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Wij wensen u alvast

prettige Kerstdagen
en een succesvol

Nieuwjaar

Gemaal De Cruquius

Stoomgemaal Halfweg

ONTDEK
HAARLEMMERMEER
Geniedijk

Fort Penningsveer

Historisch
Haarlemmermeer
Per 1 januari 2019 vormt Haarlemmermeer samen
met

Haarlemmerliede

en

Spaarnwoude

één

gemeente. Hierdoor is er nóg meer moois te zien
in Haarlemmermeer. Een verrassend veelzijdige
gemeente, met veel historisch erfgoed. Ontdek de
rol van de stoomgemalen en de Ringvaart bij de
drooglegging in 1852 en ons oudste monument de
Stompe Toren. Of breng een bezoek aan de Stelling
van Amsterdam, de bijzondere verdedigingsring met
talloze forten. Beleef het zelf!

www.haarlemmermeer.nl

Fort bij Vijfhuizen

Stompe Toren

haarlemmermeer.nl
haarlemmermeer.nl

Colofon
Ondernemen in Haarlemmermeer
is een uitgave van de
ondernemersverenigingen
Ondernemend Hoofddorp
en de OVHZ.
Het blad verschijnt
vier keer per jaar.
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Wil je ook zakelijk
bijdragen aan een
beter milieu?
Word pionier in zakelijk plastic scheiden!

Wordt jouw bedrijf of vereniging de eerste?
Jaarlijks belanden miljoenen tonnen plastic in onze oceanen.
Plastic verteert niet, waardoor het een groot probleem is voor het milieu.
En dus voor mens en dier. Gelukkig scheiden we thuis al steeds meer
plastic. Op de zaak kon dat nog niet. Tot nu!
Meerlanden Bedrijfsafval gaat nu ook in het bedrijfsleven plastic
gescheiden inzamelen én recyclen. Des te meer plastic we inzamelen,
des te meer nieuwe grondstoffen we kunnen produceren.
We zijn hiermee een van de eersten in Nederland. Je wordt dus pionier
in zakelijk plastic scheiden!

Meld je aan en doe mee met deze unieke proef
Bel 0297-381 781, mail naar plasticscheiden@meerlanden.nl
of kijk op www.meerlandenbedrijfsafval.nl

PLASTIC

Voorwoord

De maatschappelijke rol van ondernemers in het algemeen
en mkb’ers in het bijzonder is groot. Er zijn maar liefst ruim 1
miljoen mkb-bedrijven in Nederland. Landelijk gezien zijn er
een dikke 3 miljoen werknemers werkzaam bij een mkb-bedrijf,
dat is dus 2 op de 3 werknemers. 62% van wat we verdienen
in Nederland komt op het conto van het mkb. Zomaar wat
cijfers die aangeven wat het belang is van bedrijfsleven voor de
maatschappij.
Het is dan ook logisch dat ondernemers invloed willen
uitoefenen op het overheidsbeleid, vooral omdat regelgeving
bepalend kan zijn voor de bedrijfsvoering.
Ondernemers hebben zich redelijk goed georganiseerd in
ondernemersverenigingen. Deze verenigingen hebben dan ook
vaak adequate kennis voorhanden, kennis uit de eerste hand.
Ervaringsdeskundigheid, zo u wilt. Deze knowhow is dus simpel
verkrijgbaar voor onze bestuurders.
In de aanloop naar de verkiezingen hebben de ondernemers
van Haarlemmermeer goed van zich laten horen.
Belangrijk onderwerp voor de ondernemersverenigingen is
vanzelfsprekend het participatiebeleid. Participatie schijnt vanaf
nu democratische vernieuwing te gaan heten. Dit zal dus het
nieuwe toverwoord gaan worden voor de gemeente. Hiermee
zou er meer recht gedaan worden aan een gelijkwaardige
inbreng van belanghebbenden in een proces en kan meer
aandacht gegeven worden aan alle radartjes die dit proces
kunnen verbeteren. Prima. Maar dan wel graag aangevoerd
door slechts één wethouder van economische zaken, alstublieft!
En zo gaan wij als ondernemersverenigingen in onze
belangenbehartiging ook steeds meer met één mond spreken.
Door de nauwere samenwerking van Ondernemend
Hoofddorp en de Ondernemersvereniging HaarlemmermeerZuid, maar ook via het samenwerkingsverband van het
Haarlemmermeers Ondernemers Platform (HOP) bespreken
wij veel onderwerpen voor, om dan met één geluid naar de
politiek te gaan. En als wij het dan niet helemaal eens zouden
zijn proberen wij toch een werkbaar compromis te bereiken.
Per 1 januari 2019 is er een nieuwe raad en (waarschijnlijk)
een nieuw college, maar ook een veel grotere gemeenteoppervlakte en een nieuwe noordelijke grens. Wij kunnen
dan niet meer over de Haarlemmermeer(polder) praten maar
over de gemeente Haarlemmermeer met als noordelijke grens
het Noordzeekanaal. En met zoveel groen erbij zou de megainvestering in Park 21 misschien heroverwogen moeten worden.
Het is een van de zaken die de uitbreiding met Haarlemmerliede
en Spaarnwoude met zich meebrengt.
Wij besluiten dit tweede gezamenlijke voorwoord met u en uw
dierbaren en al uw medewerkers mooie kerstdagen en een goed
en gezond 2019 te wensen
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Griekspoor staat voor civiele techniek op topsportniveau.
Voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers worden verschillende werk zaamheden uitgevoerd. Er wordt meegedacht, mee ontwikkeld en
uiteindelijk de best mogelijke oplossing geboden.

Topsport in civiele techniek

-

www.griekspoor.nl

SAMEN MET U
HELPEN WIJ UW
ONDERNEMING
VOORUIT!

verstratenpartners.nl

VERSTRATEN
& PARTNERS
A D M I N I S T R AT I E | B E L A S T I N G | A D V I E S

www.verstratenpartners.nl

Technasium: broedplaats voor
nieuwe generatie ondernemers
Dat er nu en in de toekomst een grote behoefte is aan technisch opgeleide
mensen, is algemeen bekend. In de installatietechniek, elektrotechniek, maar
ook in de werktuigbouwkunde is er nu al een groot tekort aan vakkrachten.
Niet alleen bedrijven, maar ook scholen zijn zich daarvan bewust. Daarom
werd 15 jaar geleden het technasium ontwikkeld.
Het technasium is een onderwijsstroom
in Nederland voor vwo en havo. Centraal
staan de bètavakken. Zoals een gymnasium
een vwo is met het examenvak Grieks en/
of Latijn, zo is een technasium een vwo
of havo met het examenvak Onderzoek
en Ontwerpen. Het Kaj Munk College
is een van de 90 technasiumscholen van
Nederland. De school is niet alleen een
technasium op havo en vwo-niveau, maar
biedt ook mavo-leerlingen bèta-design
dat op dezelfde leest is geschoeid. Door
leerlingen wordt in samenwerking met liefst
lokale, bedrijven projectmatig gewerkt aan
levensechte opdrachten vanuit de praktijk.
Alleen, om goed te kunnen draaien, zijn
er zijn meer opdrachten nodig. Daarom
werd contact gezocht met Ondernemend
Hoofddorp.
“In de rol van opdrachtgever kan een
ondernemer een waardevolle bijdrage
leveren aan de invulling van het
technasiumonderwijs”, stelt Ben Ewals,

docent en architect. “Als bedrijf heeft
men vast wel zaken waar men niet aan
toekomt, waar men de mankracht voor
mist of waarvan men al een tijdje niet
weet hoe het aan te pakken. Dat kunnen
dan vraagstukken zijn waar leerlingen
van het Kaj Munk College mee aan de
slag zouden willen. Met hulp van de leden
van Ondernemend Hoofddorp kunnen
we, dichtbij huis, het onderwijs actueel en
betekenisvol maken. Op deze wijze gaat
ondernemen en onderwijzen naadloos
samen.”
Centraal binnen het technasium staat het
vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O),
waarbij leerlingen in teamverband
projectmatig werken aan actuele
bètatechnische opdrachten uit de
praktijk. Dat gebeurt vanaf de brugklas
tot en met het eindexamen. Doordat
technasiumleerlingen al vroeg kennis
maken met uiteenlopende sectoren,
beroepen, onderwerpen en vraagstukken

binnen de bètatechniek, worden ze goed
toegerust voor een weloverwogen keuze
en verdere carrière in deze sector. Binnen
het technasiumonderwijs ontwikkelen
leerlingen de competenties en vaardigheden
die nodig zijn binnen de bètatechniek.
Zoals creativiteit, ondernemendheid,
samenwerken, inventiviteit, communicatie,
plannen, projectmatig werken, organiseren
en proces- en kennisgericht werken.
“We hebben al veel contacten met bedrijven
waar onze leerlingen hebben gewerkt”,
besluit Ben. “Bij PWN, Keukenhof,
het Hoogheemraadschap Rijnland,
Meerlanden, NCMX, Feadschip, Jeroen
Maas en HappyKids gingen zij aan de
slag met uitdagende opdrachten. De
vindingrijkheid van onze leerlingen
heeft menig opdrachtgever verrast. De
samenwerking met deze jonge mensen
werkt verfrissend en stimulerend en levert
energie op bij betrokken medewerkers
van het betreffende bedrijf. Veel van onze
projecten halen de regionale pers en leveren
dan ook mooie publiciteit op. Wij zijn van
mening dat Ondernemend Hoofddorp
een belangrijke rol kan vervullen als het
gaat om investeren in een nieuwe generatie
ondernemers in Haarlemmermeer. We
willen graag samen aan de slag.”

In het nieuwe jaar zal een bedrijfsbezoek worden gepland aan de afdeling Technasium, waar uiteraard ook meer informatie zal worden gegeven
over de samenwerking tussen de school en leden van Ondernemend Hoofddorp. Wie eerder meer wil weten over de projecten, kan contact
opnemen met Rob Dingenouts, mentor en docent O&O. via R.Dingenouts@kajmunk.nl.

Ondernemers in contact met
politici in Verkiezingsdebat

De zaal van het Oude Raadhuis was dinsdagavond 30 oktober goed bezet met ondernemers en
diverse raadskandidaten van de politieke partijen. “De opkomst van de ondernemers was wel
wat magertjes,” concludeerde presentator Jan van Grondelle na afloop, “als je bedenkt dat deze
debatavond bedoeld was voor de leden van alle ondernemersverenigingen in Haarlemmermeer.”
Enkele lijsttrekkers vonden ook de opkomst vanuit
het bedrijfsleven wat teleurstellend. “Is er dan zo
weinig interesse om met ons in debat te gaan over
onderwerpen die met name voor ondernemers van
belang zijn?”, zo was hun reactie. Het blijft voor
individuele ondernemers een drempel om met de
politiek te praten, zelfs in de verkiezingsperiode. Maar
elke ondernemersvereniging uit Haarlemmermeer was
wel met de voorzitter en vaak meerdere bestuursleden
vertegenwoordigd. Zij hebben de wensen en ideeën van
hun leden, met name aan de thematafels, naar voren
gebracht.

(Duurzame) Bedrijvenparken
De avond bestond uit twee delen. Er werd begonnen
met een presentatie door de lijsttrekkers van de
politieke partijen met twee en meer zetels in de
Gemeenteraad. Na de pauze ging men aan vier tafels
met de lijsttrekkers van alle 12 partijen in debat over
belangrijke onderwerpen. Van Grondelle: “Daar
hadden wij bewust voor gekozen want je kunt moeilijk
alle 12 partijen op het podium hebben staan. Daarbij
ging het primair om aan het bedrijfsleven gerelateerde
onderwerpen als bedrijvenparken, werkgelegenheid,
overbodige regelgeving, aanbesteding van projecten
door de gemeente Haarlemmermeer, uitbreiding
horeca, infrastructuur en veiligheid.”

de afhandeling van vergunningen gaat: “Nog betere
aanbestedingsprocedures en ondersteuning in hun
ondernemerschap door de gemeente,” zo stelde Ap
Reinders.
Forza deed er nog een schepje bovenop en heeft
in haar verkiezingsprogramma staan dat startende
ondernemers de eerste twee jaar moeten worden
vrijgesteld van lokale lasten en heffingen en D66 steunt
het bedrijfsleven als er duurzame projecten worden
gerealiseerd. Ruime aandacht ook voor het thema
‘horeca’, waarbij de VVD pleitte voor meer toerisme
op agrarische locaties en uitbreiding van horeca
aldaar. D66 ging zelfs nog iets verder en gaf aan dat
horecaondernemers eigenlijk zelf hun openingstijden
moeten kunnen bepalen. Dat doet de centra in met
name Hoofddorp en Nieuw-Vennep goed. Het CDA gaf
aan dat het zelfstandig ondernemerschap moet worden
gestimuleerd met betaalbare werkunits voor zzp’ers.
Hoe dan ook: de verkiezingen zijn inmiddels achter
de rug en de zetelverdeling in de gemeenteraad voor
de periode 2018-2022 is bekend. Hopelijk hebben
de ondernemers in Haarlemmermeer voor de juiste
partij gekozen, zodat de belangen van het bedrijfsleven
optimaal kunnen worden behartigd.

Uitslag verkiezingen

Communicatiestrateeg/journalist Van Grondelle leidde
met verve het debat en had zich uitstekend voorbereid
door alle verkiezingsprogramma’s vooraf grondig door
te spitten: “Dan zag je dat de PvdA en GroenLinks
daarin niets tot heel weinig over het bedrijfsleven
hadden staan. Veel beter deden dat de VVD, het CDA
en Forza, die er oog voor hebben dat ondernemers de
economische kurk zijn waarop onze gemeente drijft. Of,
zoals Jurgen Nobel (VVD) dat omschreef, ‘de kruipolie
voor de economie.’ De lijsttrekker opperde om meer
gedateerde bedrijventerreinen te her-ontwikkelen
voor woningen en hotels. Ook het vestigen van meer
distributiecentra is voor de VVD een must vanwege het
stijgend aantal internetaankopen.”

VVD
HAP
D66
CDA
Forza!
PvdA
GroenLinks
ChristenUnie-SGP
EENHaarlemmermeer
SRH 2,8%
CDVP 1,9%
GEZOND Hlmr

Vrijstelling van lokale lasten

De opkomst bij deze verkiezingen was 34,93%.
De definitieve uitslag wordt vastgesteld in een zitting van
het Centraal Stembureau op vrijdag 23 november a.s.

De HAP meldde, dat wat haar betreft lokale
ondernemers voorrang moeten hebben als het om

17.9% (--%) – 7 zetels (was 7)
17,2% (+1,5) – 7 zetels (was 6)
8,8% (-4,8%) – 3 zetels (was 6)
12,0% (-0,5%) – 5 zetels (was 5)
11,3% (+0,3%) – 5 zetels (was 4)
7,4% (-1,2%) – 3 zetels (was 4)
9,6% (+1,7%) – 4 zetels (was 3)
4,9% (+0,4%) – 2 zetels (was 1)
3,7% (+0,4%) – 1 zetel (was 1)
(+0,3%)
– 1 zetel (was 1)
(-0,4%)
– 0 zetels (was 1)
2,4% (+2,4%) – 1 zetel (was 0)
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Duinpolderweg

De twee provincies Zuid- en Noord-Holland hebben
hun definitieve keuze voor nieuwe verbindingen tussen
Haarlemmermeer en de Bollenstreek bekend gemaakt. Er komen
twee verbindingen bij: één ten zuiden van Lisserbroek en één ten
zuiden van Zwaanshoek. De verbinding bij Zwaanshoek komt
dichter bij de kern dan het idee was aan het begin van dit jaar. Met
name door bezwaren uit Hillegom is nu voor dit tracé gekozen.
Daarnaast komt er een extra rondweg om Zwaanshoek. Dit is de
uitkomst van een langdurig inspraakproces over de zogenaamde
Duinpolderweg. De nu bij de provinciegrens doodlopende N206
in het westelijke deel van de Bollenstreek moest verbonden worden
met Haarlemmermeer. Het bijzondere van de huidige keuze is,

dat de twee nieuwe verbindingen niet doorgetrokken worden naar
die N206, maar stoppen bij de “oude” route van de N208 door de
Bollenstreek.
In de inspraakperiode heeft onze voorzitter Dick Hulsebosch
gepleit voor meer verbindingen dan één, het doortrekken van de
N207 van Nieuw-Vennep naar Hillegom/Lisse naar de N 206 en
het doortrekken van de N205 (Driemerenweg) naar de snelweg
A 44. Het eerste pleidooi is gehonoreerd. De andere twee helaas
(nog) niet. Met die oplossingen zouden er echte stappen gemaakt
kunnen worden voor de bereikbaarheid van het westen van
Haarlemmermeer.

Dag Ron en Diana,
welkom Arwin en Bailey

Veel succes!
Restaurant l’Hirondelle heeft nieuwe eigenaren. Ron en Diana Auer stoppen er na 19 jaar mee om hun droom te gaan
verwezenlijken in Spanje. Voor Arwin en Baily start ook een nieuw avontuur: een eigen horecazaak.
Op 1 maart 2000 namen Ron en Diana
l’Hirondelle over. “Ik kan me die periode
nog zo goed herinneren”, vertelt Diana. “Ik
dacht in eerste instantie echt vaak ‘waar
beginnen we aan?’. Maar ik heb er echt nog
nooit een moment spijt van gehad.”
Het was destijds voor jonge ondernemers
ook al lastig om bij een bank geld te lenen.
Zeker voor een horecazaak. “Om toch aan
geld te komen zijn we begonnen met het
uitgeven van certificaten”, legt Ron uit. “We
kregen wel wat geld van de bank, maar
niet genoeg. We moesten 40 certificaten
verkopen en dan waren we eruit. Zo’n

certificaat kostte 4.500 gulden. Het was een
vorm van crowdfunding. Elk jaar werden
een paar certificaten getrokken door notaris
Schoemaker, het aantal was afhankelijk van
de omzet die we dat jaar hadden gedraaid.
Men kreeg dan het ingelegde bedrag
terug plus rente. En het werd een succes.
Destijds hadden we hier een keer per
maand de Haarlemmermeerse Onroerend
Goed club. Daar kocht bijna iedereen een
certificaat, want de een stak de ander aan.
En men vond het ook niet leuk als ze eruit
werden gehaald. We hebben uiteindelijk 86
certificaten verkocht en hadden de lening

bij de bank niet meer nodig. Het was zo
leuk.”

Horecadieren
Ron en Diana zijn beide horecadieren. Ze
leerden elkaar kenen bij Holland Casino
waar Ron al werkte en Diana binnen
kwam als leerling-gastvrouw. “Ik kom
oorspronkelijk uit Zandvoort en dan zit de
horeca wel in je genen”, vervolgt Diana. “Al
vroeg werkte ik op het strand, later in een
visrestaurant, bij Claus en op de golfbaan.
We waren toen al samen, hadden een
kleine van 9 maanden en opeens kwam

naar Buoni Amici. Arwin: “Die wilden
een nieuwe zaak openen, maar dat duurde
toch iets langer dan gedacht en toen
belde Woodstone weer. Daar werd ik als
manager aangenomen, heb tal van nieuwe
zaken geopend en hoofdzakelijk achter
de schermen gewerkt. En toen kwam dit
op ons pad. We lopen hier alle twee al een
tijdje mee. Dat is fijn, niet alleen voor ons,
maar ook voor de gasten. Die kunnen nu
al aan ons wennen en dat wordt bijzonder
gewaardeerd.”
Arwin Mols en Bailey Suydam, de trotse nieuwe
eigenaren van l’Hirondelle

l’Hirondelle op ons pad. Het was hard
werken, hoor. Maar een eigen zaak was wel
geweldig. Volgens Ron is een eigen zaak het
hoogst haalbare in het horecavak. Ik ben
dat met hem eens. Maar nu gaan we naar
Spanje…”
Voor Arwin Mols en Bailey Suydam geldt
eigenlijk hetzelfde. Ze hebben nu dezelfde
leeftijd als Ron en Diana 19 jaar geleden en
hebben ook een kleine van 5 maanden. En
het zijn zeker ook horecadieren! “Ik kom
oorspronkelijk uit Californië”, vertelt Bailey,
“waar ik altijd in de horeca heb gewerkt. In
het begin weliswaar in kleine zaken, maar
later in de mooiere restaurants en daar is
mijn passie begonnen. Vervolgens heb ik
een rondje Europa gedaan, Griekenland,
Roemenië, weer terug naar Griekenland.
Daar kwam ik Arwin tegen. Op het eiland
Kos, maar ik ben toch teruggegaan naar
Californië. Niet lang daarna ben ik naar
Nederland gekomen. Voor even, dacht
ik, maar ik wilde niet meer weg. Toen al
heb ik bij Diana gesolliciteerd, maar ik
moest eerst van haar Nederlands leren.
En een inburgeringscursus doen. Dat heb
ik allemaal in twee jaar tijd voor elkaar
gekregen en nu staan Arwin en ik voor een
nieuwe uitdaging. We hebben er zo’n zin in.”
Arwin is een geboren en getogen
Hoofddorper en ook al vele jaren werkzaam
in de horeca. Hij werkte bij The Beach
in Aalsmeer, bij Woodstone werd hij
leidinggevende en vervolgens ging hij

Rancho de Sueños
“Diana en ik hebben al die jaren met heel
veel liefde dit restaurant gebracht tot wat het
nu is. Een goed bekende horecagelegenheid,
niet alleen in Hoofddorp, maar ook in de
regio, waar je terecht kunt voor lunches,
diners, borrels, feesten en vergaderingen.
En op het mooiste plekje in Hoofddorp met
een geweldig terras! Diana en ik zijn ervan
overtuigd dat we met Bailey en Arwin de
perfecte opvolgers hebben gevonden die
met enorm veel enthousiasme ons werk
gaan voortzetten. Met uiteraard hun eigen
identiteit. Diana en ik gaan proberen
een van onze dromen uit te laten komen
in Spanje. De Rancho de Sueños, wat
overigens Ranch van Dromen betekent,
is onze nieuwe avontuur. De boerderij
ligt in buurt van Murcia / Alicante. Een
oude ‘finca’ die we gaan verbouwen, zodat
wij straks verschillende appartementen
kunnen gaan verhuren, ook met een
eigen keukentje. Maar uiteraard zullen
wij ook weer klaar staan om onze gasten
te verwelkomen in een prachtige, rustige
omgeving. Desgewenst verzorgen wij
proeverijen, ontbijt, lunch of diner. Alles
kan, niks hoeft. We kunnen van alles
organiseren en het is de bedoeling dat er
in de toekomst ook paarden komen. Want
hoe leuk is het om te paard de omgeving
te verkennen. We zitten midden in het
wijngebied, dus op dat gebied valt er ook
genoeg te beleven.
Wij willen graag al onze gasten bedanken
voor het vertrouwen en de gezelligheid in
de afgelopen 19 jaar en uiteraard hopen wij
dat men ons ook in Spanje komt bezoeken.

Maar wij hopen ook dat onze gasten de
zaak trouw blijven en Bailey en Arwin die
kans geven die wij ook hebben gehad.”

Het nieuwe l’Hirondelle
Veel zal er niet veranderen in het ‘nieuwe’
l’Hirondelle. “Hoofdzakelijk achter
de schermen. Ron werkte met grote
dikke agenda’s, wij hebben straks een
reserveringssysteem”, besluit Arwin. “Maar
in principe gaan we gewoon door zoals het
nu gaat, het is een prachtige goedlopende
zaak en dat willen we graag zo houden.
Gelukkig hebben we voor Rons taak in
de keuken ook een oplossing gevonden,
we hebben extra koks aangenomen. Een
daarvan is Bram Lollinga. Een ervaren
kok die ook zeker zijn eigen gerechten op
de kaart zal zetten. Bailey en ik zijn ervan
overtuigd dat het allemaal gaat lukken.
Je moet uitgaan van je eigen kracht en de
horeca in het dorp versterkt elkaar.”
En Ron en Diana zijn niet helemaal weg.
“Vrijdag 21 december is onze laatste
dag hier”. Besluit Diana. “Maar we gaan
pas 1 februari naar Spanje en we komen
regelmatig terug, hoor, want de kinderen
blijven hier. En het is nog geen 3 uurtjes
vliegen….”

Ron en Diana Auer bij hun ‘Ranch van Dromen’
in Spanje

Wie Ron en Diana wil volgen in Spanje
stuurt even een mailtje naar
info@ranchodesuenos.es of kijk op hun
website www.ranchodesuenos.es.

mag geen

zijn!

Ondernemers, winkeliers en ook consumenten beschermen zichzelf en hun
eigendom met camera’s. Dat is goed, want bij onraad kan door cameratoezicht
snel worden ingegrepen. Ook helpen camerabeelden bij de opsporing van
criminelen en kunnen de beelden extra bewijsmateriaal leveren. Als het goed
is. Helaas voldoen niet alle systemen aan de eisen van de politie…
Het gebeurt helaas maar al te vaak: er
is ingebroken en de politie neemt de
camerabeelden mee. “De ondernemer
verwacht dan dat de boeven snel worden
gevangen”, stelt Marco Verschragen,
programmamanager Regionaal Platform
Criminaliteitsbeheersing (RPC). “Echter, de
politie kijkt op een bepaalde manier naar
de beelden en dan blijkt in meer dan de
helft van de gevallen dat de beelden niet
bruikbaar zijn. Met frustratie bij twee
kanten als gevolg. Maar hoe komt dat? Uit
de praktijk blijkt dat veel installaties wel
goed zijn, maar dat de camera ongelukkig
of verkeerd is geplaatst. En dan zie je
maar een klein deel van bijvoorbeeld de
inbraak en herkenning is niet mogelijk. Dat
zijn dan beelden waar de politie niets aan
heeft. En dat moet veranderen. Bovendien,
preventie werkt pas goed als opsporing
mogelijk is.”

Negen stappen
Het RPC Noord-Holland heeft samen met
het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (CCV) en de
politie richtlijnen opgesteld dat in negen
punten laat zien waar men op moet letten
bij een camerasysteem. “Als men deze
negen punten volgt, zijn de camera’s beter
geschikt voor opsporing en vervolging”,
gaat Marco verder. “Een voorbeeld. Als
tegenover de ingang van een winkel of
bedrijfspand een camera op ooghoogte
hangt, heb je eigenlijk altijd het gezicht in
beeld. In een winkelcentrum hangen vaak

heel veel camera’s, maar als je de ingangen
en uitgangen opneemt heb je vaak een
veel beter resultaat. Goed cameratoezicht
draagt bij aan het veiligheidsgevoel. Er is
geen garantie, maar op goed camerabeeld
de politie kan in ieder geval beter
rechercheren. En het dient ook een beetje
als voorzorg. Als de medewerkers weten dat
er camera’s hangen, is dat niet uitnodigend
voor interne diestallen. Belangrijker nog,
medewerkers voelen zich vaak veiliger
als er camera’s hangen, zo blijkt uit
onderzoek. Een ondernemer mag binnen
overal camera’s ophangen als dat dient
voor de veiligheid en bescherming van
eigendom, als men maar duidelijk zichtbaar
maakt dat er cameratoezicht is”

Gratis scan
“Ondernemers die geïnvesteerd hebben
een camerasysteem willen waarschijnlijk
wel graag weten of het voldoet aan
de opsporingseisen van de politie”, besluit
Marco. “Daarom biedt het RPC NoordHolland die ondernemers een gratis scan
aan. Wij hebben speciale rapporteurs
opgeleid die de scan uitvoeren samen
met iemand die toegang heeft tot het
systeem. Aan de hand van 36 vragen komt
daar een rapportage uit. Deze rapportage
krijgt men gelijk in de mailbox. Daar
kan de ondernemer weer mee naar zijn
installateur als dat nodig is. Of hij past
het zelf aan. De scan geeft dus zekerheid
aan de ondernemer. Ook als het systeem
of de bekabeling al wat ouder is, hoeft dat

Marco Verschragen, programmamanager Regionaal
Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC)

geen probleem te zijn. Soms is een kleine
aanpassing al voldoende. Ook goedkope
camera’s leveren vaak goed beeld, mist ze
op de juiste manier zijn aangebracht. De
techniek is tegenwoordig zo ver gevorderd.
En iedereen zal ervan overtuigd zijn,
dat criminelen sneller moeten worden
opgespoord. Dat kan, als we het samen
oppakken. De politie en de ondernemers.
Nederland is best een veilig land, maar het
zal je maar overkomen….”
Check de 9 punten en vraag de gratis scan
aan via www.rpcnh.nl

ZAAI: boost voor
startende ondernemers

De Symfonie,
het hart van Nieuw-Vennep
Het prachtige winkelcentrum is helemaal
klaar voor de aankomende kerstperiode. De
versiering zorgt ervoor dat iedere bezoeker
zich welkom voelt, het programma is zo
opgezet, dat er een band ontstaat tussen
winkeliers en winkelend publiek.
Orné Angenent, penningmeester met in zijn
portefeuille ook de PR, benadrukt dat er alles
aan gedaan wordt om de bezoeker zo lang
mogelijk in het centrum te laten verblijven.
Zo parkeren bezoekers het eerste uur gratis,
wat overigens voor een deel bekostigd wordt
door de winkeliersvereniging. Ook staat
de beroemde “Eindejaar actie” weer op
het programma. Alle winkeliers doen mee,
of ze nu hun winkel hebben in De Symfonie,
in het voormalige Plein 7, of Het Venneperhof.
Wat voor bezoekers een eenheid lijkt, blijkt
in werkelijkheid het tegenovergestelde.
Het centrum van Nieuw-Vennep met zijn
horeca en detailhandel telt vele eigenaren
met verschillende belangen. De uitdaging
is dan ook groot om al die belangen mooi
met elkaar te verbinden. Gelukkig gaat
Orné deze uitdaging niet uit de weg en
steekt al zijn energie in het realiseren
van goede communicatie en promotie
voor De Symfonie. Door de komst van
het Marktgebouw ten noorden van het
Harmonieplein zal “de loop” in het centrum
veranderen. De winkeliersvereniging denkt
hier ook in mee. Alleen door een open
samenwerking tussen eigenaren, winkeliers,
horeca, OVHZ, Dorpsraad en de gemeente
Haarlemmermeer is het mogelijk om van het
centrum weer een plek te maken waar het
winkelend publiek verbaasd en verrast wordt.

Onlangs besloot ik me aan te sluiten bij ZAAI, het ontwikkeltraject voor startende
ondernemers, waarin Haarlemmermeer, Rabobank Schipholregio, MKB Schiphol,
Haarlemmermeers Ondernemers Platform, ZPnet, AZENTIV en Digna Development
samenwerken. Ik ben Ard Koopman, mijn bedrijf heet Vers Gebrandweer: een mobiele
espressobar vanuit een oldtimer brandweerbus. Daarnaast ben ik zelfstandig tekstschrijver.
Voor dit artikel interviewde ik ZAAI-ondernemerscoach Heidy Peperkamp en vroeg haar
naar de rode draad.
Heidy (Digna Development) is 4 jaar bij ZAAI betrokken “De rode draad? Het
enthousiasme van de deelnemers en hun ondernemingszin. Ze willen meer vrijheid, zelf
regie nemen. Ze kennen hun vak, maar ontmoeten veel onzekerheid. Focus houden, proactief zijn, je ontwikkelen en met lef over je schaduw heen stappen zijn handvatten die wij
aanreiken. Het heeft al succes opgeleverd.”
Heidy begeleidt ondernemers in een verander- en ontwikkeltraject. “In het begin
observeer en luister ik veel. Dan hoor je al snel of er een praktisch advies nodig is, of
een mensgerichte aanpak. En ik kijk of ik contacten kan leggen met personen uit mijn
netwerk.”
ZAAI oogst veel waardering: gemiddeld 4,7 op een schaal van 5. Genoemde voordelen na
een traject: persoonlijke ontwikkeling, meer zelfvertrouwen, betere focus en betere balans
tussen werk en privé.”
ZAAI zelf kende ook leermomenten en introduceerde intervisiebijeenkomsten en Meet
& Greets. “En we selecteren strenger. Zo kijken we nauwkeuriger naar de gemeentevoorwaarden. Uiteindelijk is de gemeente investeerder. In ons startjaar verkeerden enkele
deelnemers nog in een te prille bedrijfsfase. Sommigen liepen nog rond met twijfels over
beschikbaarheid en ondernemerszin. We letten nu beter op.”
ZAAI presenteert binnenkort de 2e en 3e Masterclass van deze editie. Op 28 januari is
het onderwerp Financiën, op 25 maart Gedrag. Details volgen via de website. ZAAIMasterclasses staan open voor alle ondernemers, ook niet-starters. Informatie en
aanmelden: www.zaaihaarlemmermeer.nl.
Vanuit Haarlemmermeer is altijd steun geweest voor het project. Wethouder
Ap Reinders is al heel lang betrokken bij ZAAI, als initiatiefnemer en financier:
‘Ondernemen is ontzettend leuk, maar is ook vechten, doorzetten en op het juiste
moment pieken. Dat ondernemers succesvol zijn, is in ieders belang, ook in het onze.
Het versterkt onze toch al sterke economische regio.’

Ard Koopman van Vers Gebrandweer en Heidy Peperkamp van
dIgnA Human Development en ZAAI-ondernemerscoach

Actieve BIZ ziet levenslicht bij
bedrijventerrein De Pionier
Op een zonnige herfstdag zitten we aan tafel
met de burgemeester van bedrijventerrein
De Pionier, Herbert Wittebrood van
Autoschade Wittebrood. “Op dit moment is
er veel aan de hand op ons bedrijventerrein”,
vertelt Wittebrood. “Met het vertrek
van Van Groningen in 2020, de grootste
ondernemer op het bedrijventerrein,
ontstaan er een aantal opties. De gemeente
Haarlemmermeer heeft de grond
aangekocht en het is nu belangrijk dat alle
ondernemers zich verenigen, zodat we
een goede gesprekspartner kunnen zijn
voor onze gemeente. Als Van Groningen
daadwerkelijk weg is, is er mogelijk sprake
van woningbouw, net zoals dit op de hoek
bij Argo het geval is. Dit kan consequenties
hebben en ook mogelijkheden bieden.
Met velen staan we sterker, krijgen we
een beter inzicht, hebben we inspraak en
kunnen we zowel de mogelijkheden als de
onmogelijkheden bespreekbaar maken.

BIZ
De BIZ (zie ook het vorige nummer van
Ondernemend Haarlemmermeer ) is
inmiddels opgericht en de draagvlakmeting
komt eraan. “Nu maar hopen dat er
voldoende ondernemers zijn om de BIZ te
kunnen opstarten. Een BIZ is van en voor
de ondernemers. De gemeente is enkel de
kassier om het geld te innen en direct door
te sluizen naar de BIZ- ondernemers. Een
BIZ dient niet alleen als gesprekspartner
voor de gemeente, er zijn ook een aantal
voordelen. Er kunnen bijvoorbeeld
gezamenlijke BHV-trainingen worden
gegeven, er kan zorg gedragen worden
voor een goede internetverbinding, de
beveiliging door middel van camera’s kan
samen aangekocht worden, etc.”
De ruim 100 ondernemers op
bedrijventerrein De Pionier gaan hun
krachten bundelen om zodoende een

krachtige stem naar de gemeente te hebben.
Op dit moment is de gemeente aan zet om
te beslissen of er sprake zal zijn van woningof bedrijfsbouw.
De ervaring leert dat woningbouw nu
eenmaal meer oplevert.
“Waar we als BIZ naar op zoek zijn, is de
juiste balans tussen ondernemen en wonen.
Wat die balans is, hangt op dit moment
af van de beslissingen die in het raadhuis
worden genomen. BIZ-Pionier is alvast
klaar voor de toekomst.
Heeft u als ondernemer naar aanleiding
van dit artikel vragen, dan kunt u terecht
bij René van Maris (06 27 89 01 75), hij is
verantwoordelijk voor de contacten van
BIZ- Pionier.
Wilt u meer weten over de wet BIZ?
www.bizoppionier.nl

3ICT stelt servicegericht
ondernemen centraal
Op zoek naar een partner voor
professionele, betrouwbare en flexibele
ICT-oplossingen? Die vind je in 3 ICT,
gevestigd in Nieuw-Vennep. Sinds de start
van het bedrijf richten eigenaren Aniel
Ramdjanamsingh en Martijn Janssen,
zich op servicegericht ondernemen,
met als motto: behandel je klant zoals je
zelf behandeld wilt worden. ‘Service is
het uitgangspunt om prettig te kunnen
ondernemen, je klanten aan je te binden
en zo je bedrijf te laten groeien. Voeg daar
ons oplossingsgericht te werk gaan aan toe
en je vindt, gezien de groei van 3 ICT, een
gouden combinatie”.

Servicegericht ondernemen, hoe zien
zij dat precies? “Vooral aanvoelen wat
klanten willen en nodig hebben. Heel vaak
denken ondernemers dat ze hun klanten
absoluut centraal stellen, maar dan blijkt
dat de klanten zelf dat helemaal niet zo
ervaren. Onderzoek geeft dat ook nog eens
aan. Liefst 75% van de bedrijven zegt de
klant op één te zetten, terwijl 30% van de
klanten juist vindt dat de geboden service
helemaal niet aan hun verwachtingen
voldoet! Hoe je dit zou kunnen verbeteren?
Het antwoord op die vraag, aldus 3 ICT,
begint bij jezelf. Vraag je het volgende af:
Wat vind jij als ondernemer belangrijk?

Wat communiceer jij naar jouw (potentiële)
klanten? Ben jij je ervan bewust welke
verwachting je met jouw communicatie
creëert?
En neem dan eens de tijd om kritisch naar
jouw product of dienst te kijken. Doe alsof
je zelf die klant of dat prospect bent. Je
zult dan vaak zien dat je je producten of
diensten op een andere manier benadert,
namelijk door de bril van jouw (potentiële)
klant.
Zo ontstaat de beste leidraad voor een
succesvolle onderneming”.

Krenten uit de pop, een ruime 8 als waardering,
en een Frisse Duyck
Sinds anderhalf jaar mag ik me artistiek leider noemen bij
Poppodium Duycker, een werkplek waar ik trots op ben. Ik mag
samenwerken met een fantastisch team bestaande uit vaste krachten,
freelancers en heel veel vrijwilligers die het wekelijks mogelijk
maken om prachtige, muzikale producties te organiseren. De
positieve flow die we met elkaar hebben ingezet zet zich voort. En
die is niet alleen terug te zien in de sluitende exploitatie, de stijgende
totale- en betalende bezoekersaantallen en de positieve sfeer op de
werkvloer. De positieve flow krijgt Poppodium Duycker ook terug
van haar gasten als het gaat over de gastvrijheid en de kwaliteit.
We krijgen een ruime 8 als waardering, en dat is dan vooral voor
de gezelligheid, intieme sfeer, goed geluid, de bereikbaarheid en
de totale concertbeleving. Niet alleen bezoekers spreken zich uit,
ook artiesten en boekingskantoren geven aan, dat ze kiezen voor
Poppodium Duycker vanwege de professionele faciliteiten, de
gastvrijheid en de mogelijkheid om het podium als try-out podium
in te zetten. Ook externe partijen, zoals Keep The Fire Burning,

Meerlive, Gluren bij de Buren, Papa’s Beachhouse, Amstelring e.a.,
kiezen voor samenwerking met Poppodium Duycker vanwege
haar uitgebreide artiestennetwerk en professionele aanpak op
de werkvloer. Kortom, bekendheid en publieksbereik groeit,
maar tegelijkertijd zijn we nog niet op het niveau waar we wezen
willen. Duycker zoekt altijd partners om onze dromen te helpen
verwezenlijken.
Waren van oudsher veelal jongeren bezoekers van popzalen,
tegenwoordig zie je dat de zalen vaker gevuld worden door een wat
ouder publiek dat komt genieten van een live-concert. Dit hebben
we vertaald naar ons aanbod. Onder andere met tribute concerten
door diverse bekende artiesten aan onder andere George Michael,
The Cure, Prince, Nirvana en Johnny Cash: zodat de bezoekers
nog even lekker na kunnen genieten van prachtige muziek uit hun
eigen jeugd!. Maar uiteraard staan er voor deze doelgroep ook echte
krenten uit de pop op het programma! Zo kijken we terug op een
jaar met artiesten zoals Waylon, De Dijk en Rowwen Hèze en gaan
we 2019 tegemoet met The Cannons (met Sean Cannon, zanger van
de legendarische groep The Dubliners), Vive la Fête, Aziza Brahim,
Eek-A-Mouse en Ernst Jansz.
Voor de echte muziekliefhebbers die houden van nieuwe
ontdekkingen, hebben we sinds oktober een nieuw, maandelijks
terugkerend programma: Frisse Duyck. Voor Frisse Duyck speurt
Poppodium Duycker stad en land af op zoek naar nieuw talent van
eigen bodem!
Op deze avonden maak je kennis met de nieuwste namen uit de
Nederlandse muziekscene: winnaars van Popprijzen, 3FM Serious
Talents en lokale talenten die op doorbreken staan. Kortom, muziek
genoeg op het programma om een keer een muzikale duyck te
komen maken bij Poppodium Duycker!
Ben je meer in voor een borrel in het café? Kom dan donderdag,
vrijdag of zaterdagavond eens langs bij Duyckercafé. Dat is dé
ontmoetingsplaats voor iedereen die zich op een of andere manier
binnen de popscene beweegt of gewoon gezellig met vrienden wat
wil drinken. Er is regelmatig livemuziek te horen, daarnaast worden
er andere evenementen georganiseerd, zoals een popquiz. Ook is
Duyckercafé uitermate geschikt om te huren voor een bedrijfsborrel.
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs. Als u interesse
heeft, geef ik graag een rondleiding door het hele poppodium om te
laten zien waarom dit echt een plek is om trots op te zijn.

Lotte Lammers

Lotte Lammers
Artistiek leider Poppodium Duycker
Fotograaf: Arjan Broek

Event Center Fokker
Boek nú uw
event en krijg
de BUBBELS
GRATIS!
Zorgeloos genieten van de voorbereidingen van een zakelijk event
of een huwelijk; Astrid Blaauw Weddings & Events regelt dit voor u!
Heeft u ideeën over de invulling van uw evenement of huwelijksdag
en weet u niet of het valt te realiseren?
Wij helpen u graag met het maken van een passende keuze.

Boeken? Bel 023 561 78 58 of
mail info@eventcenterfokker.nl

www.eventcenterfokker.nl

Wij zijn uw persoonlijke assistent
en zorgen voor maatwerk en kwaliteit.
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Andries Stokvis

2014 is hij bestuurslid bij de OVHZ en
maakt deel uit van de commissie Verkeer &
Vervoer. Het meedenken met de plannen
van de gemeente Haarlemmermeer, de
verkeershinder zo beperkt mogelijk houden
en het signaleren van verkeersproblemen
binnen de gemeente zijn zaken waar hij zich
mee bezig houdt.

Andries is sinds 1992 lid van het bestuur.
Hij was van 2002 tot 2018 voorzitter. In deze
periode werd samen met Ondernemend
Hoofddorp het Haarlemmermeers
Ondernemers Platvorm (HOP) opgericht
met als doel de ondernemersbelangen
op de juiste plek in het raadhuis te
kunnen bespreken. Op dit moment is hij
verantwoordelijk voor de drukbezochte
“Op Bezoek Bij” evenementen. Ook staat hij
ondernemers die met vragen zitten altijd met
raad en daad bij. Als geen ander kent hij de
weg binnen het gemeentehuis. Hij deelt zijn
kennis graag met degene die daar prijs op
stelt.
karakter weet hij mensen aan zich te binden
om ze vervolgens de juiste weg te wijzen met
betrekking tot zaken als ondernemerschap,
de gemeente Haarlemmermeer en het
HOP. Zijn doel als OVHZ-voorzitter?
Ondernemend en inspirerend zijn.

Rob Blom
Rob zit inmiddels al bijna 30 jaar in het
hoveniersvak en is sinds 1993 eigenaar van
Rob Blom Tuinen in Leimuiderbrug. Sinds

Ben Perdaan
Ben is sinds 2018 voorzitter van de OVHZ
en sinds 1990 eigenaar van Kapsalon
Perdaan. Deze zaak is al meer dan 100 jaar in
Nieuw-Vennep gevestigd. Ben komt uit een
echte ondernemersfamilie en kan zich goed
verplaatsen in datgene wat een ondernemer
bezighoudt. Daarbij heeft hij doordat
hij inmiddels al 20 jaar in het bestuur
plaatsneemt een schat aan kennis en ervaring
opgedaan. Door zijn rustige en innemende

Ben Ham
Ben is samen met zijn broer Jan eigenaar
van de Elisabeth Hoeve in Nieuw-Vennep,
waar op 100 hectare grond voornamelijk
aardappelen, suikerbieten en granen
worden verbouwd. Deze boerderij is tevens
een zorgboerderij en geldt als een geliefd
bezoekadres voor basisschoolleerlingen
ten behoeve van het educatieproject
“Van aardappel tot patat”. Als agrariër in
hart en nieren vertegenwoordigt Ben bij
de OVHZ alle agrariërs en is hij binnen
Haarlemmermeer-Zuid aanspreekpunt.
Samen met Rob Blom is hij dat ook voor
landbouw- en vrachtverkeer door de
polder. Daarnaast is hij bestuurslid bij
Oranjevereniging Beatrix en voorzitter van
de stichting Autocross Haarlemmermeer.

Kees Tebbens

Vennep groeit in inwoners, in het aantal
bedrijven en ook in economisch opzicht.
Door de inzet van sociaal-maatschappelijke
ondernemers – hij is daar zelf een voorbeeld
van - is het mogelijk om van dit deel van
de Haarlemmermeer een mooie woon- en
werkomgeving te maken. “Ik ben er trots
op te mogen wonen en werken in het
mooie Nieuw-Vennep, waar er een grote
cohesie is tussen bewoners, ondernemers en
verenigingen “.

Kees is accountant en directeur van De
Meerse Accountants Associatie in Aalsmeer
en sinds 1996 penningmeester van de
OVHZ. Hij staat volledig achter de opzet,
ondernemers samenbrengen, ideeën
uitwisselen en elkaar helpen waar dat nodig
is. Zo is hij één van de initiatiefnemers van
het herrijzen van de Vespo Hal in NieuwVennep. “Iets wat goed is, kan altijd beter
worden. Maar het is wel een kwestie van
kansen zien en de juiste mensen bij elkaar te
brengen”.

René van Maris
René is de contactpersoon voor
alle partners van de OVHZ en is de
spreekbuis voor de BIZ op Pionier. Via de
ondernemersvereniging is het gemakkelijk
om advies te vragen, even te sparren en in
een aantal gevallen hulp in te roepen van
collega-ondernemers. Hij geniet zichtbaar
van het groeiende ledental, heerlijk om
nieuwe mensen te leren kennen en hun
expertise en inzichten te bespreken. Nieuw-

Alexandra Buitenhuis

Eline de Jong

Alexandra beheert sinds 2017 het nog
steeds groeiende ledenbestand van de
OVHZ. Zij benadert nieuwe leden, heet
ze van harte welkom en helpt ze om hun
plek te vinden binnen de gevarieerde
OVZH-groep. In het dagelijkse leven runt
zij een advocatenkantoor in het centrum
van Nieuw-Vennep. Haar expertise ligt
bij strafrecht en jeugdstrafrecht, personenen familierecht, alsmede arbeidsrecht en
incasso’s. Alexandra is een geboren en
getogen Vennepse. Ze weet wie wie is,
daardoor ligt haar kracht bij het in contact
brengen van de juiste ondernemers om de
diverse doelstellingen te realiseren.

Eline is consciëntieus is en zet graag
de puntjes op de i, daarom is zij van
onschatbare waarde binnen het bestuur
van de OVHZ als secretaris. Ze zet graag
haar schouders ergens onder en is door
in de schoenen van de ondernemer te
gaan staan altijd bereid tot het vinden op
oplossingen. “Het samenwerken met en
voor andere ondernemers is van wezenlijk
belang om zaken voor elkaar te krijgen”.
Behalve voor de OVHZ, is zij actief voor
zowel De Rustende Jager als Hotel de Beurs.
Voor beide ondernemingen verzorgt zij de
administratie.

Herbert Wittebrood

en het nastreven van gezamenlijke doelen.
Alle veranderingen op de parken vergen
veel tijd en behoeven evenzoveel aandacht.
Zijn rol is divers en hij helpt met het maken
van de vertaalslag van ondernemer naar de
uitvoerder.

Herbert werd binnen ondernemend
Haarlemmer meer een bekend gezicht
toen Autoschade Wittebrood in 2002
de Ondernemersprijs, destijds nog
georganiseerd door de Junior Kamer,
won. Niet gek dus dat hij in 2003 werd
benaderd om in het bestuur van de OVHZ
plaats te nemen. Voor Herbert was dit een
kans om iets terug te kunnen doen. Hij
draagt een belangrijk steentje bij aan de
oprichting van de BIZ Pionier. Ook is hij
medeverantwoordelijk voor de moderne
uitstraling en de aanleg van fietspaden op
bedrijventerrein De Pionier.

is het hoofddoel van de OVHZ niet eens
netwerken, maar lokaal samenwerken en
kennis delen.

Edwin Beentjes
Edwin is directeur van CTS Group, gevestigd
op Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid,
en is de spreekbuis voor het wel en wee op
datzelfde bedrijventerrein. Als voorzitter van
de Commissie Bedrijvenparken is hij actief
met het veiliger maken van alle terreinen

Raimond van den Broek
Riamond, ook een geboren en getogen
Venneper, is sinds 2000 eigenaar van Logo’s
& Letters. Volgens hem is het niet meer
dan logisch om binnen een vereniging
als de OVHZ een bestuurlijke functie
te bekleden. Hij is lid van de commissie
“Centrumactiviteiten” en daar is momenteel
enorm veel te doen. Zo zou hij heel graag
samen met de winkeliersvereniging van De
Symfonie zorgen voor een groter draagvlak
richting de gemeente. Per slot van rekening

Advocaat in
schaapskleren
HEEREBOUT

De ene advocaat is de andere niet. Heeft u een juridisch geschil kies dan een

Advocatuur

advocaat die bij u past. Iemand waar u goed mee kunt praten en die verstand van
zaken heeft. Die de wet kent en weet te interpreteren. Dat pleit ervoor om contact
op te nemen met Heerebout Advocatuur. Advocaten die bekend staan om hun

St. Anthoniusstraat 1F
2153 BA Nieuw-Vennep
tel 0252 620 557

info@heerebout-advocatuur.nl
heerebout-advocatuur.nl

inlevingsvermogen, kennis en schat aan ervaring maar ook omdat zij nooit opgeven.
Want achter die rustige verschijning en aimabele presentatie schuilt een advocaat in
schaapskleren. Meestal tot grote verrassing van de verliezers.

Boslaan 7
2132 RJ Hoofddorp
tel. 023 - 562 46 28
fax. 023 - 562 26 08
Keuken geopend:
Lunch
ma t/m vrij
11.00-15.00 uur
Diner
7 avonden
17.00-22.00 uur

De mooiste locatie van Hoofddorp

www.lhirondelle.nl

Johan Remkes neemt afscheid als
Commissaris van de Koning in de
provincie Noord-Holland, Arthur
van Dijk – voor ondernemend
Haarlemmermeer geen onbekende
– volgt hem op. Dat was op maandag
19 november breaking news.
Arthur van Dijk, eerder wethouder in onze
gemeente en nu voorzitter van Transport
en Logistiek Nederland, keert terug in het
Openbaar Bestuur.

Arthur van Dijk
voorgedragen als
CvdK

“Het was tijd voor iets anders”, geeft
hij als antwoord op de vraag waarom
hij Remkes wilde opvolgen. “Van het
wethouderschap heb ik genoten. Maar ik
heb altijd gezegd: ik gun Haarlemmermeer
geen beroepswethouder. Ik had er 10
jaar opzitten toen Transport en Logistiek
Nederland mij benaderde voor het
voorzitterschap. Iets heel nieuws en voor
mij een prachtige kans om kennis te maken
met deze dynamische wereld. Uiteindelijk
is vervoer de basis van de Nederlandse
economie. Zo’n voorzitterstermijn duurt
3 jaar. Mijn eerste was al eens verlengd
en ik wist al, dat ik in aanmerking zou
komen voor een tweede verlenging toen
de vacature voor commissaris in NoordHolland voorbij kwam. Ik zag het profiel
dat voor de opvolging was gemaakt en
eigenlijk herkende ik me daar wel in. Toen
ontstond het idee: misschien moet ik dit
een kans geven? Ik besloot ervoor te gaan,
heb gesolliciteerd. Dan ga je een traject in.
Ik vergelijk dat wel eens met een treinreis.
Je koopt een kaartje, stapt in, maar ja, zo’n
trein kan onderweg nog wel eens te maken
krijgen met onverwachte gebeurtenissen. Je
moet maar afwachten of je ook echt komt
waar je op een bepaald moment wilt zijn.
Maar diezelfde reis kan ook vlot verlopen.
Dat is gebeurd. Ik ben voorgedragen en het
wachten is nu op de officiële benoeming. Ik
ben terug als bestuurder, sowieso weer iets
heel anders, en dan ook nog eens in NoordHolland, een prachtige provincie waar
HET gebeurt. En dus eentje met specifieke
uitdagingen. Die zal ik graag aangaan.”

Mooie werklocaties

nu en in de toekomst

Het gesprek over duurzame werklocaties begint vroeg. Om half acht
verzamelen de deelnemers zich in Hotel De Rustende Jager in Nieuw-Vennep
voor een ontbijtinterview. Ook al vinden sommigen deelnemers het tijdstip
wel erg vroeg, er wordt al snel gesproken over het onderwerp duurzame
‘werklocaties’. Dit kunnen zowel bedrijventerreinen als kantoorgebieden zijn.

Dick legt gelijk een eerste stelling op de
ontbijttafel: ‘duurzaamheid is door de
overheid bedacht’. Maar daar is eigenlijk
niemand het mee eens. Rob Middelkoop
bijt het spits af: “Als transportbedrijf ben
je wel een vervuiler. De uitstoot moet echt
naar beneden. En dan vraag je je af wat
wij er als ‘vervuiler’ aan kunnen doen.
Duurzaam bezig zijn dus. Het onderwerp
leeft bij ons en wij hebben het ook in
onze visie opgenomen. Duurzaamheid,
innovatie en efficiëntie horen wat mij
betreft bij elkaar. Na ons dak vol gelegd
te hebben met zonnepanelen, zijn wij
nu ook intern met duurzaamheid aan

Duurzaamheid, innovatie
en efficiëntie horen
wat mij betreft bij elkaar.

de gang. Schoon denken. Onze klanten
vragen er ook om en wij stralen nu
kwaliteit uit.”
Hans van Limpt: “Wij zijn net verhuisd
van De President naar Hoofddorp-Noord
en hebben daar zelf een bedrijfspand
gebouwd. Volledig duurzaam, zowel van
binnen als van buiten. Alleen de auto’s
zijn nog een beetje lastig. Maar het is
wel enorm belangrijk om er collectief

iets mee te doen. Wij zoeken nu naar
subsidies en zijn in gesprek met de
ondernemers op Noord om die kennis te
delen. In tegenstelling tot De President
heeft Noord geen parkmanagement. En
dat moet er nu ook komen. Als er een
parkmanagementvereniging is, kan een
BIZ (Bedrijven Investering Zone) opgezet
worden”.
Ton Sels: “Op Spoorzicht zijn we
samen met de ondernemers naar de
mogelijkheden gaan kijken. Er was wel
iets van collectieve beveiliging, maar
alles op vrijwillige basis. Toen zijn we het
BIZ-traject ingegaan en binnen 5 jaar zag
Spoorzicht er al anders uit. Veiligheid
staat als nummer 1 op de prioriteitenlijst,
nu gaan we ook verder met
duurzaamheid. Bij ons op het terrein is
Ons Tweede Thuis met een werkcentrum
gevestigd. Daar zijn veel werkzaamheden
voor volwassenen met een lichte tot
matige verstandelijke beperking. Wij
hebben hen gevraagd ons te helpen met
het ophalen van oud papier en cartridges.
Met Meerlanden Bedrijfsafval als partner.
En dat heeft zo vreselijk leuk uitgepakt.
Ook de ondernemers zijn bijzonder
enthousiast.”
Jon van Luling meldt dat hij bezig is met
de verkoop van 22 bedrijfsunits in project
“Het Eurokwartier” op Nieuw-Vennep
Zuid. Gasloos.... Het is één van de eerste

Ilknur Dönmez

Tijdens de bijeenkomst
kwamen oplossingen
rondom energie, afval,
recycling en omgeving
aan bod
bedrijfsmatige projecten in de gemeente
Haarlemmermeer. Maar we krijgen
veel vragen van kandidaten. Als er geen
gasaansluiting is, hoe ga je dan de unit
verwarmen? Wat zijn de mogelijkheden?
Wat kost het en -nog belangrijkerwat levert het op? Wij hebben nu een
informatieavond gepland met onder
andere installateurs erbij die kandidaten
precies kunnen vertellen hoe het in elkaar
zit.”

Kennis delen
Ilknur Dönmez is blij. “Dat is precies
wat we willen. Kennis delen en de
gemeente kan optreden als intermediair.
Op 10 oktober hebben we een speciale
bijeenkomst gehad over duurzame
werklocaties. Vanuit de gemeente
hebben we gekeken wat wij daarmee

kunnen, maar het initiatief kwam bij de
ondernemers vandaan. Het vraagt om
een collectieve aanpak. De gemeente
werkt hierin samen met ondernemers.
Dit doen we door samen met partners
tafels te organiseren die periodiek bij
elkaar komen. Er worden inhoudelijke
duurzaamheidsprojecten ontwikkeld,
voorbereid en uitgevoerd. Alles wat er
aan een tafel besproken wordt moeten we
met elkaar delen. Tijdens de bijeenkomst
kwamen oplossingen rondom energie,
afval, recycling, en omgeving aan
bod. Praktische informatie waarmee
ondernemers direct aan de slag kunnen.
Stap voor stap, op basis van ervaringen,
worden samen concrete resultaten
geboekt. En we hebben een ontzettend
leuke dag gehad.
Bij de bijeenkomst waren veel bestuurders
van werklocaties aanwezig. Zij hebben
ook hun handtekening gezet op een kaart,
bij hun werklocatie, om aan te geven dat

Hoofd Economische zaken &
Luchthavenzaken bij de Gemeente
Haarlemmermeer en betrokken bij
duurzaamheid en kwartiermaker voor
de nieuwe gezamenlijke agenda van de
Metropool Regio Amsterdam. “Ik zie
circulaire economie en duurzaamheid
als randvoorwaarde voor een gezonde
economie, een volhoudbare economie.
Vanuit de gemeente faciliteren wij samen
met ondernemers het traject duurzame
werklocaties”.

Ton Sels
Parkmanager Spoorzicht en directeur
Interglobe Advies en Consultancy.
“Duurzaamheid is een organisatieaspect.
Ondernemers willen er wel iets mee,
maar op een bedrijvenpark moet je het
wel organiseren. De tijd van alles op
vrijwillige basis is wel voorbij.”

De volgende stap is de
ondernemers op deze
werklocaties bereiken
en laten aanhaken.
ze het komende jaar hier serieus mee
aan de slag gaan. De volgende stap is
de ondernemers op deze werklocaties
bereiken en laten aanhaken.”
“Ik hoor vanmorgen zo veel nieuwe
dingen”, stelt Rob, “ik haal mijn
informatie bij de branchevereniging, bij
TLN en ons parkmanagement. Maar als
ik dit allemaal hoor, hebben we misschien
wel dingen laten liggen. Maar bij ons ligt
nu eenmaal de focus op mobiliteit en niet
direct op het vastgoed.”

Hans van Limpt

Collectieve aanpak

Heeft een eigen beveiligingsbedrijf en
is bestuurslid van Bedrijvenpark De
President en BIZ/Parkmanagement
Bestuur in oprichting op HoofddorpNoord.

Hans is het wel met Rob eens. “Als
ondernemer wist ik totaal niets van dit

“De President is een relatief nieuw
bedrijventerrein, maar we zijn met
gemeente en provincie wel bezig om
te kijken naar duurzame maatregelen
voor onze leden. En op HoofddorpNoord is nog veel te doen. Daar zijn
we net begonnen met het opzetten van
BIZ, KVO en Parkmanagement, zodat
we collectief kunnen gaan kijken naar
duurzame maatregelen en een schoon,
heel en veilig bedrijventerrein.”

soort zaken. En waar moet ik het vandaan
halen? Ik ben ook op 10 oktober bij die
bijeenkomst geweest. Organisaties die
zich bundelen? Er is hierover nog steeds
te weinig informatie bij de ondernemers.”
Ilknur meldt dat dit ook moet gebeuren
via de ondernemersverenigingen, de BIZ
en het parkmanagement. “Maar, stelt
zij, “neem ondernemers mee naar die
tafelbijeenkomsten. De vastgoedeigenaren
moeten daar ook bij zijn. Duurzaamheid
leidt tot waardevermeerdering van
het vastgoed. Dit is echt hét moment.
Verduurzaming van werklocaties vraagt
om een collectieve aanpak. Het betekent
een samenwerking tussen ondernemers
(-verenigingen), vastgoedeigenaren,

leveranciers, adviseurs en de overheid.
Ieder kantoor groter dan 100m2 moet
in 2023 minimaal het energielabel C
hebben. Naar schatting bij meer dan helft
van de kantoren in Haarlemmermeer
moeten maatregelen worden genomen.
Uiteindelijk levert het leefbare en
levensvatbare werklocaties op.”

We zijn begonnen met
‘schoon, heel en veilig’
en kijk hoe het er nu bij
ligt. Echt mooi.

“Hoe vinden jullie dat de
bedrijventerreinen/werklocaties er nu
voor staan?”, dat is een volgende vraag
van Dick. Ton: “Kijk naar Spoorzicht.
Acht jaar geleden was het echt
verschrikkelijk daar. Nu is alles strak en
mooi. Door de BIZ hebben we het hele
bedrijventerrein vergroend. De omslag op
Spoorzicht kwam via de OVHZ. Edwin
Beentjes van de CTS Group, Henriët
van den Berg van Design Masters en
Gerrie Geijssen van Transcontinenta
hebben er keihard aan gewerkt. We zijn
begonnen met ‘schoon, heel en veilig’
en kijk hoe het er nu bij ligt. Echt mooi.”
De President is van begin af aan al een
duurzaam bedrijvenpark geweest. “Met
strenge regels”, stelt Hans. “Het is alleen
jammer dat de gemeente tijdens de crisis
de boel heeft laten vallen. Ze willen ook
niet handhaven. En dat is slecht, want de
verpaupering slaat toe. Daarmee moet je
ook rekening houden als je begint met

Rob Middelkoop
Bestuurslid Business Park Nieuw-Vennep
Zuid en directeur van transportbedrijf
D.J. Middelkoop & Zn. “Duurzaamheid
is een ruim begrip, maar wij hebben
er wel wat mee. Wij zijn afgelopen
zomer bijvoorbeeld een bijzondere
samenwerking aangegaan voor een groot
solar project. Wij hebben het dak van
ons bedrijf beschikbaar gesteld voor de
opwekking van duurzame energie. Er
liggen ruim 2.000 zonnepanelen, die
zorgen voor een constante productie van
duurzame energie. De opgewekte energie
wordt voor 60% door ons gebruikt, de
andere 40% gaat voor algemeen gebruik
het net op.”

Jon van Luling
Bedrijfsmakelaar en Register-Taxateur
van Van Luling BOG. “Ons kantoor is
gevestigd op Schiphol-Rijk. Dat men in
de polder volop bezig is met duurzame
werklocaties is niet nieuw voor ons.
Wij zoeken echter naar kennis en
praktische ondersteuning op dit gebied
om onze opdrachtgevers, zowel beleggers
en eindgebruikers, beter te kunnen
adviseren.”

een terrein op te knappen. Je moet het
echt goed bijhouden, anders ben je zo
weer terug bij af.”

Locals for locals
Het onderhoud is natuurlijk ook
heel belangrijk. Ton: “Wij hebben op
Spoorzicht met de gemeente afgesproken
dat wij het budget krijgen voor het
groenonderhoud. We doen ook een
periodieke schouw en de ondernemers
vinden het prettig.”

Dick Hulsebosch
Voorzitter Ondernemend Hoofddorp
en het Haarlemmermeers Ondernemers
Platform. Vandaag tafelvoorzitter om het
gesprek over ‘duurzame werklocaties’ in
goede banen te leiden.

Hans vertelt dat de ondernemers op De
President zelf meebetalen aan een hoger
niveau van onderhoud, naast de bijdrage
die zij van de gemeente ontvangen. Dit
omdat zij het ook zelf uitzetten. We laten
Griekspoor meer vegen en dan hebben
wij minder onderhoudswerk.”
Ton: “Op Spoorzicht werken wij ook met
Griekspoor en Rob Blom Tuinen. De
eenvoudige taken in het groenonderhoud
worden gedaan door Ons Tweede Thuis.”
Jon: “Ik vind het wel een vereiste om het
lokaal uit te besteden, maar het moet wel
kunnen.”

“Je versterkt elkaar daar mee”, vindt
Ilknur. “Ik hoop ook echt dat het traject
duurzame werklocaties, dat wij nu
voorlopig voor een jaar hebben uitgezet,
gaat werken. Ik wil ook graag tegen de
ondernemers zeggen ‘kom en neem
je buurman mee’. Haarlemmermeer is
een top economische gemeente. Dat
komt niet alleen door Schiphol. We
hebben hier zo veel diversiteit en zo veel
ondernemerschap. Ons lokale netwerk
is ook heel sterk. Je doet het hier echt
met elkaar. Ook hier gaan we samen een
succes van maken.”

Ik vind het wel een
vereiste om het lokaal
uit te besteden, maar
het moet wel kunnen.

Benutten van bestaande
oplossingen, kleine
stappen met grote
impact, grote stappen
in gezamenlijkheid

Duurzame werklocaties
Haarlemmermeer
Gemeente Haarlemmermeer werkt samen met ondernemers aan de
transitie naar een circulair gezonde samenleving. Dat doen we omdat
grondstoffen schaarser worden en het klimaat verandert. We gaan deze
klimaatverandering tegen, maken onze polder uiteindelijk energieleverend,
werken aan een robuust en duurzaam watersysteem, produceren
grondstoffen in plaats van afval én zorgen voor gezonde werklocaties en
kantoren.
Samen met partners worden periodiek
duurzaamheidstafels georganiseerd.
Aan deze tafels worden inhoudelijke
duurzaamheidsprojecten ontwikkeld,
voorbereid en uitgevoerd. Hierbij
ligt in eerste instantie de focus op
werklocaties met een organisatiegraad,
een BIZ of parkmanagement. De
organisatie- en bestuurskracht van de
werklocaties worden optimaal benut
om tot invulling en uitvoering van
duurzaamheidsmaatregelen te komen.
Op 10 oktober 2018, tijdens de Dag van
de Duurzaamheid, was de ‘kick-off ’
van het project Duurzame Werklocaties
in Haarlemmermeer. Ondernemers,

bedrijvenpark- en vastgoedmanagement,
ondernemersverenigingen, overheid en
‘verduurzamers’ waren bijeen om kennis
te maken met de hierboven genoemde
duurzaamheidstafels.
Aan de duurzaamheidstafels werden
thema’s als hernieuwbare energie, afval
en recycling en omgeving (mobiliteit,
openbare ruimte groen, water, lucht
en ruimtelijke ordening) in relatie
tot de mens in zijn of haar duurzame
werkomgeving besproken.
De ambitie is voor de komende periode
is groot, de aanpak is pragmatisch:

‘best practice’, benutten van bestaande
oplossingen, kleine stappen met
grote impact, grote stappen in
gezamenlijkheid. Aan de tafels inspireren
we elkaar en nemen we kennis van
oplossingen, subsidies en realiseren we
uitvoeringsprojecten.
Aan het slot van de bijeenkomst op
10 oktober hebben zich 12 bedrijvenen kantorenparken aangesloten bij
dit traject. Zij gaan met ons en met
elkaar aan de slag. U wordt van harte
uitgenodigd om zich aan te sluiten bij dit
initiatief!
Daar waar gewenst kan, voorafgaand aan
deelname aan de duurzaamheidstafels,
op bedrijventerrein of kantorenpark
niveau een zogenaamde ‘masterclass’
worden gegeven. Ondernemers en hun
bestuurders worden door een deskundig
team, samengesteld uit onze partners,
geïnformeerd over de mogelijkheden
tot verduurzaming en geïnspireerd en
uitgedaagd om aan te sluiten bij de
duurzaamheidstafels.
Voor deelname aan een masterclass en/
of aan een duurzaamheidstafel kan men
contact opnemen met:
Ed Nieuwenhuizen, Procesbegeleider
Duurzame Werklocaties

Subsidies werklocaties
Voor de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande werklocaties zijn allerlei lokale en provinciale subsidies
beschikbaar. Deze financiële middelen kunnen de business case van uw project een stuk aantrekkelijker maken.
Wanneer kun je een subsidie krijgen? En waar vind je informatie
over subsidies? Ondernemers besteden hun tijd graag efficiënt,
dus een wegwijzer door het doolhof van subsidieland kan geen
kwaad. Het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen
(PHB) neemt deze taak graag op zich. Het PHB opereert als
servicebureau met advies en ondersteuning voor gemeenten,
en parkmanagementverenigingen in de Metropool Regio
Amsterdam (MRA). De financiële middelen hiervoor
ondernemersverenigingen komen uit het regionaal budget
van de MRA. Gemeenten die in de MRA participeren kunnen
kosteloos van de PHB-diensten gebruik maken.
De provinciale subsidies die voor onze regio van belang zijn
even op een rijtje.
Regeling HIRB: Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik
Bedrijventerreinen
Te gebruiken voor:
Waarborgen van kwaliteit Noord-Hollandse bedrijventerreinen
• fysieke maatregelen
• verband houdende procesmaatregelen
• maatregelen voor verbetering aanzicht of
duurzaamheidsmaatregelen voor bedrijfspanden in combinatie
met fysieke maatregel
Maximale bedrag
Fysiek: Tussen €5.000 - €550.000, waarvan 25% subsidiabel.
Aanzicht/ duurzaamheid: max. €100.000, waarvan 25%
subsidiabel.
Bijzonderheden
Subsidie kan worden verstrekt aan gemeenten, die daarover
contact hebben met de ondernemers op dat terrein.
De HIRB-subsidie kan gedurende één maand van het jaar
worden aangevraagd. Eerstvolgende periode:
april 2019.

Regeling OTW: Ondersteuning Toekomstige Werklocaties
Te gebruiken door:
Gemeenten en ondernemingen:
• inrichten van organisatie voor beheer van bedrijventerrein
• begeleiding en initiëren van duurzame maatregelen
op een bedrijventerrein
• begeleiden vraagbundeling breedbandverbinding
Gemeenten:
• onderzoek en/of procesbegeleiding transformatie
en/of tijdelijke benutting
• opstellen regionale en lokale visie voor
bedrijventerreinen en kantorenlocaties
Maximale bedrag
Maximaal €25.000, waarvan 50% cofinanciering, voor het
inrichten van beheer of initiëren duurzame maatregelen.
Voor overige aanvragen: maximaal €10.000, waarvan 50%
cofinanciering.
Bijzonderheden
Subsidie kan worden verstrekt aan gemeenten
en ondernemingen en kan het gehele jaar worden
aangevraagd, totdat het plafond is bereikt.
Informatie over deze twee provinciale
subsidies is te vinden op:
www.noord-holland.nl/Loket
Voor informatie over
duurzaamheidsmaatregelen
op werklocaties:
Ed Nieuwenhuizen, Procesbegeleider
Duurzame Werklocaties
Gemeente Haarlemmermeer
Email: Ed.Nieuwenhuizen@Haarlemmermeer.nl
Tel: 06-12506717

Piet van Maris, Gromax materiaalverhuur

Ondernemen is lef hebben
Piet van Maris, eigenaar van Gromax materiaalverhuur, begon
20 jaar geleden als zzp’er in de bouw. Op het moment dat hij zag
dat er vraag was naar autohoogwerkers, sloot een lening af bij
de bank en begon met “Hands & Heights”. Dat klinkt allemaal
heel simpel, maar doordat hij uitging van zijn eigen capaciteiten
en werken voor een baas hem wat lastiger afging, heeft hij jaren
later precies datgene bereikt wat hem voor ogen stond.

Als aan Piet wordt gevraagd of hij weleens een “misser” heeft
gehad, schiet hem direct de elektrische kruiwagen te binnen.
Zelf vond hij het een fantastisch product en zag direct de
voordelen. Maar 10 jaar geleden was de markt er nog niet klaar
voor. “Niemand wist van het bestaan van de kruiwagen, dus er
ontstond eigenlijk nooit vraag naar. De vraag komt pas als de
trend gezet is”.

Piet werd opgemerkt door HMS, die graag het materieel van
hem huurde, en werd filiaalbeheerder van HMS in NieuwVennep. Zijn netwerk binnen de aannemerij, hoveniersbranche
en weg- en waterbouw bezorgde hem een vliegende start.
Inmiddels heeft hij HMS ingeruild voor een coöperatie, waar 3
ondernemers hun krachten bundelen in GROMAX. Door deze
constructie kunnen 7 vestigingen samenwerken en investeren,
zodat er voor iedereen ruim 5000 artikelen te huur zijn.

Doe wat je zegt & zeg wat je doet
Voor alle ondernemers heeft Piet een advies: “Hou het simpel:
voor zowel jezelf als voor je klant. Alleen dan kun je een plan
maken, de grote lijnen vasthouden en daarvan
afwijken als je een kans ziet”. “Klanten willen weten wat je hebt
en wat je kunt, zeg wat je doet en doe wat je zegt, dat snapt
iedereen en voor jezelf is het ook een mooie leidraad.”

Het Sinterklaas Bowlen was ook nu
weer een van de leukste evenementen
van het jaar. Weliswaar met minder
deelnemers, maar zeker net zo leuk!
Met Sinterklaas ging het bijna mis; die
was nog in Spanje.
Dat was slecht nieuws. Want Sinterklaas
Bowlen zonder Sinterklaas is toch ook
weer zo wat. Gelukkig kwamen we in
contact met een Hulp-Sint! Een echte

The Saint Sint. De Zwarte Pieten dames
Amber Kempers, Djoy Zandvliet en Yara
Klomp hebben ook fantastisch werk
verricht. Zij waren op de banen in de
weer om te helpen. Want voor een aantal
kleintjes was de bal toch echt wel zwaar.
Kortom, het liep allemaal gesmeerd,
het was gezellig en het was echt echt
een feest. En ook stoere jongens van
11 jaar geloven dan prompt weer in de
Goedheiligman…

Winnaar bij de meisjes werd Fae
Bakker (4) en bij de jongens won Vince
Verstraten. De prijs voor de gezelligste
familie, aangeboden door Claus Bowling
ging naar Marcel, Monica Schabbink en
hun zoon Casper. De chocoladeletters
kwamen van de Hema en de twee bekers
werden aangeboden door Multivos.

Hugo Heerebout
Het jaar 2018 loopt snel ten einde, het is al bijna tijd voor 2019. Maar
eerst wordt het nog Kerstmis. Het feest zoals dat over de hele wereld
wordt gevierd, is voor een groot deel van de mensheid een christelijke
herdenking. Maar er is ook een groep die stil staat bij de oude Keltische
viering van de cyclus van Licht en Duisternis en voor weer een andere
groep is het feest gewoon commercie.
Zelf zit ik Thailand dit jaar en dan zal je zien dat de Thai hun best
doen om het hun gasten naar de zin te maken: overal hebben de
boeddhistische Thai kerstverlichting opgehangen, en kerstbomen
neergezet. Er lopen kerstmannetjes rond en er staan sneeuwpoppen.
Terug naar Nederland: het kan nog wel eens serieus misgaan op
kerstborrels. Overmatig drankgebruik speelt dan meestal een rol.
In 2015 valt een werknemer zijn directeur aan op de kerstborrel. De
werknemer wordt op staande voet ontslagen. Zijn verweer dat zijn
gedrag mede door bepaalde medicijnen kwam, wordt niet gehonoreerd
omdat de rechter vindt dat de werknemer daar rekening mee had
moeten houden.
Een werknemer die in 2013 na afloop van de kerstborrel de fiets van
een collega verplaatst op een bedrijventerrein van 9000 m2, wordt
door de werkgever later op staande voet ontslagen als de werkgever
de camerabeelden op het terrein bekijkt en hij de werknemer ‘diefstal’
verwijt. De rechter vindt dit te ver gaan: geen ontslag op staande voet.
Een medewerker die zelf een klap krijgt op een kerstborrel kan dit
voorval niet verwerken en maakt zichzelf en de situatie op de werkvloer
onmogelijk door het niet los te kunnen laten en mediation niet te
laten slagen, zodat de verhoudingen niet werkbaar meer zijn. Met
als uiteindelijk triest resulaat dat de werkgever tot ontbinding van de
arbeidsovereenkomst met deze werknemer moet overgaan.

Excessen op de
Kerstborrel?

Directeuren kunnen ook
over de schreef gaan

Directeuren kunnen ook over de schreef gaan. De voorbeelden van
ongewenste intimiteiten op kerstborrels zijn legio. Een ander triest
geval is dat van de directeur die in dronken toestand een mannelijke
werknemer in de billen knijpt en een grappig bedoelde opmerking
maakt over het gedimde licht in de ruimte: “wat vind je van deze
darkroom?”. De werknemer blijkt echter in zijn jeugd getraumatiseerd
te zijn door sexueel overschrijdend gedrag jegens hem op een
seminarie. Ondanks herhaalde excuses en spijtbetuigingen kan de
werknemer het voorval psychisch niet verwerken en leidt dit tot het
einde van het dienstverband.
Wilt u meer advies hoe u omgaat met een ontslag op staande voet? Juist
complexe en gevoelige situaties vereisen de levenservaring en juridische
kennis van een senior, niet van een jonge vennoot.
Ik wens u prettige feestdagen!
mr. Hugo Heerebout, advocaat | T: 0252- 620557
info@heerebout-advocatuur.nl
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Sociaal ondernemen,
zonder gedoe

Alle disciplines onder één dak:
• utiliteitsbouw
• woningbouw
• renovatie

Als ondernemer bouwt u aan uw bedrijf.
Daarbij wilt u best mensen een kans
geven die niet vanzelfsprekend een

Tel: 020-2105960
Regiobouw Haarlemmermeer
Haarlemmermeer
Aalsmeerderweg 600
600
Aalsmeerderdijk
1437 EJ
Rijk
1437
EJSchiphol
Schiphol-Rijk

baan vinden. Maar hoe? AM match
begeleidt het hele traject. Zodat u
menselijk kunt ondernemen
zonder gedoe.
Interesse in een goede match?
ammatch.nl

023 - 5661 566

Erik Verstraten

Duurzame
werklocaties

Het mooiste van je opgeven voor de Ondernemersprijs
Haarlemmermeer is de bewustheid die ontstaat nadat de
presentatie richting de juryleden klaar is. Los van de vraag of de
presentatie zou resulteren in een nominatie, gaven alle vragen over
historie, personeelsbeleid, de financiële situatie, maatschappelijk
verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemen ons
ontzettend veel inzicht in onze eigen onderneming.
In ons geval heeft die presentatie zelfs gezorgd voor een nominatie
waar wij met elkaar ontzettend trots op zijn! Spannend blijft de
vraag wie de opvolger gaat worden van BLS Reclame in 2016 en
BoekuwZending in 2017. Met medekandidaten als Drukkerij
Groen, Hemdvoorhem.nl en Partywinkel.nl zal het tot het laatste
moment een vraagteken blijven.
Wat de doorslag zal geven? Bernd Groen kwam ik tegen tijdens de
bijeenkomst van de gemeente Haarlemmermeer op de Dag van de
Duurzaamheid. Groener denken als Bernd zal lastig worden.
Wij hebben echter al bewezen ook een groene kant te hebben. Niet
alleen is onze huisstijl grotendeels groen, ook het “refurbishen”
van bureau’s en stoelen maakt duidelijk hoe wij over duurzaam
denken. Verder benadrukken wij dit door ons zoveel mogelijk
papierloze kantoor. Waar wij 1-0 achterstaan op Bernd, dat zijn de
zonnepanelen die zij al hebben liggen op hun kantoorpand. Steekt
onze ledverlichting een beetje schril bij af. De aanvraag voor de SDE
subsidie is in ieder geval wel de deur uit. Stap 1 om de investering in
een dak vol zonnepanelen dichterbij te brengen.
Daarnaast is een eigen mini-milieustraat aan de Fruittuinen
in ontwikkeling. Samen met de Meerlanden zijn wij met de
medekantoorgebruikers van de kantoorvilla’s aan de Fruittuinen
bezig met een 3.0 oplossing voor het recyclen en afvoeren van onze
reststromen. Met afvaloplossingen voor glas, papier en karton, een
restafval rolcontainer, een rolcontainer voor plastics en zelfs een
apart systeem voor folies (wikkel- en verpakkingsfolies) is onze
eigen milieustraat binnenkort een feit.
Het bijzondere is dat de vragen die gesteld zijn rondom de
Ondernemersprijs de bewustheid op dit vlak hebben aangewakkerd.
Daarbij is extra leuk, dat de kosten voor de ondernemers in de
kantoorvilla’s aan de Fruittuinen straks wezenlijk omlaag gaan
omdat wij een gezamenlijke afspraak kunnen maken in plaats
van allemaal individuele afspraken met afvalverwerkers. Want
duurzaam is leuk, de portemonnee van ons als ondernemer zal
een rol blijven spelen in keuzes die wij kunnen maken om tot
een duurzame werklocatie te komen. En dan is “groen” straks de
uiteindelijke winnaar!

Erik Verstraten is eigenaar van Verstraten & Partners
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Nieuwe dienstverlening
Ton Hofstra Fotografie
toch? Maar die groeien en veranderen.
De foto’s zijn al snel niet meer up-to-date en
het ontbreekt je aan tijd om zelf
actuele beelden te schieten. Als nieuw
onderdeel van de dienstverlening biedt Ton
Hofstra Fotografie daarom portretfotografie
per abonnement aan. Tegen een vooraf
vastgesteld bedrag worden bij elkaar
passende portretfoto’s gemaakt, die in
wissellijsten kunnen worden geplaatst. Elk
formaat is mogelijk. Zo blijven de foto’s
altijd actueel.

Bijna niets leukers dan mooie foto’s van je
kinderen en kleinkinderen aan de wand,

De oude opnames maken plaats voor de
nieuwe, maar blijven wel in de wissellijst
bewaard. Elk jaar kan dan bij het updaten
even worden teruggekeken naar de in

voorafgaande jaren gemaakte beelden.
En dan kan met verwondering worden
vastgesteld, hoe snel je (klein) kinderen
groter zijn worden.
Meer informatie: welkom@tonhofstra.nl
www.tonhofstra.nl

Nieuwe Bakery voor
Servicestation Van Kalmthout

Na een aanzienlijke verbouwing
presenteerden Sjef Maessen en het team
van Servicestation Van Kalmthout hun
nieuwste aanwinst, de Bakery. Dit gebeurde

op donderdag 1 november met een Grand
Opening Festival, in combinatie met een
Ondernemerscafé van Ondernemend
Hoofddorp.

De nieuwe Bakery bij het Servicestation
langs de Van Heuven Goedhartlaan
voldoet aan de nieuwste maatstaven en
het assortiment is flink uitgebreid. Er is
nu voor koffie zowel een Barista als een
Starbucks ‘on the go’ corner. Verder zijn
er verschillende werkplekken, gratis wifi,
en uiteraard hebben de klanten een ruime
keuze in vers belegde broodjes, tosti’s,
sappen, snacks en nog veel meer. De Bakery
is van maandag t/m vrijdag tot 19.00 uur
geopend en er worden ook saté en diverse
burgers geserveerd. Tijdens het Grand
Opening Festival kon daarmee al kennis
worden gemaakt: de saté en hamburgers uit
de eigen Bakery waren het proeven meer
dan waard. En met heerlijke wijnen maakte
De Wijnzaak het allemaal af. Ondanks het
slechte weer, mochten Sjef en zijn team
een mooie opkomst noteren. Tanken,
autowassen en even iets extra’s: hartelijk
welkom bij Servicestation van Kamthout!

Handelsbanken: niet voor de ‘quick win’,
maar voor de lange termijn
Caroline Mesters is directeur van het Handelsbankenkantoor op Schiphol. Vanaf de zesde verdieping in Toren H van
het WTC Schiphol wordt alles geregeld. “Wij zijn een kleinschalig kantoor waar alles draait om klantgerichtheid”, stelt
Caroline. “En juist vanwege die kleinschaligheid zijn wij extra betrokken bij onze klanten en weten we wat er speelt.”

Handelsbanken heeft volgens Moody’s, Standard & Poor’s en
Fitch een uitstekende kapitaalspositie en een sterke internationale
kredietwaardering. Hiermee behoort ze tot de meest solide
banken van de wereld. Handelsbanken werd in 1871 opgericht als
Stockholms Handelsbank. Inmiddels is de bank in Zweden een van
de grootste spelers met wereldwijd een groot aantal vestigingen,
waarvan 29 in Nederland. De bank kiest voor gezonde groei
in plaats van snelle winst en hoefde tijdens bankencrises nooit
staatssteun aan te vragen. Handelsbanken is een bank met een sterk
gedecentraliseerde en kostenefficiënte manier van werken. Het doel
is om winstgevender te zijn en een hogere klanttevredenheid te
hebben dan andere banken in haar thuismarkt.

Beetje conservatief
“Wij kiezen bewust voor een persoonlijke aanpak”, vervolgt
Caroline. “Er werken op onze kantoren mensen die niet alleen de
regio, maar ook de lokale markt goed kennen. Bij Handelsbanken

zijn de kantoren de bank. Wij werken met een hoge mate van
zelfstandigheid. Veel beslissingen worden op het lokale kantoor
genomen, waardoor de klant snel weet waar hij aan toe is.
We doen nooit risicovolle investeringen en we houden altijd
in ons achterhoofd dat er ook weer mindere tijden kunnen
aanbreken. We werken dan ook uitsluitend met klanten die deze
visie ook onderschrijven. We opereren in een breed speelveld
van vermogensbeheer tot en met particuliere en zakelijke
financieringen, en kijken vooral naar de betrouwbaarheid van de
investeringen. Ons financieringsbeleid is wel een beetje conservatief.
We verstrekken alleen financieringen die we verantwoord achten
voor de klant én de bank. Wij gaan niet voor het snelle resultaat,
maar voor de lange termijn.”
Het team van Handelsbanken Schiphol
Van links naar rechts: Boris Tjen, Dennis Vriend, Caroline Mesters, Mark Meester,
Judith Bocxe-Verlaan, Dennis Pothoven, Diana van Gelder en Jeroen Larsen.

3e Kennis & Spijseditie: een spannende
uitdaging
Kennis & Spijs is een ontmoetingsmoment voor Jong Ondernemend
Hoofddorp (JOH), met als speerpunten
samen eten, borrelen en bijkletsen.
Op 12 november stond de derde en
tevens laatste editie van dit jaar op het
programma en die kende een spannend
extraatje. De JOH’ers, niet alleen jong
qua leeftijd maar ook wat het betreft het
hebben van een eigen bedrijf, moesten
namelijk hun hersens laten kraken. Ze
zouden worden opgesloten in een Escape
Room en daarna moeten laten zien
hoe snel ze daar binnen een bepaalde
tijdspanne uit zouden komen.
Een mooie uitdaging, die zo’n 25 JOH’ers
op 12 november aandurfden. Ze werden
rond 18.00 uur welkom geheten in de
huiskamer van het geheel gerenoveerde
‘’IJzeren Frits’’ lokaal, onderdeel van de
Claus Park Collection. Daarna werden
ze in willekeurige groepen verdeeld
en begeleid naar de Escape Rooms. Er
volgde een korte instructie, waarna de
deuren van de diverse themakamers
voor ze werden geopend en vervolgens
weer stevig op slot gedaan. De JOH’ers
lieten zich niet kennen. Er werd binnen
de groepen goed samengewerkt, altijd
een voorwaarde als je uit een benarde
situatie wilt komen. Het resultaat was
prima: bijna iedereen wist binnen de
tijdslimiet – 60 minuten – te ontsnappen.
Leuk, origineel en natuurlijk ook lekker,
deze Kennis & Spijs- editie.
Het organisatieteam, Daniella, Remco,
Jon, Michel en Daan, sluit hiermee de
JOH-events voor 2018 af. Volgend jaar
nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Refresh Gesprek biedt ondernemers ruimte voor reflectie
Hoewel bijna 80% van de ondernemers ideeën heeft om de onderneming (nog)
succesvoller te maken, komt bijna meer dan de helft tijd tekort om al hun
ambities voldoende ruimte te geven. Multicopy The Communication Company |
Hoofddorp komt deze ondernemers tegemoet met het Refresh Gesprek.
“Bij Multicopy Hoofddorp kregen we
de laatste tijd steeds meer vragen van
ondernemers die ons vroegen om met
ze mee te denken”, vertellen Gert en
Daniëlle Brinkhuis. “Ze zitten vol ideeën,
maar hebben niet de rust en ruimte om
stil te staan bij wat ze nu precies willen
bereiken én welke communicatiemiddelen
ze hiervoor het beste kunnen inzetten.
Grote bedrijven gaan hiervoor naar een
reclamebureau, maar dat is voor bedrijven
in het mkb vaak een brug te ver. Als
Multicopy-ondernemers begrijpen we hen
als geen ander. Wij hebben de kennis in
huis om ze verder te helpen.”

Refresh Gesprek
“Met een Refresh Gesprek geven we de
ondernemer inzicht in de echte uitdaging,
het kloppende hart van de onderneming,
en zoeken we naar de potentie voor
meer succes. Vervolgens geven we ze de
grootsheid die ze verdienen door hen
te ondersteunen en te ontzorgen met
communicatieproducten en -oplossingen
waar de wereld van nu om vraagt.”
Zo kwamen ook Debbie en Nico
Peereboom van Bakkerij Botman bij

Multicopy en vroegen naar mogelijkheden
voor een webshop. Tijdens het Refresh
Gesprek bleek dat ze eigenlijk een inhaalslag
willen maken. Ze hebben de bakkerij
overgenomen van de ouders van Debbie,
maar nog niet de tijd genomen om de boel
aan te pakken. Wat ze eigenlijk willen is
de winkel aan de binnen- en buitenzijde
eigentijdser en aantrekkelijker maken en
de ambachtelijkheid en de kwaliteit van
de bakkerij uitstralen. Hiermee raken ze
het hart van Bakkerij Botman: ‘we bieden
traktaties in het leven’. Kwaliteit en luxe,
maar wel modern en laagdrempelig. Ook
de doelstellingen worden in het gesprek
duidelijk: herkenbaarheid, opvallen met een
loyaliteitsprogramma voor vaste klanten
en het werven van nieuwe klanten. Met
deze informatie is Multicopy aan de slag
gegaan. Het logo is opgefrist en de winkel
is in een compleet nieuw jasje gestoken.
Van de plafondplaten en de vitrine tot aan
de vloertegels, vrijwel niets is onberoerd
gelaten. Op de site van Multicopy is het
resultaat te zien.” Van de Refresh van
Bakkerij Botman is een documentaire
gemaakt. Deze film is te zien op de site van
Multicopy.

TopsUPport Haarlemmermeer van start
met succesvol ondernemersontbijt
Meer dan 30 ondernemers aan de ontbijttafel met 9 zeer talentvolle sporters uit de Haarlemmermeer, dat was
het geval tijdens het TopsUPport ondernemersontbijt op 8 november in het Novotel Amsterdam Schiphol Airport.
Het ondernemersontbijt was de officiële aftrap van TopsUPport Haarlemmermeer, het nieuwe initiatief dat de
(top)sport in de regio naar een hoger niveau moet tillen met hulp van het regionale bedrijfsleven.

Sporters en bedrijven met
elkaar in contact
Een van de initiatiefnemers van
TopsUPport Haarlemmermeer is Lisanne
de Roever, oud-olympisch hockeykampioen
en topsportcoördinator van Topsport
Haarlemmermeer. “Met TopsUPport
Haarlemmermeer willen we talenten
en topsporters naar een hoger niveau
brengen door ze in contact te brengen met
het bedrijfsleven. Ondersteuning van de
sporter kan een financiële bijdrage zijn,
maar ook willen we kijken wat bedrijven
en sporters op maatschappelijk vlak voor
elkaar kunnen betekenen.” Lisanne heeft
TopsUPport opgezet met vijf ambassadeurs
uit het Haarlemmermeerse bedrijfsleven,
namelijk Rik Balder, Lex Vonk, Ruud van
Hecke, Erik Klein Nagelvoort en Frank
Griekspoor.

Het ontbijt
Tijdens het ontbijt deelden de aanwezige
topsporters en talenten hun ervaringen
en knelpunten met de ondernemers. Zo
vertelden de synchroonzwemsters Noortje
en Bregje de Brouwer over hun verhuizing
voor de sport naar Hoofddorp, maar ook
over de afname van financiële steun door
NOC*NSF. De synchroontalenten hebben
daardoor financiële steun nodig voor
wedstrijden en trainingsstages. Deze zijn
belangrijk om te kunnen blijven groeien. De
21-jarige atlete Bowien Jansen was vooral
op zoek naar een baan voor één dag naast
haar studie en topsport. Zij boekte tijdens
het ontbijt direct succes. Ze kreeg meteen
van drie ondernemers kansen aangeboden.
“Mensen zien presteren. Dat is toch het
mooiste dat er is”

Wethouder Sport Adam Elzakalai was ook
aanwezig om het topsportbeleid van de
gemeente Haarlemmermeer toe te lichten
en dit nieuwe initiatief te bekrachtigen
met een eerste donatie: “Als gemeente
doen we veel om het topsportklimaat te
optimaliseren. Mensen zien presteren. Dat
is toch het mooiste dat er is. Dat moeten we
ondersteunen.”

Lid worden
Na afloop van het ontbijt werden bedrijven
uitgenodigd om lid te worden. Er zijn
direct 23 donaties gegeven, waardoor
meer dan 11.000 euro is opgehaald.
Een lidmaatschap van TopsUPport

Haarlemmermeer kost 500 euro. Behalve
dat u hiermee de topsporters en talenten in
Haarlemmermeer ondersteunt, krijgt u zelf
de mogelijkheid om diverse evenementen,
zoals de uitreiking van de gemeentelijke
sportmedailles en wedstrijden van
de aangesloten sporters, bij te wonen.
TopsUPport hoopt het eerste jaar te groeien
naar een ledental van 100 bedrijven.
Neem voor meer informatie contact op
met Lisanne de Roever via lderoever@
topsporthaarlemmermeer.nl en volg de
pagina www.linkedin.com/company/
topsupport-haarlemmermeer/ .

De Meerse
Accountants & Adviseurs
BUSINESS MONITOR, TUSSENTIJDS INZICHT
Niet jaarlijks maar per kwartaal of per maand rapporteren wij de financiële prestaties van uw onderneming.
Niet in een voorgeschreven format van de jaarrekening
maar een rapportage die in samenspraak met u is ingericht. Zodoende heeft u scherp inzicht.

NIEUW: BIZ
Vergelijk kengetallen van uw onderneming met die van
uw concurrenten. Wij hebben de beschikking over een
database waarin duizenden recente jaarrekeningen
van bedrijven uit het MKB voorhanden zijn.

DE MEERSE ACCOUNTANTS ASSOCIATIE
Oosteinderweg 315 Aalsmeer
Tel. 0297-386868
www.meerse.nl
info@meerse.nl
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René van Maris, een sociaalmaatschappelijk ondernemer
Het bedrijf van René van Maris, Ex-Ox-Tox Gasdetectie, is gemakkelijk te
vinden aan de rand van bedrijventerrein De Pionier aan de Westerdreef in
Nieuw-Vennep.
is zichtbaar trots als hij kan vertellen, dat
een relatief klein dorp een grote “oranje”
achterban heeft. “Natuurlijk houden we
in Nieuw-Vennep van een feestje, maar
het is uiteindelijk de saamhorigheid
die ons allemaal samenbrengt”. De
voorbereidingen, de organisatie en de
uitvoering worden gedaan door een bestuur
dat vrijwillig vele uren bezig is om een
mooi feest te maken tijdens Koningsdag,
Dodenherdenking en uiteraard de
beroemde “Oranje Feestweek”.

BIZop Pionier
De Pionier ligt volgens René als een parel
in Nieuw-Vennep en is daarom een ideale
werkomgeving.
Wie René al een beetje kent, weet dat hij vol
vuur kan praten over de nieuwste “snufjes”
op het gebied van gasdetectie, want dat is
waar hij zich al sinds 1995 als eigenaar van
Ex-Ox-Tox mee bezig houdt. “We hebben
het als specialist in de branche gelukkig
ontzettend druk ”, aldus René.
Ondernemen is geven en nemen, het lijkt
een dooddoener, maar het geeft René
energie en een goed gevoel om anderen
vanuit zijn ervaring te helpen in bestuurlijke
functies. Niet omdat het moet, maar omdat
het kan. “Als we vele handen ineen slaan,
met plezier allemaal een paar uur per week
op vrijwillige basis iets kunnen betekenen
voor een ander, dan ziet de wereld er toch
weer een beetje beter uit”, aldus René, die
uren kan vertellen over al zijn activiteiten.
We zetten ze even in het kort op een rijtje.

Oranjevereniging Beatrix
Vanaf 1997 is René 15 jaar bestuurslid
geweest van Oranjevereniging Beatrix. Hij

Het belang van een BIZ op ieder
bedrijventerrein lijkt duidelijk: samen kom
je verder dan je ooit had kunnen denken.
Ook hier ziet hij het grotere belang en zet
hij zich als bestuurslid in om alle neuzen
in dezelfde richting te krijgen. René zal
altijd rustig, goed onderbouwd en beheerst
zijn mening geven, altijd denkend aan
het gemeenschappelijke belang van de
bedrijven. Daarvoor zet hij altijd de puntjes
op de i. Hoofdaandachtspunten zijn:
collectieve veiligheid, internetverbindingen
en camerabewaking.

OVHZ
Ook bij de OVHZ heeft René een
bestuurlijke functie, elders in het
magazine vindt u meer informatie
over zijn activiteiten binnen de
ondernemersvereniging.

Deposito sparen
voor als je er
niet meer bent
Wil je financiële zaakjes niet alleen tijdens
je leven in orde hebben maar ook als je
er niet meer bent, kijk dan eens naar de
mogelijkheden van de Stichting Dunweg
Deposito, een nieuw initiatief van Dunweg
Uitvaartzorg. Voordelen? Je bezorgt
je nabestaanden geen onaangename
verrassingen bij de financiële afwikkeling en
je maakt gebruik van enkele aantrekkelijke
fiscale voordelen.
We weten het allemaal wel: praten over het
definitieve afscheid van het leven is geen
leuk onderwerp, maar soms moet het.
Als we kijken naar de wensen voor een
uitvaart en de daarbij komende kosten,
zul je namelijk zien dat die niet meevallen.
De bedragen lopen snel op. En wie daar
niet tijdig bij stil staat, loopt de kans dat
nabestaanden hoge rekeningen ontvangen
waarmee niemand rekening had gehouden.
Geld reserveren voor je uitvaart is dan ook
een aanrader. Dat kan bijvoorbeeld via een
depositorekening bij de Stichting Dunweg
Depositofonds.
Een interessant optie, want wie daarvoor
kiest is verzekerd van een aantrekkelijke
rente en profiteert van een extra vrijstelling
in box 3. Het tegoed dat met sparen via dit
fonds wordt opgebouwd valt buiten het
eigen vermogen voor de Wet langdurige
zorg. Dat wil zeggen: dit vermogen telt niet
mee bij de bepaling van de eigen bijdrage,
mocht er sprake zijn van opname in een
verpleeg- of verzorgingshuis. Bij overlijden
komt het volledige bedrag van het deposito
vrij om de uitvaartkosten te betalen, zodat
de nabestaanden geen problemen hebben
met de financiële afwikkeling.
Interesse? Neem gratis en vrijblijvend
contact op met Dunweg voor meer
informatie: 023 – 563 35 44
of info@dunweg.nl.

Mark Huyskamp
staat liever zelf
niet in de
schijnwerpers

Het begon als een hobby, maar inmiddels is hij twintig jaar verder en heeft hij
een prachtig bedrijf Light Arts. Dat staat voor creatieve oplossingen op het
gebied van video, licht en geluid. En Mark Huyskamp heeft daar iets mee.
Iedereen die het Haarlemmermeers
Ondernemerscongres heeft bezocht, dit
jaar en in 2016, heeft in principe kennis
kunnen maken met het werk van Mark.
Hij verzorgde voor ons het licht, geluid
en video. Ook is hij huisleverancier van
het FOX Theater op Beukenhorst-Zuid.
“Die wilden van het technische verhaal
af ”, legt Mark uit. “Nu regel ik dat en ik
heb dan ook het rechtstreekse contact
met de klant. Korte lijnen, werkt prima.
Maar ik ben ooit begonnen met het maken
van video-opnamen van evenementen
in schouwburgen. Dat was in het begin
niet zo erg lucratief, dus ik heb er een
tijd lang ook nog een vaste baan naast
gehad. Verder heb ik een aantal jaren als
technicus in De Meerse gewerkt. Het was
een mooie tijd, maar ik had daar helaas
geen carrièremogelijkheid. Wel werd ik
‘uitgeleend’ aan het Thriller Theater van
Lex Passchier. Dat was waanzinnig leuk,

een jaar lang naar verschillende theaters in
het land. Vandaar uit ben ik fulltime voor
mijzelf begonnen, met een kantoor achter
de Anna’s Hoeve in Rijsenhout. Ik moet
zeggen, het was wel een spannende stap.
De theatertours ben ik vervolgens ook gaan
doen met Frans van Deursen, theatergroep
Aluin en Egon Kragt. Ik had het enorm
naar mijn zin. Maar toen kwam de crisis.
Vanaf dat moment ben ik losse projecten
gaan doen.”

Video als decor
Door de jaren heen heeft Mark een
behoorlijke klantenkring opgebouwd.
Licht, geluid en video. Daar draait het om.
“Ik doe het allemaal alleen”, vervolgt hij,
“maar ik heb gelukkig wel een achterban
van freelancers en iemand voor de
boekhouding. Ik ben 20 jaar geleden met
licht begonnen, maar ik kwam er toen al
snel achter dat je eigenlijk het hele pakket

moet aanbieden. En het werkt veel beter als
je alles in één hand hebt. En voor de klant
is het ook makkelijker. De laatste tijd ben ik
steeds vaker met video’s bezig. Dat kun je
namelijk ook goed gebruiken als decor. Met
één beamer kun je al veel, maar met een
aantal heb je geen decors meer nodig.

Eigen festival
Als je zo verknocht bent aan licht, geluid en
theater, dan ligt in het verlengde daarvan
een eigen festival. “Voor aanstormend
talent in de kleinkunst”, legt Mark uit.
“Drie optredens van maximaal een half
uur. In Hilversum staat al enige tijd een
oude tv-studio leeg. Samen met een kennis
hebben we daar ons eigen kleinkunstfestival
neergezet. Met cabaret, liedjes, stand-up
comedian en sketches. Misschien is dit
wel iets voor de komende 20 jaar, meer de
richting op van evenementenorganisatie.
Een nieuwe uitdaging. Ik heb niet echt
de ambitie om met Light Arts heel groot
te worden. Het spreekt mij meer aan
de kleinere klant te bedienen. Het is
persoonlijker. Ik vind het wel fijn zo.”

Zorgvuldig omgaan met
energie kan ook leuk zijn

Het begon allemaal tijdens de energiecrisis in 1984. Het kassencomplex De Arendshoeve aan de Aalsmeerderdijk van
Jacob van Zijverden was toen niet één van de meest moderne. Het waren houten kassen waar tegen de kou een dubbel
schermdoek overheen werd gelegd, want stoken in de winter om de planten te kunnen laten groeien was -en is- een
kostbare aangelegenheid.

“Mijn vader is begin jaren ‘60 begonnen met
glastuinbouw naast zijn akkerbouwbedrijf en
veehouderij”, begint Jacob te vertellen. “Overigens
geen ongebruikelijke intensivering van een
veelomvattend agrarisch bedrijf. In 1980 heb ik
het glastuinbouwbedrijf (4.500 m²) van mijn
ouders overgenomen en ben toen begonnen met
kamerplanten en later ook met tuinplanten. Het
bedrijf is in de afgelopen 35 jaar uitgegroeid tot
een oppervlakte van 18.500 m² glas, inclusief de
Showkas. Door de aanwezigheid van heel veel
planten is het een duurzame en -letterlijk – groene
evenementenlocatie.
Duurzaam denken en doen werd mij destijds
ingegeven door de energiecrisis en de snel
oplopende energieprijzen. In die tijd hebben we ook
het waterbassin aangelegd om het regenwater op te
vangen. Best vooruitstrevend in die dagen. Maar
in feite is mijn vader 55 jaar geleden al begonnen
met duurzaam denken. Hij stond te kijken naar de
zwarte rook uit de toenmalige vuilverbranding en
zei: “Wat jammer dat we die warmte niet kunnen
opvangen en hergebruiken”. Acht jaar geleden zijn
wij begonnen met het verwarmen van de kassen
met restwarmte, afkomstig van de compostering bij
De Meerlanden.”

The Garden of Amsterdam
“Op een strobaal bij Paul Bos kwam ik ooit in
contact met Andrea van de Graaf. Zij werkte
destijds bij De Meerlanden en was heel intensief met
duurzaamheid bezig. Via haar is het contact met
Meerlanden tot stand gekomen. We besparen nu
circa 500.000 m³ aardgas (fossiele brandstof) en er
is geen thermische verontreiniging van het milieu
door de composteringscentrale.”
Het is een behoorlijke constructie. Een pijpleiding
van zo’n 1.200 meter gaat ondergronds van
De Meerlanden naar De Arendshoeve. “Het is
laagwaardige warmte”, legt Jacob uit, “zo’n 40°,
hierdoor is het warmteverlies onderweg heel klein.
Met deze warmte verwarmen we onze kassen,
circa 7° C kouder gaat het water retour naar De
Meerlanden.”
Maar Jacob heeft meer geïnvesteerd in zijn bedrijf
dat hij inmiddels “Arendshoeve, the Garden
of Amsterdam’’ noemt. In 2015 werden er 192
zonnepanelen op het dak gelegd; daarmee wordt
voor 35% in de elektriciteitsbehoefte van de

kwekerij en de evenementenlocatie voorzien.
Bijna het gehele bedrijf is bedekt met dubbel glas
en gedeeltelijk zelfs met drievoudige dakbedekking,
hetgeen een energiebesparing oplevert van circa
35 %.

Biologische bestrijding
“Natuurlijk hebben wij in de kassen ook last van
beestjes die we niet in de planten willen hebben.
Maar we gaan pas bestrijden als het echt nodig
is. We zijn dan ook continu aan het scouten op
aantasting. Bestrijden doen we biologisch: met
beestjes die de andere beestjes opeten, zoals
sluipwespen. Pas als het al te erg wordt, wat gelukkig
bijna nooit gebeurt, gaan we chemisch bestrijden.

IJsbaan in de kas
“Sinds december 2011 hebben we ook een
duurzame ijsbaan”, besluit Jacob. “We halen de
warmte uit het water dat van het bassin naar de kas
ernaast gaat. Dat doen we met de elektra die we
zelf opwekken en dan wordt het water omgezet in
ijs. Met de energie die gegenereerd wordt bij het
maken van het ijs wordt weer de aangrenzende
kas verwarmd. De Arendshoeve heeft al een
laag energieverbruik. En door nog duurzamer te
handelen proberen we dat nog lager te krijgen.
Zorgvuldig met energie omgaan kan echt heel
leuk zijn.”

Haarlemmermeers Ondern
“De gemeente heeft een luisterend oor voor ondernemerswensen. Wij zeggen
graag: Ja, mits….. Want er zijn nu eenmaal voorwaarden en regels,” aldus
burgemeester Onno Hoes, de eerste spreker op het congres van 18 oktober.
Thema is Samen, locatie de Arendshoeve.
“Ik ben begonnen als ondernemer. Zo
voel ik me nog steeds: een koopman in de
politiek. Ik heb, om politicus te worden,
het bedrijf dat ik van mijn vader had
overgenomen verkocht. Ik weet dus, wat
een ondernemer belangrijk vindt.” Hij
maakt hiermee een bruggetje naar de
geschiedenis van de polder. “Een unieke
plek: meestal hebben ondernemers te
maken met een gemeente die er eerder was
dan zij. Hier is dat precies andersom: eerst
kwamen de ondernemers, daarna ontstond
de gemeente.” En over hun onderlinge
relatie: “Haarlemmermeer wil in principe
alle ondernemende plannen faciliteren,
maar we zijn gebonden aan bestaande
regelgeving. Dus ideeën? We zeggen graag
‘ja’. Maar je houdt altijd: mits…”
Dagvoorzitter is Annemarie
Zuidweg, regiomanager Ons Tweede
Thuis. Na Onno Hoes, die vanwege
de raadsvergadering weg moet,
introduceert zij bij de circa 200
deelnemers zes vertegenwoordigers van
Haarlemmermeerse familiebedrijven.
Amber en Marlies Kempers
(Intertraining) vertellen hoe ze als
zusters met een directielid van buitenaf
het bedrijf van hun ouders voortzetten.
“Bij ons houden drie kapiteins het schip
in balans.”
Sjef Maessen (Servicestation Van
Kalmthout) herkent 3 aspecten van
‘samen’. “De familielijn: overgrootvader
Sjef, grootvader Rinus, moeder Mies, en
ikzelf. Het personeel: onmisbaar voor
werkplezier, en thuis: de goede basis om
te kunnen ondernemen.”
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Jacob van Zijverden (Arendshoeve)
praat over ondernemen in relatie
tot wat er speelt in de maatschappij.
“Duurzaamheid, maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Ook dat is ‘samen’.”
Mieke Millenaar (Millenaar Advies
Groep) wil haar bedrijf zelfstandig laten,
maar heeft wel met collega-bedrijven
een vereniging opgericht. “We wisselen
ervaringen uit en hebben bepaalde zaken
op één plek gecentraliseerd.”
Dirk Molenaar (boer en partner bij
Koophuis Makelaardij) vertelt over
de 100-jarige geschiedenis van Klein
Vennep. Er zijn plannen om van de
boerderij met omliggend land Landgoed
Klein Vennep te maken. Om de vereiste
vergunningen te verkrijgen, wil hij
graag met Onno Hoes van gedachten
wisselen. “Wat hij daarnet zei over de
meedenkende gemeente, daarover wil
ik het nog wel eens hebben.” En tot
slot kapper Ben Perdaan, de nieuwe
voorzitter van OVHZ: “Samen is ook
weten wat er in je omgeving speelt. En
dat hoor je in de stoel bij de kapper.”
Voor een muzikaal intermezzo
zorgt Roël Calister, die de aanwezige
ondernemers oproept samen in
beweging te komen en muziek te maken.
“Dat geeft energie”. In een mum van tijd
laat hij de zaal swingen.
De afsluiting: borrel, diner, netwerken,
staat uiteraard in het teken van ‘samen’.
Zo hoort dat in ondernemersland.

emerscongres 2018
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Het afgelopen jaar heeft Ondernemend Hoofddorp zeventien nieuwe leden
mogenbegroeten. Met een aantal heeft u al kennis gemaakt in onze voorgaande
magazines. Bijzonder blij zijn wij met deze zes leden die zich vanaf september
hebben aangemeld.

Finzie Hoofddorp | Maurice Cuvelier

Bistro De Pimpernel | Stefan Berger

Burg. Pabstlaan 10, 2131 XE. Hoofddorp
088 – 766 3838 | www.finzie.nl

Kruisweg 959, 2132 CD Hoofddorp
023 – 561 5970 | www.depimpernel.nl

“Finzie is een organisatie met mensen die een
passie hebben voor de finesses van financiële
zaken, zoals hypotheken en verzekeringen.
Bij Finzie willen wij onze klanten graag op
dat gebied ontzorgen. Immers, veel mensen
hebben niet zo’n grote passie voor financiën
als wij. Dat snappen we best en daarom
willen wij je helpen. Met onze Best Uit
Garantie en onze gespecialiseerde financieel
coaches zetten wij ons in om op het gebied
van hypotheken en verzekeringen alle
problemen op te lossen.”

“De Pimpernel heeft een Franse keuken die
wordt gekenmerkt door haar tradities en
diversiteit. In ons restaurant in Hoofddorp
combineren wij die tradities met een
moderne twist. Onze menukaart bestaat
uit seizoensgebonden Franse gerechten,
die huisgemaakt zijn. Ze zijn bereid
met dagverse producten en bevatten
invloeden uit de Provence, maar ook uit
de Nederlandse keuken. Authenticiteit,
aandacht en kwaliteit vormen bij restaurant
de Pimpernel belangrijke ingrediënten voor
een perfect Frans diner.”

SR ad interim | Simone Rutte
Anjersingel 54, 1171 WH Badhoevedorp
06 – 1092 4550 | www.sr-adinterim.nl
“Mijn naam is Simone Rutte, eigenaar van
SR ad interim. Ik ben leergierig, sympathiek
en woonachtig in Badhoevedorp. SR
ad interim ondersteunt bedrijven en
organisaties in financieel administratieve
werkzaamheden. Ik heb ruime ervaring
binnen de crediteurenadministratie,
bankverwerking en opschonen tussenrekeningen. Momenteel werk ik voor een
boekhoudkantoor waar ik de boekhouding
verwerk van administraties. De inzet is
flexibel en doelgericht.”
Voor meer informatie mail gerust:
info@sr-adinterim.nl

Svala Auto Lijnden | Jasper Boxem
Sydneystraat 9, 1175 RN. Lijnden
06 – 512 54 899 | www.svalaauto.nl
“Svala Auto is officieel Volvo-dealer en
heeft vestigingen in Almere, Haarlem,
Hillegom, Katwijk, Leiderdorp, Lijnden,
Weesp en Zaandam. Het bedrijf is onderdeel
van de beursgenoteerde Stern Groep, een
van de grootste automotiveconcerns in
Nederland en marktleider op het gebied van
automobiliteit. Klantentevredenheid heeft
onze hoogste prioriteit, want u mag van
ons, als officiële Volvo- dealer, het allerbeste
verwachten. Onze medewerkers hebben
jarenlange ervaring met het merk. In onze
showroom kunt u alle modellen van Volvo
bewonderen onder het genot van een kopje
koffie. Onze verkoopadviseurs voorzien u
graag van informatie.”

RVR Hoofddorp | Pieter van der Vlugt
Rijnlanderweg 767, 2132 NK Hoofddorp
020-65 33 683 | www.rvrloonbedrijf.nl
“In ons vak draait alles om de kwaliteit. RVR
is niet zomaar een loon- en verhuurbedrijf.
Wij zijn een betrokken partner met alle
kennis en kunde onder één dak.
Geen loze woorden, wij zijn ruim 50 jaar
actief in de agrarische markt, bij overheden
en projectontwikkelaars. Onze vestiging
Hoofddorp is ISO-gecertificeerd.
Op onze website leest u alles over de wijze
waarop wij onze kwaliteit borgen en ons
brede pakket aan diensten uitvoeren.”

Hikvision Europe | Mark Beumer
Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp
023 – 554 2770 | www.hikvision.com
“Hikvision, een van de grootste
producenten van CCTV ter wereld, heeft op
Bedrijvenpark De President haar Europese
hoofdkantoor en logistiek centrum. Dit
biedt meer dan 2000 vierkante meter
bedrijfsoppervlak en ruimtes voor trainingen
en demonstraties. Hikvision had al een
Europees hoofdkantoor in Hoofddorp, maar
daar was het bedrijf uitgegroeid.
“Wij zijn een actieve speler op de markt
voor videosurveillance; jaarlijks besteedt
ons bedrijf een percentage van zijn omzet
aan onderzoek en ontwikkeling van verdere
productinnovaties. Doordat wij de sector
door en door begrijpen en aanzienlijke
R&D-investeringen hebben gedaan, is het
Hikvision uitgegroeid tot een technologische
leider op de wereldwijde beveiligingsmarkt.”
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05
01

5 januari

Nieuwjaarsreceptie

De eerste week van 2019 staat ook bij de OVHZ in het teken van het nieuwe jaar.
In de Rustende Jager zijn vanaf 18:00 uur leden en hun partners van harte welkom om wensen
uit te wisselen voor een mooi, ondernemend 2019. Traditioneel stellen wij dan ook onze nieuwe
leden voor en blikken wij terug en vooral vooruit.

14
01

14 januari

Nieuwjaarsreceptie Ondernemend Hoofddorp

In tegenstelling tot voorgaande jaren houdt Ondernemend Hoofddorp haar
Nieuwjaarsreceptie niet meer op de laatste maandag van de maand, maar halverwege: op
maandag 14 januari 2019. Locatie: Papa’s Beach House aan de IJweg in Hoofddorp.

14
02

14 februari

Business borrel OVHZ

Leden van de OVHZ praten bij Grand Café de Bulls bij onder het genot van een
hapje en een drankje over het ondernemerschap binnen Haarlemmermeer. Casual en zoals je
bent, dat is het uitgangspunt voor een goed gesprek, zowel zakelijk als privé. Deze borrel wordt u
aangeboden door Grand Café de Bulls. Ook niet-leden zijn welkom, wel graag van tevoren even
aanmelden via HYPERLINK “mailto:pr@ovhz.nl” pr@ovhz.nl. Aanvang borrel: vanaf 17:00. U
kunt desgewenst gebruik maken van een speciaal geprijsd OVHZ-menu.

27
02

27 februari

Algemene Leden Vergadering OVHZ

Iets eerder dan u gewend bent, bent u uitgenodigd op de jaarlijkse ledenvergadering
waar het uitgevoerde en het uit te voeren beleid zal worden besproken. Wij nemen op deze avond
afscheid van Henriët van den Berg, die 8 jaar deel uit heeft gemaakt van het bestuur.

14
03

14 maart

Business borrel OVHZ

In een informele sfeer ontmoeten OVHZ-leden elkaar bij Grand Café de Bulls aan
de Hoofdweg 1173. Van 17:00 uur tot 19:00 uur kletsen we bij. Ook niet-leden zijn welkom, wel
graag eerst even aanmelden via HYPERLINK “mailto:pr@ovhz.nl” pr@ovhz.nl. Wij zorgen voor
een warm welkom, zodat u kunt genieten van de Vennepse gastvrijheid.

Tijdens het persklaar maken van ons magazine was de info over de eerstkomende evenementen
van Ondernemend Hoofddorp nog niet volledig beschikbaar. Zodra dat wel zo is, vindt u die onze
website, www.ondernemendhoofddorp.nl
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