijd samen wel uit. Klanten snapten
dat ons bedrijf onderuit zou gaan
als iedereen ‘zomaar’ zou opzeggen,
tegelijkertijd had ik begrip voor hún
situatie. Bovendien: ongedierte en legionella doen niet aan thuiswerken…
Uiteindelijk zijn we door corona
slechts drie klanten verloren, op een
klantenbestand van ongeveer 500.'
Het team van Ella telt 125 mensen,
met een grote kern medewerkers die
al lang aan het bedrijf zijn verbonden.
Al ontkomt ook Ruud Zander Schoonmaakbedrijf niet aan de gevolgen van
de krappe arbeidsmarkt en is het vinden van (goede) nieuwe mensen een
grote uitdaging. Buiten haar bedrijf
zet Ella zich vrijwillig in als bestuurslid bij de Industriekring Haarlem, in
de Raad van Advies van stadsglossy
HRLM, in de sponsorcommissie van
Koninklijke HFC en als jurylid van de
Participatieprijs Werkgevers. Alles bij
elkaar voldoende voor Dennis Abels
(Avek Haarlem) om haar voor te dragen om op de Dag van de Ondernemer in de spotlight te staan als ondernemend boegbeeld.
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