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AGENDA
JANUARI
13 januari
FED IJmond
Nieuwjaarsreceptie
De FED IJmond, het overkoepelend
orgaan van de OHBU en de
HOV-IJmond, organiseert een
nieuwjaarsreceptie
Locatie: Wijk aan Zee
Corus Chess Pavillion.
Graag heffen wij het glas op een
goed en succesvol 2010!
Aanvang : 17.00 – 20.00 uur
13 januari
Netwerk- en sponsor diner
VVD Haarlemmermeer
Met o.a.: Fred Teeven, Michel
Bezuijen en Arthur van Dijk
Thema’s: veiligheid, bereikbaarheid,
economie en werkgelegenheid
Locatie: “de Arendshoeve”,
Aalsmeerderdijk 438 te
Aalsmeerderbrug. Prijs 99,- excl.
BTW p.p. Wilt u erbij zijn en direct
contact leggen met de bestuurders?
Meld u zich dan via: info@rjc.nl
14 januari
De Maatschappij
Haarlem-Haarlemmermeer
Nieuwjaarsborrel
Tijd: 16.00-18.00 uur
Locatie: Stempels
Klokhuisplein – Haarlem
Aanmelden via:
www.de-maatschappij.nl
26 januari
BtB Netwerkcafé
Locatie: Tapperij de 1ste Aanleg te
Heemstede
Tijdstip: vanaf 18:00 uur
Geïnteresseerd maar geen lid?
Kijk op www.btbregio.nl voor
meer informatie.
FEBRUARI
8 februari
Holland Symfonia
Chopin & Van Muiswinkel
Business-event
Aanvang 20.15 uur
Locatie: Philharmonie-Haarlem
Het programma begint met een
reflectie van cabaretier Erik van
Muiswinkel die zijn visie geeft op
zaken als organisaties, de economische recessie, cultuur,
muziek en sport. Hierna staat er
een feestelijk concert van een
uur van Holland Symfonia op het
programma met chef-dirigent
Otto Tausk. Het orkest speelt
van Brahms de Akademische
Festouverture en Chopins’
pianoconcert, met hét pianotalent
van dit moment – Nino Gvetadze.
De avond besluit met een
netwerkborrel. Voor meer informatie:
088-7963600 of mail naar
hsbc@hollandsymfonia.nl
15 februari
Het ondernemers
verkiezingsdebat
MKB-Haarlem
Kamer van Koophandel Amsterdam
VNO NCW Zuid-Kennemerkand
Hogeschool INHolland Haarlem
Tijd: vanaf 18.30 uur
Locatie: Hogeschool INHolland
Blijdorplaan 15, Haarlem
15 februari
Het ondernemers
verkiezingsdebat
gemeente Velsen
HOV IJmond, MKB Velsen
MKB IJmond, Kamer van
koophandel Amsterdam
Deelname aan deze bijeenkomst is
gratis, graag inschrijven voor 8
februari 2010. Tijd: vanaf 19.00 uur
Locatie: Stadsschouwburg Velsen,
Groeneweg 71, 1971NS IJmuiden

COLOFON

GOEDE ZAKEN
‘OUDERS EN KINDEREN MOETEN WAT TE KIEZEN HEBBEN’

TEYLER COLLEGE ROERT ZICH OP
MIDDELBARE SCHOLEN MARKT

De verzuiling is verleden tijd, de levensovertuiging van ouders en kinderen is niet langer het belangrijkste
criterium bij het kiezen van een middelbare school. Scholen worden steeds vaker gerund als bedrijven, op
zoek naar klanten, lees leerlingen. Schoolleiders zijn niet langer louter pedagoog, maar moeten kunnen
managen. Sluitende begrotingen, voldoen aan van overheidswege vastgestelde normen, een
goed personeelsbeleid op een krappe arbeidsmarkt, de rector als ondernemer.
Madelon Kruijff is een voorbeeld van
de moderne schoolleider, zij is rector
van het Teyler College, een nieuwe
middelbare school in Schalkwijk. De
school bestaat vier jaar en telt ruim
400 leerlingen. Madelon Kruijff geeft
leiding aan 50 medewerkers. Vorig
schooljaar waren er dat nog 35, volgend schooljaar worden er dat circa
60. “Ik coach, ik manage, ik stuur,
ik geef leiding. Als ik de begroting
sluitend moet maken, ben ik puur
bedrijfsmatig bezig. Maar als ik een
kind met problemen op mijn kamer
heb zitten, ben ik een pedagoog. Op
een goede school staat het kind centraal.”
Kiezen
Een middelbare school wordt in Nederland gefinancierd op basis van het
aantal leerlingen. Voor elke leerling
ontvangt het Teyler College van het
ministerie van onderwijs een vastgesteld bedrag. Van de begroting gaat
zo’n 75% naar personeelskosten.
“Leerlingen zijn onze klanten. Hoe
meer we er hebben, hoe meer we kunnen doen. Daarom is het zo belangrijk
onderscheidend te zijn, zeker in een
regio als Haarlem waar het aanbod
van middelbare scholen groot is. Natuurlijk is er onderlinge concurrentie.
Ouders en kinderen moeten wat te
kiezen hebben.”
Plezier
Over dat onderscheidende karakter
is door Madelon Kruijff goed nage-

dacht. “Op het Teyler College moeten
de leerlingen in de onderbouw kiezen
voor Sport of KEC (Kunst Expressie
en Cultuur). Hiermee zijn we de enige
in de regio. Het sluit aan bij een veranderende kijk op leren. Als kinderen
met plezier naar school gaan, presteren ze beter. Kennis overdracht is niet
alleen maar in een bankje te luisteren
naar de docent. Er ligt bij ons ook een
accent op samenwerken, het ondernemen van activiteiten en het ontplooien van initiatieven. Onze slagzin
is niet voor niets ‘kwaliteit door diversiteit’. We merken aan de positieve
reacties van leerlingen, van ouders
en van basisscholen dat we de juiste
weg bewandelen. Vorig jaar groeide
het aantal brugklasleerlingen niet voor
niets met circa twintig procent.”
Iets te bieden
Een moderne school kijkt ook naar
buiten, heeft goede contacten met
het bedrijfsleven. Ook daar steekt
het Teyler College veel tijd in. “Maatschappelijke stages zijn verplicht.
We werken in dat kader nauw samen
met de Vrijwilligerscentrale Haarlem.
Daarnaast doen onze leerlingen in de
vierde klassen aan arbeidsoriëntatie.
Dan moeten ze stage lopen bij bedrijven. Als school moet je die bedrijven
iets bieden. Daar zijn we ons zeer van
bewust. Deze maand nog komt de
Rotary Haarlem bij ons op bezoek om
over dit soort zaken van gedachten te
wisselen. Maar je kunt als school nog
zo veel willen, goed onderwijs staat

Madelon Kruijff: “Mijn werk is zeer divers.”

of valt met de man of de vrouw voor
de klas. Door de economische crisis
kiezen duidelijk meer mensen voor de
zekerheid die een baan in het onderwijs biedt. Voor startende docenten
zijn de salarissen zonder meer goed
te noemen. Maar vergis je niet. Docent is een zeer intensief vak. Je moet
er elke les voor de volle honderd procent tegenaan. Als je even de teugels
laat vieren, niet scherp bent, hebben
de leerlingen dat direct in de gaten.
Goed onderwijs vraagt om het optreden als team van goede docenten.”

OVERLEVEN IN ZWAAR WEER…
OVERLEVEN IS VOORUITZIEN
De kredietcrisis heeft in 2009 veel
slachtoffers geëist. Het aantal faillissementen in Nederland is ten opzichte van 2008 met maar liefst 88%
gestegen tot ruim 8.000. Vooral de
bouw, de industrie, automotive en
de detailhandel zijn zwaar getroffen.
Voor veel andere bedrijven kromp de
orderportefeuille, stonden de resultaten onder druk en betaalden afnemers slechter. Dit alles leidde vaak
tot financieringsperikelen, doordat
het kredietplafond was bereikt. Tegelijkertijd stelden de banken geregeld
zwaardere eisen ten aanzien van de
bankfinanciering. Herfinancieringen
vonden plaats onder meer knellende
voorwaarden en tegen hogere rentepercentages. Ondanks stimuleringsmaatregelen van de overheid was het
niet gemakkelijk om een nieuw krediet te verkrijgen.
Hard werken en tijdig inspelen op
veranderingen in de markt alleen
vormen geen garantie om als ondernemer te overleven. Een goed bijgehouden boekhouding is essentieel,
maar nog belangrijker is inzicht in de
verwachte ontwikkelingen in de kasstromen en de financieringsbehoefte.
Juist in deze tijd is het voor bedrijven
van levensbelang om goed inzicht te
hebben in de kasstromen en deze
goed te beheersen. Niet alleen om
de continuïteit van de bedrijfsvoering
beter te kunnen waarborgen. Ook
de bank eist meer inzicht. Naast de
strengere regelgeving waarmee banken zijn geconfronteerd, wordt dit
ingegeven door de gevolgen van de
huidige kredietcrisis en de getemperde economische verwachtingen.
Een liquiditeitsprognose kan een
ondernemer hierbij goed helpen. De
liquiditeitsprognose is een overzicht
van toekomstige ontvangsten en
uitgaven, bijvoorbeeld per maand.

‘dertien in een dozijn netwerkclub’. JOIJ is er speciaal voor jonge ondernemers in de regio IJmond, voor jong
in leeftijd en voor jong in ondernemersjaren.

Ambitie
Het anders zijn is zichtbaar in de door
JOIJ georganiseerde evenementen. “Wij hebben een enorme ambitie. Door de crisis zijn er relatief veel
startende ondernemers bijgekomen.
Mensen uit het bedrijfsleven bijvoorbeeld die voor zichzelf zijn begonnen.
Die hebben plotseling geen collega’s
meer. Bij onze bijeenkomsten kunnen
ze prettig met andere ondernemers
praten. Daarom ligt de nadruk van
onze bijeenkomsten op plezier (joy)
en het leggen van contacten. Zo hebben we bijvoorbeeld al twee keer in
samenwerking met de FED een kookbattle georganiseerd, waar ‘jonge
honden’ in de keuken van SnowPlanet’s The Lodge streden met gevestigde ondernemers. En Zabeth van
Veen van Imagomatch verzorgde aan
het strand van Wijk aan Zee een interessante workshop over ‘de eerste

indruk’. We proberen altijd origineel
te zijn met zowel het onderwerp, de
insteek als de locatie. Prettig dwars
zeg maar.”
Lekker 2010
‘Lekker’ is het thema voor dit nieuwe
jaar. “Met dit thema kunnen we veel
kanten op. We gaan met een vrijwel nieuw bestuur hard trekken aan
de ledenwerving. En er komen weer
mooie bijeenkomsten. De IJmond is
een bijzonder ondernemersgebied.
De mensen zijn hier nuchter en direct.

Daarnaast zijn er relatief veel MKBbedrijven. JOIJ wil dwarsverbanden
leggen. Vandaar ook onze samenwerking met FED IJmond, de Kamer van
Koophandel en IJmond Veelzijdig in
IJmond Start. Hierdoor ligt een groter
netwerk binnen handbereik. JOIJ als
de katalysator om voor jonge ondernemers de zo broodnodige contacten
met anderen te leggen.”

Willem Smeets RA RV is partner van
Horlings Accountants en belastingadviseurs

De liquiditeitsprognose is het middel
om de liquiditeitsontwikkeling in de
gaten te houden. Het houdt namelijk
rekening met de invloed van het seizoenpatroon op de omzet en de kosten maar ook met de gevolgen van
investeringen en het betalingsgedrag
van de afnemers op de geldmiddelen. Met behulp van een liquiditeitsprognosemodel krijgt de ondernemer
niet alleen inzicht in het verloop van
de maandelijkse resultaten, maar ook
in de balansontwikkelingen, de kasstromen en de financieringsbehoefte.
Het biedt de ondernemer een belangrijk hulpmiddel in het prognosticeren
van de kredietbehoefte en het nemen
van de vereiste acties, zoals het tijdig
bespreken van de uitkomsten met de
financiers. Ook hier geldt regeren is
vooruitzien.
Horlings, zin in de toekomst!
Horlings Accountants en
belastingadviseurs
Heemstede – Hoofddorp Velserbroek
www.horlings.nl

Voor meer informatie:
www.joij.nl
info@joij.nl

JOIJ-lid Serpil Alkan van Astoria Particuliere Zorg tijdens een Selling & Starters bijeenkomst

Stichting KinderUniversiteit Haarlem geeft talentvolle en leergierige
kinderen de mogelijkheid dit talent verder te ontwikkelen door het
aanbieden van uitdagende en aanvullende lesprogramma’s. Niet
schools, maar praktisch. Zij wil de kans dat het kind mét diploma
het voortgezet onderwijs verlaat, vergroten. Het kind zal beter in de
maatschappij kunnen functioneren en gebruik kunnen maken van het
netwerk dat het in drie jaar tijd opbouwt.
Marcel Tielemans is (behalve directeur van het Waterlaboratorium in
Haarlem) voorzitter van de stichting
KinderUniversiteit Haarlem. Hij geeft
aan dat het goed gaat met de organisatie in Haarlem, en dat hij bijzonder
verheugd is met de huidige sponsors.
“Zeker met bedrijven die zich voor
langere periode aan het project willen
verbinden, dat geeft immers continuïteit. We hebben op jaarbasis ongeveer 50.000 euro nodig. Een groot
deel daarvan halen we binnen, maar
we kunnen altijd nieuwe sponsors
gebruiken. Ook sponsoring in natura
kan helpen. Sponsorship en bijdrage
aan de inhoud kunnen eventueel ook
los van elkaar staan. Dat doen we
zelf ook met Waterlaboratorium. We
geven geen geld, maar willen wel
onze kennis en ervaring inzetten. We
halen kinderen naar ons bedrijf waar
ze zelf proefjes kunnen doen en meetresultaten bijhouden. Als bestuurder
geeft het heel veel energie als je die
kinderen zo bezig ziet. Dat is ook de
insteek waarop we sponsors benaderen: de jeugd heeft de toekomst, ook
straks op de arbeidsmarkt. Dan is het
fijn dat je kinderen op deze manier
een steuntje in de rug kunt bieden.”
De KinderUniversiteit biedt kinderen
vooral leuke en praktische lessen,
vaak op locatie van het bedrijf of in-

stelling die verantwoordelijk is voor
het dagprogramma. De gastdocenten vertellen zo concreet mogelijk
over hun beroep waardoor de collegekids zich een goed beeld gaan vormen en zich oriënteren op de eigen
beroepskeuze. In de toekomst kunnen de kinderen ook gebruik maken
van het netwerk dat zij in deze drie
jaar opbouwen.
Deelname
Deelname aan de KinderUniversiteit
Haarlem is een mooie kans voor een
kind om op een bijzondere manier
de eigen mogelijkheden te kunnen
ontdekken, een breder perspectief
te krijgen op de toekomst, een versterkt gevoel van zelfverzekerdheid
te krijgen, een breder zicht te krijgen
op scholing of werk, gestimuleerd te
worden op een positieve manier, inzicht te krijgen in diverse culturen en
te leren samenwerken.

De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg
Marcel Hoenderdos
Voor tips, agendapunten en
informatie
Tilly ’s Gravendijk
Tel 088-824 1274
goedezaken@hdcmedia.nl

Schoonmaken
is een vak!!
Voor ons pas
33 jaren!!

Voor al uw digitale communicatie ...
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Bedrijfsfitness voordelig voor uw bedrijf:
- Gezonde mensen, gezond bedrijf
- Terugdringen ziekteverzuim
- Fiscale regelgeving, de fiscus betaalt 33-50%!

... olg onder andere

specialist in
schoonmaakonderhoud van
appartementengebouwen
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WWW.KVSAWEBSERVICES.NL
0255 54 54 54

Work-Out Personal fitness
Kanaalstraat 10, 1975 BE IJmuiden
E info@workoutvelsen.nl
W www.workoutvelsen.nl

Nieuwsjaarsreceptie bij Telstar
Een klein stukje uit de nieuwjaarsspeech van algemeen directeur
Pieter de Waard van Telstar.

Op commercieel gebied gaat het
Telstar goed. Sinds het aantreden
van de Raad van Commissarissen
in november 2007 zijn de sponsorinkomsten verdrievoudigd. De toeschouwersaantallen zijn met een
procent of 50 gegroeid en wanneer we deze trend doortrekken
dan wordt het TATA Steel Stadion
al rap te klein. We spelen in 2011
in de Topklasse wanneer de trend
van het recente sportief resultaat
zich doorzet.. Heren voetballers er
is dus werk aan de winkel! Helder
is dat we nog steeds alle hens aan
dek nodig blijven hebben maar
desondanks mogen we stellen dat
2009 voor een club die op sterven
na dood was een geweldig jaar is
geweest. We deelden drie hoogtepunten met elkaar. De Jupiler playoff, de fair-play cup en een prachtig nieuw huis. Kijk voor de gehele
speech op: www.sctelstar.nl

Hoe kunt u uw personeel
optimaal inzetten?
Flexbeurs biedt een platform
om collegiaal
in- en uitlenen van personeel
mogelijk te maken.
Kijk op
www.haarlem.flexbeurs.nl
Dit project is mede mogelijk gemaakt door

GOED GETIPT

Innovatie Top 100:
Inschrijving geopend
In 2010 wordt het eerste lustrum
gevierd van de MKB Innovatie Top
100. Uitsluitend nieuwe producten
en diensten kunnen worden genomineerd om hierin te verschijnen.
De MKB Innovatie Top 100 is bedoeld als stimulans om te innoveren. Deze ranglijst is een etalage
van ondernemingen die de smaak
van innoveren te pakken hebben.
De MKB Innovatie Top 100 is een
begrip geworden: een erelijst van
MKB bedrijven die innoveren, maar
ook een spetterend evenement
voor en met ondernemers.De winnaars van voorgaande jaren hebben mede door dit evenement een
doorbraak in de markt gerealiseerd
door de aandacht in de media (tv,
radio, dagbladen, vakpers) en de
nieuwe contacten met andere ondernemers en politiek.

Winnaars 2009

Meer informatie:
www.kinderuniversiteithaarlem.nl

Goede Zaken
Commerciële uitgave van
Haarlems Dagblad en
IJmuider Courant
In samenwerking met de
partners
Rabobank
Hogeschool INHolland
Horlings Accountants en
belastingadviseurs

GOED GESLAAGD

Pieter de Waard, algemeen directeur
Telstar. Foto Pieter Hoogeveen/ Telstar

ORIGINEEL EN PRETTIG DWARS NETWERK STEUN KINDERUNIVERSITEIT
HAARLEM!
“Wij zijn anders”. Aldus Marjon Borsboom van JOIJ, dat staat voor Jonge Ondernemers IJmond. JOIJ is geen
JOIJ werd in 2006 opgericht. Anno
2010 heeft de netwerkclub zijn bestaansrecht
bewezen.
Waarom
JOIJ? Marjon Borsboom: “Omdat
er in de regio IJmond veel jonge en
startende ondernemers zijn, die zich
niet zo thuis voelen in de jasje-dasje
netwerkclubs. JOIJ is laagdrempelig,
speels en spraakmakend. Die pretenties hebben we. In eerste instantie
was onze insteek ons te richten op
jonge succesvolle ondernemers. Er
bleken echter vooral starters op onze
bijeenkomsten af te komen. In 2010
willen we beide groepen bereiken en
meer leden krijgen.”

12 januari 2010
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Tel. 023-5427781
www.intra-schoon.nl

Grijpt u deze kans voor uw onderneming?
Wilt u meedingen naar deze prestigieuze prijs en baat hebben bij de
publiciteit rond dit evenement? Dan
kunt u zich nog aanmelden via uw
Syntens adviseur of kijk op www.
syntens.nl.
De jury:
Een panel met experts uit de belangrijkste sectoren (bouw, industrie, creatieve industrie, human
health, logistiek, groothandel en
maritiem en food & agri) bepaalt in
februari 2010 de voorselectie. Een
onafhankelijke jury bepaalt daarna
de ranglijst van de top 100, die in
mei 2010 bekend wordt gemaakt.
Bij de beoordeling wordt extra gelet op de nieuwheidvinding en of
uw producten/diensten al verkrijgbaar en verkocht zijn. Andere criteria vindt op de website.
Afgelopen jaar zijn bijna 300 innovaties voorgedragen. U heeft
de mogelijkheid vooraf -kosteloos- te worden ondersteund door
Syntens, innovatienetwerk voor
ondernemers, en Octrooicentrum
Nederland. Deze organisaties zijn
samen met bizz, het vakblad voor
ondernemers, de initiatiefnemers
van de jaarlijkse MKB Innovatie Top
100. Op 1 februari 2010 sluit de inschrijving. Op www.syntens.nl/innovatietop100 kunt u lezen hoe de
Innovatie Top 100 in het afgelopen
jaar is geweest en welke ondernemers u zijn voorgegaan.

