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De Waarderpolder is een groot en druk bedrijventerrein.
Het is met 1.200 bedrijven en pakweg 20.000 werkenden
het grootste bedrijventerrein van de regio Zuid-Kennemerland en een belangrijk bedrijventerrein in NoordHolland. Er wordt veel en hard gewerkt, de diversiteit van
branches wordt groter en (vooral ook door bedrijfsverzamelgebouwen) het aantal kleinere bedrijven groeit. Het
strategisch overleg tussen bedrijfsleven via IKH Waarderpolder en de Gemeente Haarlem verloopt in het algemeen
goed. De samenwerking heeft in de vorm van de Stichting
Parkmanagement Waarderpolder een volwassen stadium
bereikt. Het meerjarenconvenant geeft een goede basis
voor samenwerking en ontwikkeling. Er is al veel geïnvesteerd in bereikbaarheid, zoals de fly-over, De Waarderweg en de Schoterbrug. Het park heeft in de afgelopen
jaren zelfs twee prijzen voor ‘Beste geherstructureerde
bedrijfsterrrein’ gewonnen. Complimenten, blije bobo’s,
mooie oorkonden en een feestelijke borrel.
Maar ik ben teveel ondernemer om niet vooruit te kijken. Op deze plek riep ik twee jaar geleden
de Gemeente Haarlem (en indirect subsidiegever Provincie Noord-Holland) op om de oude,
sterk verouderde Oudeweg snel aan te pakken. Veiliger, meer capaciteit, betere doorstroming,
voorsorteerstroken voor de grotere zijwegen, etc. Het beleid om de Oudeweg vanaf de fly-over
te bombarderen als hoofdroute naar/langs de noordkant van het centrum (en verder de stad
door en uit) was niet onbegrijpelijk, maar de Oudeweg was daarvoor in de afgelopen jaren gewoonweg niet geëquipeerd. Ik snap dat dat niet binnen een paar maanden geregeld kan zijn. Ik
ben blij dat deze herstructurering nu daadwerkelijk aan de gang is en ik ben heel benieuwd hoe
het in de praktijk zal uitpakken.
Naast de fysieke infrastructuur is door Parkmanagement hard gewerkt aan een pakket collectieve diensten voor de bedrijven. De meest aansprekende en resultaatopleverende dienst (vind
ik) is de collectieve beveiliging. Gefinancierd door alle bedrijven in een zogeheten BIZ-fonds is
een veiligheidsniveau bereikt dat je maar weinig ziet op bedrijventerreinen. Door niet meer afhankelijk te zijn van een klein aantal bedrijven, maar door gezamenlijke betaling kun je niet alleen per bedrijf voordeliger inkopen, maar kun je samen meer veiligheid bereiken. Daar waar
van overheden gevraagd wordt om flink te investeren in de fysieke infrastructuur, daar moeten
ondernemers en bedrijven komend jaar weer volmondig ja zeggen in de periodieke draagvlakmeting over het gezamenlijke BIZ-fonds. Er zijn weinig andere voorbeelden waar slimmer en
betaalbaarder inkopen meer waar zijn dan bij deze collectieve beveiliging. Als variant op de
aloude kreet ‘Koopt allen lokaal” zou ik willen zeggen: ’Gaat allen stemmen en stemt allen ja!’
Rob Wieleman
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Tekst: Johan Tempelaar Fotografie: Hans van der Mast en René Vervloet

Nieuw ‘regeerakkoord’ voor bedrijventerrein in de maak

Samen doen in de Waarderpolder
Dit voorjaar viel de Waarderpolder in de prijzen. Alweer, want na de
eervolle titel ‘beste bedrijventerrein van Nederland’, in 2009, werd het
bedrijventerrein nu uitgeroepen tot beste herstructureringsproject in de
Metropoolregio Amsterdam. Het succes van de Waarderpolder is mede toe te
schrijven aan de nauwe samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven.
Om de afspraken met betrekking tot die
samenwerking te bestendigen, worden
de te realiseren ambities en doelen sinds
2004 vastgelegd in een convenant. Een
convenant klinkt misschien als een wat
saaie, ambtelijke aangelegenheid, maar
is van grote invloed op de dagelijkse handel en wandel van alle ondernemers in
de Waarderpolder. Er worden afspraken
in vastgelegd die het ondernemersklimaat moeten verbeteren en die bijdragen
aan het versterken van de regionale positie en het onderscheidend karakter van
het bedrijventerrein. Zo waren de Schoterbrug en de fly-over naar de A200 er
zonder convenant hoogstwaarschijnlijk
niet geweest en zijn gezamenlijke voorzieningen als Parkmanagement Waarderpolder en de collectieve beveiliging er
een direct uitvloeisel van.

‘Samen doen’

Eind van dit jaar loopt het huidige ‘regeerakkoord voor de Waarderpolder’ af
en dus wordt er momenteel door Industriekring Haarlem en de Gemeente
Haarlem gesproken over een nieuw
convenant voor de periode 2016-2020.
De Kamer van Koophandel en VNONCW zijn in een adviserende rol bij de
totstandkoming betrokken. ‘In het eerste convenant in 2004 stonden werkgelegenheid, bereikbaarheid en veiligheid
centraal’, vertelt wethouder Joyce Langenacker, die binnen het college van
B&W de Waarderpolder als aandachtsgebied heeft. ‘In het convenant van 2011
kwamen daar duurzaamheid, arbeidsmarkt en onderwijs bij. Al die thema’s
komen ook weer terug in het nieuwe
convenant, dat inhoudelijk op weinig
punten zal verschillen van het huidige.
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ging uit Haarlem op zoek was naar een
plek voor bijenkasten. Voor hen is dit
een ideale locatie. Daarbij wilden de
imkers het beheer van het groen op zich
nemen, om zo voor de juiste vegetatie te
zorgen voor zowel de bijen als de padden. En wat zo aardig is: een aantal on-

Nieuwe functies stationsgebied

De werkgelegenheid in de Waarderpolder steeg in de afgelopen tien jaar met
45% tot ruim 14.000 arbeidsplaatsen. In
2020, zo is het streven, moeten dat er
20.000 zijn. Langenacker: ‘Als gemeente
kunnen wij hier onder meer aan bijdragen door aan de bereikbaarheid te blijven werken. Zo vraagt de Oudeweg, die
veel intensiever gebruikt wordt sinds de
ingebruikname van de fly-over en de
Schoterbrug, om versnellingsmaatrege-

Door het overschot op de kantorenmarkt moeten we kijken naar andere invulling. De Industriekring is bereid in te
stemmen met het verplaatsen van detailhandel naar dit gebied, om zo meer
woningen elders in de stad mogelijk te
maken. Verder valt er te denken aan recreatieve functies, bijvoorbeeld in de
avonduren en het weekend. Dit alles
vereist nadere uitwerking, maar het
geeft aan dat er ook wordt nagedacht
over nieuwe functies voor de Waarderpolder. Zolang dat het ondernemen

Een belangrijke nieuw accent wordt het
thema ‘samen doen’, wat ook het motto
is van het huidige coalitieprogramma in
onze gemeente.’

Stagebureau

Waarderpolder honing
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De award van de Metropoolregio
Amsterdam, in 2015 natuurlijk volledig
3D geprint.

niet onbenoemd laten. ‘Dat had nog niet
zo lang geleden een, laat ik maar zeggen, nogal idealistisch imago. Inmiddels
is dat anders en ziet men zowel de
noodzaak als de economische voordelen
ervan. Nu investeren om in de toekomst
kosten te besparen. We willen met elkaar actiever aan de gang met lokale
stroomvoorziening, denk aan de exploitatie van windmolens of het opwekken
van zonne-energie. Er staan zelfs al bedrijven klaar die hier graag in willen investeren.’

Een convenant klinkt
misschien als een wat
saaie, ambtelijke aangelegenheid, maar is
van grote invloed op
de dagelijkse handel
en wandel van alle
ondernemers in de
Waarderpolder.

‘Neem MAAK Haarlem, waar onder
meer de 3D Makers Zone is gevestigd.
Daar hebben we in samenwerking met
het bedrijfsleven en andere partijen
nieuwe inhoud gegeven aan een pand
dat anders gesloopt zou worden. Een
ander goed voorbeeld van samen doen
vind ik de komst van de imkervereniging
naar de Waarderpolder. De Jan Pieter
Zondervanweg in de Noordkop van de
Waarderpolder is door het ministerie
aangemerkt als paddenstrook, waardoor
er geen bedrijven mogen komen. Parkmanagement wist dat de imkervereni-

thema waarderpolder

CONVENANT

Wethouder Joyce Langenacker (tweede van rechts) tijdens een van de vele bedrijfsbezoeken, hier bij Prins Staal in de Waarderpolder.
Bij de rondleiding loopt voorop Ferry Lamboo, directeur van het Haarlemse staalbedrijf.
dernemers uit de Waarderpolder is hier
direct op ingesprongen. Ze willen hun
naam er aan verbinden of de vereniging
sponsoren. Misschien hebben we straks
wel eigen ‘poldergemaakte’ honing. Ik
wil maar zeggen: er komen dingen los
die niet gebeuren als wij als gemeente
alleen aan het schoffelen zijn.’

len. Datzelfde geldt voor de Waarderweg, die wordt verbreed naar twee keer
twee rijstroken. Een ander aandachtspunt is de invulling van het gebied
rondom station Haarlem Spaarnwoude
en de Veerplas. In de basis zijn alle partijen het er over eens dat we daar willen
werken aan een chiquere stadsentree.

maar niet in de weg zit en ten goede
komt aan de ruimtelijke kwaliteit.
Wonen is en wordt dus geen optie, daar
zijn we het allemaal over eens.’

Lokale stroomvoorziening

Langenacker wil het voor de gemeente
belangrijke thema duurzaamheid zeker

Een van de paradepaardjes van het convenant is het onder de vleugels van
Parkmanagement opgerichte stagebureau Waarderpolder. ‘De afgelopen
jaren is er vooral gewerkt aan bewustwording bij werkgevers dat een goede
aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs onmisbaar is. We merken dat
zowel werkgevers als scholen wel willen, maar ze spreken vaak elkaars taal
niet. Vanuit een stagebureau kunnen
we hier een verbindende rol in spelen,
met oog voor het belang en de behoefte
van zowel de bedrijven als van de aankomende arbeidskrachten. Stel dat een
timmerbedrijf een stagiair aanneemt,
dan zullen ze waarschijnlijk gaan voor
een timmerman in opleiding. Klinkt logisch, maar misschien heeft het bedrijf
veel meer behoefte aan een stagiair
marketing & communicatie. Ik ben er
van overtuigd dat Parkmanagement een
rol kan spelen om goede matches tot
stand te brengen en dat ook dit een
prachtig praktijkvoorbeeld wordt van
hoe ‘Samen doen’ in de Waarderpolder
werkt.’
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INTERVIEW

Tekst: Hans Janszoon Fotografie: René Vervloet

IKH-voorzitter Bruno Giebels over zijn lobbyresultaten

Belangenbehartiging, of moderner gezegd lobbywerk, is vaak onzichtbaar.
Daarmee is het voor belangenverenigingen lang niet altijd gemakkelijk om
aan leden en buitenwacht helder te maken wat ze doen en wat het oplevert.
Ondernemersvereniging IKH Waarderpolder ontkomt hier ook niet aan. Maar
voorzitter Bruno Giebels gaat voor deze special graag de uitdaging aan.
Om te beginnen: wie is de IKH? De oude
naam was Industriekring Haarlem. Die
paste niet meer bij de huidige positie.
Het gaf verwarring, omdat men dacht
dat de vereniging leden in heel Haarlem
had. De focus ligt geheel op de belangen
van het bedrijfsleven dat in de Waarderpolder gevestigd is. IKH Waarderpolder was daarom het beste, hoewel in de
spreektaal heel vaak kortweg “de IKH”
wordt genoemd. Voorzitter Giebels:
“Wij hebben 140 leden. Dat lijkt misschien niet zo veel, maar bij deze lidbedrijven werken circa 14.000 werkenden.
Dat is maar liefst 80% van de werkgelegenheid op het terrein. En dat geeft ons
ook een stevige positie richting
gemeente en anderen waar wij mee
samenwerken.”

Voorlopig ontwerp Oudeweg

“De IKH richt zich op de grote thema’s
bereikbaarheid, innovatie, veiligheid en
onderhoud. Binnen elk van deze
thema’s hebben we doelstellingen en
onderwerpen waar het bestuur actief
mee bezig is. Altijd door de bril van de
ondernemers en bedrijven. Hebben we
er wat aan? Kunnen we er wat mee?
Kan het het werken en ondernemen in
de Waarderpolder verbeteren? Als je
naar bereikbaarheid kijkt, dan zie je bijvoorbeeld de aanpak van de Oudeweg.
In de voorbereidingen hebben wij onze
mening gegeven over het Voorlopig ontwerp. Het is hartstikke belangrijk om in
die fase al mee te kunnen kijken en
denken, want als dit ontwerp is vastgesteld dan kun je eigenlijk niet meer
terug. Ook bij de start en bij de uitvoering houden wij een oogje in het zeil.
Blijft de polder goed bereikbaar, zijn de

6

wegomleidingen tijdig gecommuniceerd, zijn deze goed aangeduid?
Tijdens de werkzaamheden moeten alle
bedrijven goed door kunnen werken en
bereikbaar zijn voor werknemers, leveranciers, klanten en andere relaties.

Zo zie je dat met een
subsidie van 1,5 ton
MRA een vliegwieleffect optreedt.
Fietsbrug

Giebels is ook blij met de doorbraak die
is bereikt over de aanleg van een fietsbrug bij de Industriehaven. “Voor bedrijven die op het Figée terrein zitten,
maar ook die op het Nieuwe Energieterrein is dit een mooie verbetering voor
langzaam verkeer: lopen, fiets, scooter,
e.d. Door samenwerking van de Figée
bedrijven en de gemeente is het gelukt
om stad en bedrijventerrein beter te
verbinden. IKH heeft hier facilitair aan
bijgedragen.”

Brand Schoterbrug

“In de nasleep van de brand enkele
maanden geleden onder de Schoterbrug
werd deze eerst geheel en later gedeeltelijk afgesloten. Dat had behoorlijke
invloed op de bereikbaarheid van de
Waarderpolder. IKH is dan direct aan-
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spreekpunt voor het gemeentebestuur
en de gemeentelijke diensten. Wij proberen steeds onze invalshoek in te
brengen en concreet samen te werken.
Daar komen wij in het algemeen het
verste mee. Een brand is heel vervelend, verminderde bereikbaarheid onontkoombaar, maar wij zetten dan alles
op alles om de schade voor de bedrijven
en hun werknemers te beperken.”

3D Maakzone

Hot item voor het bedrijfsleven is
natuurlijk innovatie. Hoe kun je door
vernieuwingen in productieprocessen,
producten en diensten beter de toekomst in gaan? Haarlem prijst zich
gelukkig met de 3D Maakzone. In de
voormalige gebouwen van Spaarnelanden zit nu een bedrijfsverzamelgebouw
met allerlei creatieve bedrijven die 3D
productie proberen te gebruiken in
nieuwe producten. Het centrum is voor
dit thema het centrale punt binnen de
Metropoolregio Amsterdam. Giebels:
“Binnen een jaar gerealiseerd en vol!
Zo zie je dat met een subsidie van 1,5
ton MRA een vliegwieleffect optreedt.
Daarmee geef je innovatie een grote
stimulans. Dat verdient zich dubbel en
dwars terug.”

Stagebureau

IKH zit samen met de gemeente in het
bestuur van de Stichting Parkmanagement Waarderpolder. Namens het bedrijfsleven zitten Robert Bloemers
(Imbema) en Jan Gerritsen (Wildflock)
in het SPW-bestuur. Die samenwerking
in het georganiseerde overleg betekent
dat de ondernemersvereniging medeverantwoordelijk is voor collectieve
diensten. In de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld collectieve beveiliging, huisvestingscoaching en arbeidsmobiliteit
hierin ondergebracht. De IKH-voorzitter
noemt als nieuw speerpunt het Stagebureau Waarderpolder, een samenwerking met het beroepsonderwijs (van
vmbo tot en met hbo). “Dit stagebureau
denkt vanuit ondernemers en helpt hen

IKH Waarderpolder
Bestuur
Bruno Giebels (voorzitter)
Hielke de Vries (secretaris)
Bert Brals (penningmeester)
Ella Blommaert-Zander
Robert Bloemers
Ad Liefting
Eric Boonstra
Kees Schouten (adviseur)
Contact
www.ikhwaarderpolder.nl
info@ikhwaarderpolder.nl
023 535 15 57

om meer uit stages te halen. Een goede
aansluiting en een beter stage-rendement betekent meer resultaat van de
stage voor de leerling, voor de opleiding, maar ook voor het stagebedrijf.”

Onderhoud

IKH heeft op grond van klachten van
bedrijven over het beheer en het onderhoud van het bedrijventerrein actie

Bruno Giebels voor een van de nieuwste aanwinsten van de Waarderpolder,
de brouwerij met proeflokaal van Jopenbier aan de Emrikweg.
ondernomen. Door gesprekken met
gemeente en Spaarnelanden is er een
oplossing gevonden. “Wij hebben nu
een overeenkomst met Spaarnelanden
waardoor wij invloed krijgen op de prioriteiten binnen het onderhoud. Natuurlijk willen wij geen onkruid op het
terrein, maar in de nieuwe aanpak kunnen wij nu meedenken en meebeslissen
over wat wij het eerste aanpakken. Wij
willen een schoon terrein en wij willen
dat het terrein ook schoont oogt. De
gemeente is en blijft opdrachtgever. De
IKH denkt en beslist mee. Dat is wat
onze leden ook van ons vragen.”

Bel of mail ons

Nog even terug naar de IKH. Het
bestuur is volgens voorzitter Bruno

thema waarderpolder

“We bereiken heel veel!”

Giebels een hecht team. “Met een goeie
taakverdeling met portefeuillehouders,
regelmatig bij elkaar komen en een
prima samenwerking met de gemeente
kunnen wij veel doen en bereiken. Met
Ronald Straatman als contactpersoon
voor leden en andere bedrijven en met
Petra van der Wal voor het secretariaat
functioneert het goed. Wij laten ons ook
goed zien bij de Waarderpolder netwerkborrels. We zijn mede-initiatiefnemer van de Haarlemse Prinsjesdag
Lunch (zie pagina’s 18-19, red.). Wij zijn
eigenlijk hartstikke actief .Eigenlijk zou
elk Waarderpolder bedrijf gewoon lid
moeten zijn. Bel of mail ons gewoon
even en wij komen langs.” Aldus een
hartelijk lachende ondernemersvoorzitter.
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Sin hpeetc isachl iosont houden van :

Mobiel: 06 - 53 33 79 79
Telefoon: 023 - 529 50 59

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Wat betekent dat voor u als werkgever? Weet u al of u garantiebanen moet invullen? En op welke hulp kunt u rekenen?
De Participatiewet is een regeling die een aantal oude wetten vervangt: de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet
sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wajong. Participatie
betekent actieve deelname. Het is afgeleid van de Latijnse
woorden pars (deel) en cipere (nemen). Met deze Participatiewet is het de bedoeling dat meer mensen met een
arbeidsbeperking bij werkgevers aan de slag komen. Onder
de groep arbeidsgehandicapten vallen mensen die zelfstandig niet het minimumloon kunnen verdienen. Voor deze
groep zijn de garantiebanen bedacht.

Tuinontwerp & Aanleg
Straatwerk & Sierbestrating
Tuinonderhoud & Renovatie
Schuttingen & Vijvers
Vlonders & Beschoeing
Verlichting & Beregening

w w w.g ro enengr o ndi g.nl

Met de Participatiewet en garantiebanen minder werkzoekenden?

Tel: 023 - 528 38 01 Fax: 023 - 547 06 76
www.despiegelhaarlem.nl
Kantooradres: Robert Peereboomweg 11, 2301 BC Haarlem

7% BIJTELLING
100% POWER

Audi A3 e-tron

Volkswagen Golf GTE
Netto bijtelling vanaf:

Netto bijtelling vanaf:

€ 96,- p.m.

€ 115,- p.m.

Banenafspraak

In de media valt
ook vaak het
woord banenafspraak. Deze afspraak refereert
aan de afspraak die
kabinet en sociale
partners hebben afgesproken om tot 2026
in totaal 100.000
banen te realiseren voor mensen
met een ziekte
of handicap. De
overheid doet
dit voor 25.000
mensen. Op
1 april 2015 is
de Wet banenafspraak en
quotum

arbeidsbeperkten ingegaan. Als werkgevers de afgesproken
aantallen in de banenafspraak niet hebben gehaald, dan
kan de quotumregeling ingaan. Dit betekent dat werkgevers
met meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren
per jaar) verplicht zijn om een percentage mensen met een
handicap in dienst te nemen.

Garantiebanen in de praktijk

Er zijn verschillende manieren waarop u een garantiebaan
kunt invullen. U kunt iemand uit de doelgroep in loondienst
nemen. U kunt ook gebruik maken van individuele detachering; dan leent u iemand uit de doelgroep in. Dit kan de
sociale werkvoorziening voor u regelen. Het is wel belangrijk om te weten of iemand die u in dienst neemt meetelt
voor de banenafspraak. Er zijn immers ook mensen met
een arbeidshandicap die niet meetellen omdat ze bijvoorbeeld zelfstandig een inkomen boven het minimumloon
kunnen verdienen. In het doelgroepregister staan mensen
die onder de banenafspraak vallen. Het UWV houdt dit
register bij. Als werkgever kunt u bij het UWV opvragen of
een sollicitant of een werknemer in dit doelgroepregister
staat en dus meetelt voor de banenafspraak.

Financiële compensatie en ondersteuning

Als u iemand met een handicap of een chronische ziekte in
dienst neemt, dan kunt u op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Het aanbod van ondersteuning bestaat
onder meer uit:
• Professionele begeleiding door een jobcoach. Een jobcoach begeleidt een werknemer in een baan. U en uw
werknemer krijgen praktische begeleiding op de werkvloer.
• Loonkostensubsidie. U ontvangt loonkostensubsidie als
uw werknemer een loonwaarde heeft onder het minimumloon.
U kunt het Werkgevers Servicepunt in uw regio benaderen
voor invulling van een garantiebaan en ook voor de praktische ondersteuning hierbij.

Marieta Telman, Arbeidsdeskundige / Manager bemiddeling

Smaragdweg 6 t/m 14
1812 RJ Alkmaar

Leidsevaart 10
2013 HA Haarlem

E: contact@martinschilder.nl
W: www.martinschilder.nl
T: (072) 541 07 00

Pasmatch Personeelsdiensten b.v.
Cruquius / Haarlem
023 543 47 67 en 06 14 76 73 52
marieta.telman@paswerk.nl
www.paswerk.nl

Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.
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Preventie belangrijk onderdeel collectieve beveiliging

Wat is een BIZ?

Goed huisvaderschap

Een BIZ biedt ondernemers de mogelijkheid om gezamenlijk te investeren om
een (bedrijven-)terrein veiliger of aantrekkelijker te maken. Een BIZ mag
alleen worden ingevoerd als de benodigde draagvlakmeting positief uitvalt. Er
is dan ook geen sprake van een extra belasting, maar van een heffing op verzoek van ondernemers. Meijer: ‘Wat zo prettig is aan de BIZ, is dat je zeker
weet dat je buurman ook meebetaalt. Er zijn geen free riders. In het verleden
was de collectieve beveiliging op vrijwillige basis, waardoor deze door 200
deelnemers werd betaald, en nu met de BIZ door alle 1.200 bedrijven in de
Waarderpolder. De bijdrage per deelnemer, die wordt vastgesteld op basis van
de WOZ-waarde van het bedrijfspand, is zo natuurlijk fors omlaag gegaan. Om
een voorbeeld te geven: het instaptarief is van 400 naar 25 euro gegaan.’

Een ondernemer uit de Waarderpolder kwam rond het middernachtelijk uur
terug van een beurs en begon zijn bestelbusje uit te laden. Al snel werd hij
op zijn schouder getikt en aangesproken door een beveiliger. Het is een van
de vele treffende voorbeelden die programmamanager Waarderpolder
Ruud Meijer geeft om uit te leggen hoe de collectieve beveiliging op het
bedrijventerrein werkt.
Deze collectieve beveiliging wordt uitgevoerd door Alpha Security en is sinds
2012 ondergebracht in een zogenoemde
Bedrijveninvesteringszone, kortweg BIZ
(zie kader). ‘Je moet het zien als een
vorm van goed huisvaderschap op
straat’, zo legt Meijer uit. ‘Onze rol is
niet die van individueel pandbewaker,
daarvoor is elke ondernemer zelf verantwoordelijk. Wel bieden we de mogelijkheid om de eerste alarmopvolging
via Alpha Security te laten doen, ook als
een bedrijf haar eigen beveiliging elders
heeft ondergebracht. De surveillant van
Alpha Security rijdt voor de collectieve
beveiliging al rond in de Waarderpolder
en staat dus met een paar minuten op
de stoep. Deze alarmdoorschakeling is
een service die we gratis kunnen
verstrekken dankzij de BIZ.’

Hittecamera

‘Collectieve beveiliging beperkt zich niet
tot een surveillanceauto of alarmopvolging. Er wordt vooral preventief gewerkt. Bijvoorbeeld door te letten op
kapotte verlichting of openstaande
ramen en deuren. Ook op private terreinen, zodat de eigenaar ingeseind kan
worden. Of denk aan registratie van
nummerborden van auto’s die op ongebruikelijke tijden op het terrein zijn.
Verder zit er op de surveillanceauto een
hittecamera bevestigd. Daarmee is al
meerdere malen een wietplantage ontdekt en spoorden we ergens een straalkachel op die al dagen stond te loeien.
De pandeigenaar is verantwoordelijk,
maar we hebben misschien wel een
brand voorkomen. Daar komt dat goede
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huisvaderschap weer om de hoek
kijken.’

De huidige BIZ loopt eind 2016 af. Voor die tijd wordt aan de hand van een
nieuwe draagvlakmeting bepaald of er een nieuwe BIZ wordt ingesteld. Parkmanagement bereidt deze draagvlakmeting voor en zal hier nog nader over publiceren. Ook worden er, in de persoon van Ronald Straatman, bedrijven
bezocht om hun ervaringen met de collectieve beveiliging te inventariseren,
hen verder te informeren, vragen te beantwoorden en onduidelijkheden weg te
nemen. Contact en meer informatie: info@waarderpolder.nl.

Secret scans

Kees Goedknegt noemt deze wijze van
preventie van groot belang voor goede
beveiliging. Goedknegt is veiligheidsadviseur en sinds 1 april verbonden aan
Parkmanagement Waarderpolder. ‘Eind
vorig jaar is er een aantal Secret Scans
uitgevoerd, waarbij een mystery guest
probeerde hoe eenvoudig het is om bij
een pand naar binnen te gaan en spullen naar buiten te sjouwen. Daaruit

Ook uw alarm doorschakelen? U regelt het in no-time op
www.alarmopvolgingwaarderpolder.nl.

de mail gaf hij aan niet over een alarmsysteem te beschikken. De volgende dag
was zijn opslag leeggeroofd. Mensen
denken – net als bij een ‘gewone’ inbraak – dat het hen niet zal overkomen
en zijn zich er niet bewust van wat hun
informatie waard is. Om dat bewustzijn
te vergroten, organiseren we dit najaar
een bijeenkomst over cybercrime.’

Het lukte soms zelfs
om op de stoel van de
directeur te gaan
zitten zonder dat
iemand iets in de
gaten had.
bleek de Waarderpolder ‘s avonds en
‘s nachts een haast onneembare vesting.
Het lukte nergens om zelfs maar te probéren naar binnen te gaan voordat de
beveiliging er was. Overdag was dat
heel anders en lukte het soms zelfs om
op de stoel van de directeur te gaan zitten zonder dat iemand iets in de gaten
had. Voor ons een signaal om meer aan
voorlichting op dit vlak te doen en
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vervolgens vaker Secret Scans uit te
voeren’

Cybercrime

‘Een actueel thema is cybercrime. Denk
aan phishing of aan hackers, maar ook
aan beïnvloeding om gegevens af te
staan. Laatst was er een ondernemer
die reageerde op een mail in de veron-

Beveiligingsadviseur Kees Goedknegt
(links) en gemeentelijk programmamanager Ruud Meijer voor bedrijfsverzamelgebouw Connectie, waar o.a.
Parkmanagement gevestigd is.
derstelling dat hij bij zijn verzekeringsmaatschappij een offerte aanvroeg. In

‘Door de bijzondere ligging heeft de
Waarderpolder slechts zes uitvalswegen, dus een leek kan verzinnen dat je
aan zes camera’s voldoende hebt om
alle verkeersstromen in kaart te brengen. Alleen staat de gemeente Haarlem
omwille van de privacy geen cameratoezicht in de publieke ruimte toe. Dat is
een keuze die we kunnen begrijpen,
maar gelet op het aparte karakter van
de Waarderpolder hopen we toch op
een ontheffing of andere mogelijkheid.
Daarnaast geven we vervolg aan een
pilot met bedrijven die cameratoezicht
op hun eigen terrein hebben en daar-

mee ook een deel van de publieke weg
in beeld hebben, wat veel nuttige informatie kan geven in geval van een incident.’

Van 200 naar 30 inbraken

‘Als er toch een inbraak heeft plaatsgevonden, gaan we samen met de gedupeerde bekijken hoe het heeft kunnen
gebeuren en wat we er van kunnen
leren. Al kun je nooit álle risico’s wegnemen, ook hier in de Waarderpolder
niet. Maar het aantal inbraken is sinds
de invoering van de collectieve beveiliging teruggelopen van zo’n 200 naar om
en nabij de 30 per jaar, waarvan slechts
enkele bij bedrijven die hun alarm hebben doorgeschakeld voor de eerste
alarmopvolging via Alpha Security. Fantastisch natuurlijk, maar neem van mij
aan dat het veel tijd en energie kost om
dat zo te houden en dat is wat we doen
met collectieve beveiliging. Als je dat
weg zou nemen schiet dat aantal binnen
no-time omhoog.’

Kennemer Business magazine, herfst 2015
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Quid pro quo: arbeidsovereenkomsten
en concurrentiebedingen
Een van de doelstellingen van de Wet Werk en Zekerheid
(“WWZ”) is de positie van de flexwerker te versterken. De praktijk
zal echter moeten uitwijzen of de positie van de flexwerker onder
de WWZ daadwerkelijk zal verbeteren. Het feit dat de flexwerker
onder de WWZ minder snel aan een concurrentiebeding kan worden gebonden, is in ieder geval in zijn voordeel. De vraag is hoe
de werkgever zijn belangen ten opzichte van de concurrerende
flexwerker kan beschermen.

Concurrentiebedingen in tijdelijke
arbeidsovereenkomsten
Per 1 januari 2015 is het uitgangspunt dat een flexwerker niet kan
worden gebonden aan een concurrentiebeding. Per die datum kan
in een tijdelijke arbeidsovereenkomst geen concurrentiebeding
worden opgenomen, tenzij de werkgever motiveert welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen hij heeft, die het concurrentiebeding noodzakelijk maken. Op verzoek van de werknemer kan
de rechter het concurrentiebeding vernietigen wanneer het
beding niet noodzakelijk wordt geacht.
De verwachting is dat de rechter een
concurrentiebeding in een tijdelijk
arbeidscontract slechts in uitzonderlijke gevallen zal toestaan.

Concurrentiebedingen in
arbeidsovereenkomsten voor
onbepaalde tijd
Het bovenstaande geldt niet voor
een concurrentiebeding in een
tijdelijke arbeidsovereenkomst,
die is aangegaan vòòr 1 januari
2015 en het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd. Of en in hoeverre een
werknemer is gebonden aan
deze concurrentiebedingen is afhankelijk van de afweging (die de rechter maakt) tussen de belangen van
de werkgever (bij handhaving van

het beding) en de belangen van de werknemer (tot matiging of het
buitenwerking stellen van het beding), waarbij alle relevante
feiten en omstandigheden worden betrokken. Dit is niet nieuw.
De werkgever kan geen rechten ontlenen aan het concurrentieding wanneer de arbeidsovereenkomst is geëindigd vanwege zijn
ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. De rechtspraak zal
moeten uitwijzen, wanneer hiervan sprake is.

Wel of geen concurrentiebeding in een tijdelijke
arbeidsovereenkomst?
Met de verwachting dat het onder de WWZ moeilijker wordt om
een arbeidsovereenkomst te beëindigen via het UWV of de kantonrechter kan de voorkeur van de werkgever uitgaan naar een
tijdelijk dienstverband. De werkgever kan proberen op de volgende manieren zijn belangen te beschermen tegen de concurrerende flexwerker.
1. Beperken van de reikwijdte. Partijen kunnen een beperkt (relatie-) beding overeenkomen, die bijvoorbeeld alleen ziet op
(vaste) klanten die een wezenlijk omzetwaarde vertegenwoordigen. De voorwaarden van het beding moeten strak en duidelijk worden geformuleerd.
2. Alternatieve contractuele bepalingen. In aanvulling op of als
alternatief voor een concurrentiebeding kan een geheimhoudingsbeding worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst,
die ziet op een verbod op het openbaar maken van bedrijfsgevoelige informatie. Ook hier is het van belang om de voorwaarden strak en duidelijk te formuleren.
3. Toch een vast dienstverband. Er gelden minder strenge regels
voor het aangaan van een concurrentiebeding bij een vast
dienstverband. Om enige flexibiliteit te hebben, kan de werkgever een proeftijd van twee maanden in de arbeidsovereenkomst opnemen.

Tekst: Johan Tempelaar Fotografie: René Vervloet

Fietsbrug tussen Nieuwe Energie en Figee

Oevers en ondernemers verbinden
Het Figeeterrein en Nieuwe Energie liggen slechts enkele tientallen meters van elkaar, maar worden gescheiden door het water
van de industriehaven. Wie vanaf de ene naar de andere kant wil,
moet ruim twee kilometer omrijden. Goed nieuws dus dat de al
langere tijd gewenste fietsbrug er komt, aldus Marco Goes,
voorzitter van de Stichting Eigenaren van Figee.
‘Uit een peiling kwam naar voren dat er
zo’n 3.000 fietsers per dag van zo´n brug
gebruik zouden maken’, vertelt Goes.
‘Dat lijkt me wat aan de ruime kant,
maar zeker is dat de bereikbaarheid en
de veiligheid voor fietsers die in of door
de Waarderpolder komen, sterk verbeteren. Fietsers gaan nu nog over de
Nijverheidsweg. Daar rijdt veel verkeer,
waaronder veel vrachtverkeer, terwijl er
geen aparte fietspaden zijn. Dit is veel
veiliger. Bovendien wordt de route van
en naar de binnenstad en het centraal
station fors ingekort.’

Eind 2016 klaar

Dit voorjaar besloot de gemeenteraad
van Haarlem een uitvoeringskrediet ter
beschikking te stellen. Ook de Provincie
Noord-Holland en de ondernemers op
het Figeeterrein zelf dragen financieel
bij om de oeververbinding tot stand te
brengen. Goes: ‘Momenteel wordt er in
samenwerking met alle belanghebbenden gewerkt aan het ontwerp van de
brug, die op afstand geopend kan worden voor vaarverkeer. Daarna start de
aanbesteding en eind 2016 moet de brug
er zijn.’

Kennemer Business magazine, herfst 2015

De route van en
naar de binnenstad
en het centraal
station wordt
fors ingekort.

Naast de veiligheid en bereikbaarheid,
ziet Goes nog een aantal voordelen . ‘De
parkeerdruk op Figee, waar zo’n 400 à
450 mensen werken, zal verminderen.
En straks kun je gewoon even oversteken om te lunchen bij Chocoase.

Remmelt Suir, Advocaat
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Goes merkt dat de brug nu al heeft gezorgd voor een sterkere saamhorigheid
tussen ondernemers op het Figeeterrein. ‘Er is een vereniging opgericht
voor en door de ondernemers, om één
aanspreekpunt te hebben. De komst van
de brug is voor alle partijen goed, maar
natuurlijk heeft iedereen ook zijn eigen
belangen. Zo moeten we goed kijken
hoe we het zo organiseren dat het fietsverkeer en het ladende en lossende
vrachtverkeer elkaar niet in de weg zitten. Of denk aan het betrekken van de
bedrijven die actief zijn in de industriehaven.’

Minder parkeerdruk

Bovengenoemde mogelijkheden bieden geen garantie dat de flexwerker geen concurrerende werkzaamheden mag gaan verrichten
na afloop van het tijdelijke dienstverband. Wil de werkgever de
werknemer aan een concurrentiebeding binden, dan ligt het voor
de hand dat de werkgever de werknemer voor onbepaalde tijd aan
zich bindt.

Van Diepen Van der Kroef Advocaten
Haarlem
023 542 42 92
r.suir@vandiepen.com
www.vandiepen.com

thema waarderpolder

JURIDISCH MANAGEMENT

Marc Goes wijst naar de overkant die binnenkort beter bereikbaar wordt, heen en
terug natuurlijk. De herstructurering en de bouw van de brug over de Industriehaven zijn mogelijk dankzij bijdragen van de Provincie Noord-Holland.

Ook zou het mooi zijn als er ondernemers aan beide kanten van het water elkaar weten te vinden. Op het
Figeeterrein zijn de nodige ondernemers uit de creatieve sector gevestigd
en aan de andere kant van het water
ook. Er kan op dat vlak zomaar iets
moois ontstaan. De brug verbindt daarmee niet alleen twee stukken bedrijventerrein, maar ook ondernemers.’

Kennemer Business magazine, herfst 2015
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BEHEER EN ONDERHOUD

Tekst: Johan Tempelaar Fotografie: René Vervloet

Spaarnelanden, IKH en Parkmanagement slaan handen ineen

‘Ik zag dat er wordt geborsteld op de vluchtheuvels’, is het eerste dat Bruno
Giebels, voorzitter van IKH Waarderpolder tegen Spaarnelanden directeur
Robert Oosting zegt als hij diens kamer binnenkomt. De tevreden constatering is veelzeggend voor de wijze waarop beide partijen samenwerken op
het gebied van beheer en onderhoud in de Waarderpolder.
In februari sloten Spaarnelanden en ondernemersvereniging IKH, samen met
Parkmanagement, namelijk een overeenkomst waarmee het beheer en onderhoud een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is van alle partijen in de Waarderpolder. ‘Alle bedrijven die hier gevestigd zijn, hebben er
belang bij dat het er netjes uitziet’, vertelt Bruno Giebels. ‘Maar we kregen bij
de IKH regelmatig klachten: waarom is
mijn straat niet geveegd? Waarom is de
stoep zo rommelig? Daarom zijn we met
Spaarnelanden om de tafel gegaan om
te bekijken hoe we, binnen de beschikbare middelen, er samen voor kunnen
zorgen dat het er beter uit komt te zien.
Daarbij was een wens van onze kant om
meer invloed te hebben op de prioriteiten daarin.’

Niet frequentie, maar beeldkwaliteit

Deze intentie tot samenwerking viel
samen met een ingrijpende wijziging in
de werkwijze van Spaarnelanden, dat
als servicebedrijf van de gemeente
Haarlem verantwoordelijk is voor het
beheer van de openbare ruimte, zoals
schoonmaak, afvalverwerking en groenonderhoud. Oosting: ‘In het verleden
werkten we op basis van frequentie.
Werkzaamheden vonden bijvoorbeeld
wekelijks of maandelijks plaats, of dat
nu nodig was of niet. Sinds januari gaat
dat op basis van beeldkwaliteit. Dat
houdt in dat er een aantal voorwaarden
is gesteld waaraan een gebied moet voldoen: hoe hoog het gras mag zijn, hoeveel zwerfvuil er maximaal mag liggen,
enzovoorts. Dat geeft ons meer vrijheid
om te bepalen hoe en wanneer we ons
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werk doen, zolang het maar op orde is.
Bovendien kunnen we zo veel beter inspelen op de behoefte van gebruikers
en daar met hen afspraken over maken.’

Onze medewerkers
ontdekken langzaam
dat mensen daardoor
heel blij worden van
hun inzet.
Mega-turnaround

Voor Spaarnelanden is de nieuwe werkwijze volgens Oosting een ‘mega-turnaround’. ‘Voor ons is dit echt een totaal
nieuwe manier van werken. Als je jaren
de dingen hebt gedaan, omdat je ze nu
eenmaal zo doet, is dat wennen. Het is
een enorm leerproces, waar we veel van
opsteken. Maar ik vind het wel van deze
tijd om zo te werken, het geeft ons beter
zicht op wat gebruikers van dit gebied
belangrijk vinden en wat niet. Iemand
die een melding doet, voelt zich bovendien betrokken bij en verantwoordelijk
voor zijn omgeving en hoe die er uit
hoort te zien. Als er vervolgens direct
wat met de melding wordt gedaan, is
dat een heel ander verhaal dan ‘volgende maand is uw straat pas aan de
beurt’. Wat ik het allerleukste vind om
te merken, is dat medewerkers langzaam ontdekken dat mensen daardoor
heel blij worden van hun inzet.’

Kennemer Business magazine, herfst 2015

Duidelijk commitment

Parkmanagement Waarderpolder functioneert binnen de samenwerking als
loket waar ondernemers zich kunnen
melden als ze bijvoorbeeld zwerfvuil, illegaal gestort afval of woekerend onkruid aantreffen. Parkmanagement
speelt dit door naar Spaarnelanden en
koppelt aan de melder terug hoe een en
ander verder wordt opgepakt. Ook gaat
Parkmanagement er periodiek zelf op
uit om de staat van de openbare ruimte
in de Waarderpolder te monitoren.
‘Voor ons is dit een logische rol in het
geheel’, aldus parkmanager Bert van
Dijk. ‘Ondernemers steken een hoop
geld in hun bedrijf en bedrijfspand, terwijl de waarde per vierkante meter in
deze tijd onder druk staat. Dus moeten
we er aan blijven werken om het gebied
aantrekkelijk te maken. Wij kennen de
bedrijven in de Waarderpolder vaak
persoonlijk en communiceren al regelmatig met hen, onder meer via het wekelijkse WP-Journaal. Bovendien
kennen we het gebied goed. Soms krijg
je een melding die betrekking heeft op
een privaat terrein, de melder weet
zoiets meestal niet. Overigens geven we
zo’n melding wel door aan de eigenaar
van het terrein. We krijgen momenteel
enkele meldingen per week. Ook zien
we duidelijk commitment ontstaan. Bij
de ondernemers, maar ook bij de medewerkers van Spaarnelanden op operationeel niveau. Je trekt niet voor niets aan
de bel.’

Sociaal commitment

Bij de uitvoering van de werkzaamheden betrekt Spaarnelanden, een erkend
leerwerkbedrijf, mensen met een zogenoemde afstand tot de arbeidsmarkt.
Oosting: ‘De eerste samenwerking zijn
we aangegaan met de Hartekamp
Groep. Hun cliënten trekken een aantal
dagdelen met onze mensen de polder
in. Dat betekent dat wij er opeens tien
handen bij hebben en dat is fantastisch.
Zo geloof ik er ook erg in om jongeren in
te zetten, ik denk dat mensen die met

thema waarderpolder

Samen werken aan schone Waarderpolder

Op een schone stoep in de Waarderpolder v.l.n.r. Bert van Dijk (parkmanager), Bruno Giebels (voorzitter IKH Waarderpolder) en
Robert Oosting (directeur Spaarnelanden).
hun handen aan de slag willen dit ontzettend leuk vinden. We zijn op zoek
naar meer partijen waarmee we op deze
basis kunnen samenwerken, al is het
niet altijd eenvoudig om die te vinden,
dus ik wil dit vooral ook aangrijpen als
oproep om ons hiervoor te benaderen.
Des te meer handjes we hebben, des te
beter kunnen wij ons werk doen. En hopelijk kunnen we door zo te werken ook

als voorbeeld fungeren voor bedrijven
in de Waarderpolder op het gebied van
social return of investment.’

Positieve verwachtingen

De drie heren laten zich gelijkluidend
uit over hun verwachting van de samenwerking. ‘Ik weet zeker dat we een stap
hebben gezet die leidt tot een betere
kwaliteit van het buitengebied in de

Waarderpolder’, zegt Van Dijk. Giebels:
‘We hebben een goede overeenkomst,
de juiste mensen bij elkaar en de wil om
er wat van te maken.’ En Oosting, tot
slot: ‘Met elkaar kunnen we veel meer
dan afzonderlijk. Als we over een à
twee jaar vaststellen dat dit werkt, hebben we een model te pakken waar we
nog veel meer mee kunnen.’

Kennemer Business magazine, herfst 2015
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Sneller dataverkeer dankzij glas en koper

Huis-tuin-en-keukenwifi-

Gemeente Haarlem 1e hybridenetwerk
gemeente in Nederland
In heel Nederland doet breedband haar intrede, ook in Haarlem. Gemeente,
KPN en Reggefiber kondigden onlangs aan dat nog dit jaar voor alle 70.000
huishoudens in Haarlem een breedbandaansluiting beschikbaar is. Hiertoe
wordt het bestaande kopernetwerk in Haarlem fors opgewaardeerd, waardoor de snelheid van het internet voor alle huishoudens met een factor 5
vermenigvuldigd. Deze combinatie van glas en koper, het zogenoemde
hybridenetwerk, biedt volgens Ben Prijs en Pepijn Lavrijssen ook kansen
voor de Waarderpolder.
Breedbandnetwerk voor de burgers
‘Het kopernetwerk ondergaat in Haarlem een upgrade van ADSL naar VDSL’,
legt Pepijn Lavrijssen uit. ‘Door nieuwe
technieken kan KPN, eigenaar van het
kopernetwerk, de snelheid ophogen van
20 naar 100 megabit per seconde
(mb/s). De verwachting is dat dit aantal
op korte termijn door zal groeien tot 200
Mb/s. Haarlem is een van de eerste
hybridaccess gemeenten in Nederland,
waarbij voor het kopernetwerk in de
centrales van KPN nieuwe hard- en
software wordt geïnstalleerd. Er hoeft
dus niet gegraven te worden en er komt
ook geen monteur over de vloer. In wijken waar het netwerk niet kan worden
opgewaardeerd en in nieuwbouwwijken
wordt glasvezel aangelegd. Haarlem ligt
daarmee voor op veel gebieden in Nederland. De verwachting is dat de uitrol
van glasvezel voor alle woningen in Nederland nog minstens vijftien jaar gaat
duren. Overigens is het niet zo dat alleen KPN-klanten daar gebruik van kunnen maken, ook andere aanbieders
mogen gebruik maken van dit ‘open’
netwerk.’

Breedbandnetwerk voor
Waarderpolder

Ben Prijs: ‘In mei las ik een artikel
waarin Bruno Giebels, voorzitter van de
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Industriekring Haarlem, zijn zorgen uitsprak over leegstand in de Waarderpolder. Daarop ontstond bij mij het idee om
de invoering van het breedbandnetwerk
en innovatieve breedbanddiensten in
Haarlem, momenteel dus alleen voor de
woonwijken, door te trekken naar de

Als je werkt met wat
ik huis-tuin-enkeuken-wifi noem,
kunnen mensen van
buiten zo bij je
data komen.
Waarderpolder. De Waarderpolder is al
volledig voorzien van glasvezel, maar
door de hoge maandelijkse kosten is dit
niet voor alle bedrijven bereikbaar. Veel
MKB-bedrijven, waarvan er nogal wat
zijn in de Waarderpolder, kunnen het
niet betalen. Met een opgewaardeerd
kopernetwerk kunnen deze MKB’ers
nog jaren vooruit. Het vestigingsklimaat
op dit grote bedrijventerrein wordt
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daarmee in één klap een stuk aantrekkelijker.’

Goed en snel werken

‘Het maakt de gemiddelde ondernemer
niet uit of zijn dataverkeer nu over glasvezel of koper gaat’, vervolgt Lavrijssen.
‘Als het maar altijd goed en snel werkt.
Voor veel mensen geldt bovendien dat
ze daar geen kaas van hebben gegeten
en dat ze heel erg druk zijn om hun tijd
en energie in hun bedrijf te steken.
Daarom kloppen veel ondernemers bij
ons aan, wij geven advies op maat over
breedbanddiensten. Wat zijn de ambities en doelstellingen voor de toekomst,
welke applicaties worden er gebruikt,
welke ontwikkelingen zijn er te verwachten? Dat vertalen we naar wat
nodig is, zodat het bedrijf weer jaren
vooruit kan met haar dataverbinding.’

Wat is glasvezel?
Glasvezel is een haardunne draad
die bestaat uit twee soorten glas:
een dunne kern en een iets dikkere mantel die in elkaar gesmolten zijn. Glasvezel wordt onder
meer toegepast om kunststoffen te
verstevigen, zoals in hengels of
ski’s, maar is vooral ontwikkeld om
razendsnel grote hoeveelheden
data over te transporteren. De
werking van glasvezelkabel is vergelijkbaar met morsecode: data
worden gecodeerd tot lichtsignalen, die vervolgens via de kabel
worden getransporteerd. Bij koperen bekabeling wordt de data via
elektrische stroom verzonden.

Lavrijssen somt moeiteloos voorbeelden op van praktische, hedendaagse
toepassingen die de noodzaak van een
snelle internetverbinding aangeven:
‘Bellen via internet, het VoIP-bellen,
groeit nog altijd. Denk verder aan videoconferenties, beveiliging waarbij je via
de smartphone toegang hebt tot de beveiligingscamera’s op de zaak, versturen
van grote hoeveelheden bestanden of
data en de meest uiteenlopende applicaties. Of het werken op een server,
zodat je ook vanuit huis bij je gegevens
kunt, dat wordt voor kleinere bedrijven

veel eenvoudiger. Om over de verbeterde veiligheid nog maar te zwijgen.
Als je werkt met wat ik huis-tuin-enkeuken-wifi noem, kunnen mensen van
buiten zo bij je data komen. Onderschat
het risico daarvan niet: een recent onderzoek toonde aan dat 50% van de
bedrijven die hun gegevens kwijt zijn
geraakt, of dat nou door diefstal of
brand is, binnen twee jaar failliet is.’

In oktober afgerond

‘De invoering van het breedbandnetwerk in Haarlem is voor zo’n 80% gerealiseerd’, zegt Prijs. ‘In oktober moet

het opwaarderen van het kopernetwerk
afgerond zijn en voor het einde van het
jaar ligt het glasvezelnetwerk in de
grond. Voor de Waarderpolder gaan we
een voorlichtingsbijeenkomst houden
over de mogelijkheden met breedbandinternet en de innovatieve diensten die
erover geboden kunnen worden. Uitgangspunt is dat de kosten van de internetaansluiting ongeveer hetzelfde
blijven. Verder gaan we vragen beantwoorden en ervaringen uitwisselen met
bedrijven die al op glasvezel zitten om
eventuele koudwatervrees, dat we elders soms toch zien, weg te nemen.

Wie is Ben Prijs?
Ben Prijs werkt sinds eind
jaren ‘60 in de ICT-, telecomen kabelmarkt. De Waarderpolder is voor hem vertrouwd
terrein. In het verleden
werkte hij als algemeen
directeur bij KPN (met de
zendtoren) aan de A. Hofmanweg en later als commercieel directeur bij UPC
Nederland. Geen wonder dat
de gemeente de geboren
Haarlemmer inschakelt als
aanjager en verbinder om de
invoer van breedbandinternet in Haarlem in goede
banen te leiden. Prijs wordt
hierin ondersteund door
Pepijn Lavrijssen.
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Haarlemmer Ben Prijs is sinds kort in opdracht van de gemeente Haarlem aanjager van breedbandinternet.
Kennemer Business magazine, herfst 2015
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Haarlemse Prinsjesdag Lunch meer dan geslaagd

Zoals het een onafhankelijk
econoom betaamt, gaf gastspreker Barbara Baarsma vrij
kritiek op het kabinetsbeleid
en nuttige aanbevelingen aan
het Kabinet.

Stijlvol zakenevenement
Haarlem heeft er definitief een stijlvol

Oranje gerbera’s van de Haarlemse
Bloemenmeisjes voor alle gasten.

zakenevenement bij. De tweede editie van

Het team van horecaleerlingen Nova College dat
het lunchbuffet uitstekend verzorgde.

de Prinsjesdag Lunch kon op uitstekende
waardering van gasten, tafelpartners en
partners rekenen. Bijna 170 gasten uit het
lokale bedrijfsleven (inclusief het voltallige College van Burgemeester & Wethouders) luisterden aandachtig naar de
econoom Barbara Baarsma, konden met
koffie erbij prima netwerken rondom de
lunch en konden aan kleine, ronde tafels
(6 personen) een heerlijke lunch gebruiken. Deze combinatie maakte het tot een

Volle bak in het Oliehuis van de Lichtfabriek in de Haarlemse Waarderpolder.

drukbezocht, uitverkocht evenement.

“Kabinet, wijzig het
belastingstelsel!”

Gastspreker Barbara Baarsma ging in
haar presentatie in op de actuele economische omstandigheden. Ze noemde de
Nederlandse economie “veel instabieler, veel volatieler dan die van de ons
omringende landen.” Ze bepleit hervorming van het belastingstelsel, inclusief
aanpassingen in het BTW-tarieven. In
het Haarlemse Dagblad van woensdag
16 september stond een heel leesbaar
artikel van de journalist Arthur de Mijttenaere. Barbara Baarsma is econoom,
algemeen directeur van SEO, hoogleraar
bij de Universiteit van Amsterdam, SERKroonlid en vervult nog enkele commissariaten. De Haarlemse fiscalist Elmer
Hogervorst beet vorig jaar het spits af
als gastspreker. De keuze van de gastspreker voor 2016 moet nog worden
gemaakt.
Patricia Korver-Kicak van Childslife neemt de
cheque in ontvangst uit handen van IKH-voorzitter
Bruno Giebels.
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1.100 Euro naar Childslife

De nettowinst van het evenement
bedraagt 1.100 euro. De cheque hiervoor

Kennemer Business magazine, herfst 2015

is tijdens het evenement door IKH-voorzitter Bruno Giebels overhandigd aan
Childslife oprichter/directeur Patrica
Korver-Kicak. Childslife is een in Haarlem opgerichte en gevestigde, internationale hulporganisatie. In 2016 bestaat
ze 20 jaar. Meer informatie:
www.childslife.nl .

Praktijkopdracht horecaleerlingen

Het lunchbuffet werd verzorgd door
leerlingen van de horeca-opleiding van
ROC Nova College (Zijlweg, Haarlem).
De aard van het evenement, het gezelschap ondernemers/directeuren, het

Agendatip
De derde editie van dit evenement
kan al worden ingepland. De derde
dinsdag in september volgend jaar
valt dan op dinsdag 20 september
2016. Graag tot ziens!

Plaatjes en beelden
Op de website staat een heel aardige
filmimpressie en een uitgebreide
fotoreportage van het evenement.
www.haarlemseprinsjesdaglunch.nl
aantal gasten en locatie Lichtfabriek
maakten het tot een heel spannende
praktijkopdracht. Het Oliehuis van de
Lichtfabriek was bomvol; niet gemakkelijk te doorlopen met volle handen met
serviesgoed en glaswerk. Algemene
conclusie: opdracht geslaagd!

Knipoog

Opvallend was ook dat steeds meer
gasten van de Prinsjesdaglunch zelf bijdragen aan de stijlvolle entourage. Een
aantal schitterende hoedjes en hoofdtooisels bij vrouwelijke gasten en opvallend veel oranje accenten in de
herenkleding maakten het tot een Haarlemse knipoog naar Prinsjesdag in Den
Haag. Overigens waren de Haagse beelden van zowel de rijtour van het
Koninklijke paar als de openingsspeech
van de Koning in de Ridderzaal in het
Oliehuis op vier grote lcd-schermen
zichtbaar.

Initiatiefnemers

De drie initiatiefnemers van deze editie
van het evenement zijn: ondernemersvereniging IKH Waarderpolder, Haar-
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lems Dagblad en Kennemer Business
zakennetwerk. Alle 11 tafelpartners en
5 partners staan op de website
www.haarlemseprinsjesdaglunch.nl .

Haarlemse hoedjesparade, hier met v.l.n.r. Githa Oosterman (Blaque), Marja Wempe
(De Zoete Inval) en Marieta Telman (Pasmatch Personeelsdiensten).
Kennemer Business magazine, herfst 2015

19

