Wilt u het hoogste bereik onder zakelijke beslissers in de regio?
Adverteer dan op deze pagina!
Bel naar 072 - 5184004.

AGENDA
Oktober 30
Workshop Resultaatgerichte Acquisitie
Je kunt natuurlijk wachten op de wind. Je
kunt er ook voor kiezen om te starten met
roeien. Zo is het met Sales ook. Je kunt
wachten tot klanten jou weten te vinden,
je kunt er echter ook voor kiezen om de
markt actief te benaderen. Aan jou de
keus! Wat het ook is, wil je met voldoende
zelfvertrouwen acquireren, dan heb je het
juiste gereedschap nodig.
Tijdens deze workshop van de Prisma
Adviesgroep & Goede Zaken worden
verschillende praktijkervaringen gedeeld
en tegelijkertijd praktische handvatten
aangereikt waarmee je de volgende dag
direct aan de slag kunt. We gaan er niet
alleen over praten, je gaat er ook interactief mee aan de slag, samen met de
andere deelnemers van de workshop.
De workshop wordt gegeven door Wijnand
Beemster van Salesgroei. Wijnand heeft
in zijn rol als professioneel Sales trainer
& Sales coach meer dan 10 jaar ervaring
in het actief benaderen van de markt. Het
concept waarmee hij werkt heeft bij al
zijn klanten geleid tot meer afspraken en
meer omzet. Bovendien heeft het geleid
tot een structurele aanpak van acquisitie waarbij het uitstelgedrag verdwijnt.
Kortom; een bewezen methodiek.
Programma
17.00 - 17.30 uur Ontvangst
17.30 - 19.00 uur Deel 1 Interactieve
workshop
19.00 - 20.00 uur Pauze Buffet
20.00 - 21.30 uur Deel 2 Oefenen
resultaatgerichte
acquisitie
21.30 uur
Netwerkborrel

Goede
Zaken
COMMERCIËLE PAGINA VOOR NOORDHOLLANDS DAGBLAD

Mkb’ers, trainers, coaches en adviseurs
ontmoeten elkaar bij Just Ask 2012
Op zoek naar verrassende oplossingen en
antwoorden op vraagstukken die spelen
bij ondernemers waar je concreet mee
aan de slag kunt? Bezoek dan de eerste
editie van Just Ask op 12 oktober 2012.

In de ochtend worden twintig concrete
mkb-vraagstukken verdiept en voorzien
van antwoorden. Tussen de middag kan
er deelgenomen worden aan buitenactiviteiten van de boswachters van het
PWN-gebied en is er de mogelijkheid om
te ontspannen middels een laagdrem-

Tijdstip:

HDC Media,
Edisonweg 10, Alkmaar
30 oktober,
vanaf 17.00 uur.

COLOFON
Goede Zaken is een commerciële zakenpagina, buiten verantwoordelijkheid van de dagbladredactie, die zich
met name richt op de business-tobusiness markt. De pagina verschijnt
om de week in alle edities van het
Noordhollands Dagblad.
Voor vragen of tips: neem contact op
met Jan de Ruiter, 072 - 5196313 of
mail j.de.ruiter@hdcmedia.nl.

PARTNER GOEDE ZAKEN

Tip? Laat het ons weten!
j.de.ruiter@hdcmedia.nl
Eerste Duurzame Troonrede door
Marjan Minnesma
Tijdens Duurzame Dinsdag, op 4 september, zal Urgenda directeur Marjan
Minnesma de eerste Duurzame Troonrede uitspreken. In de Oude Zaal van de
Tweede Kamer aan het Binnenhof zal
een nieuwe traditie worden ingezet.

pelige yogamethode, DO-IN Balans. Natuurlijk ontbreekt ook een heerlijke biologische lunch, verzorgd door Het oude
Theehuys, niet. In de middag werken
groepen van tien deelnemers met een
procesbegeleider aan concrete oplossingen van de mkb-vraagstukken en vragen
van de deelnemende zelfstandig ondernemers. Belangrijk is dat iedereen na afloop daadwerkelijk met de verkregen inzichten en informatie de aan de slag kan.
Ton Leeuwrik: ,,We leggen met Just Ask
een basis voor een platform van honderd
deelnemers voor eventueel toekomstige
vragen. Voor alle deelnemers levert het
een schat aan concrete informatie op die
zij meenemen naar hun eigen praktijk.’’
Just Ask vindt plaats op 12 oktober 2012
van 9.00 tot 18.00 uur.
www. coachcafenh.nl

The Powerhouse gaat als tijdelijk bedrijfsverzamelgebouw een dag open in het
Joods Werkdorp. Op deze plek in Slootdorp werden nog geen 60 jaar geleden
agrariërs opgeleid om in de nieuwe staat
Israël te pionieren in de landbouw. Op 10
oktober opent deze bijzondere plek haar
deuren voor alle MKB ondernemers en
intermediairs die pionieren in duurzame
energie en duurzame voeding. Zij vormen de innovatiekracht van de regio.
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
• De transitiezolder: de ontmoetingsruimte voor ondernemers, beleidsmakers, visionairs en pioniers.
• Tweede editie koplopersontbijt: 20 koplopers en ondernemers pitchen in drie
minuten hun idee, voorbeeld of visie om
de transitie naar duurzame energie of
voeding te versnellen.
• Arenasessie energie: wat zijn de nieuwe
kansen voor duurzame energie in de regio? Lokale en nationale visionairs geven
hun visie en perspectief.
• Arenasessie voeding: moet, kan en wil
het groene schiereiland Noordwest Holland de metropool regio waar zij deel van

uitmaakt wel voeden met gezonde en
duurzame voeding?
• Workshops: intermediair bieden hun
workshop aan en help zo MKB onderne-

mers hun duurzame energie of voeding
ambities te realiseren. Aanmelden via:
www.DOinNWH.nl/powerhouse

Exposure voor duurzame diensten en producten
Ondernemers en intermediairs kunnen standhouder, eventpartner of hoofdsponsor
van The Powerhouse worden en zo laten zien wat hun duurzame diensten en producten zijn. Of adverteren in de Duurzaamheidspecial die - voorafgaand aan het
event - op 3 oktober bij het Noordhollands Dagblad zal verschijnen. Deze special
wordt tevens als eventkrant aan de bezoekers uitgedeeld.
Meer informatie over de mogelijkheden voor exposure? Ga dan naar:
www.DOinNWH.nl/powerhouse

Duurzaam ondernemen leeft in Noord-Holland. Goede zaken maakt iedere maand een trip langs ondernemers
die de krachten bundelen om van duurzame ontwikkeling een bloeiende business te maken. Reis met ons mee
en maak kennis met een creatieve en inspirerende wereld. Meer voorbeelden op www.DOinNWH.nl

Kosten bedragen € 95,= p.p. (ex BTW).
Aanmelden? Ga naar www.prisma-advies.nl of stuur een mail naar Alexandra: alexandra@prisma-advies.nl. Je
ontvangt dan de nadere details.
Locatie:

The Powerhouse: hét inspiratie event
voor duurzame ondernemers

GOED GETIPT

Ondernemers laten zich op de Dag van de
Duurzaamheid inspireren en informeren
door pioniers in Noordwest Holland. En
verkennen hun volgende stap in duurzame energie en duurzame voeding.

De inspirerende dag, waar plaats is voor
honderd mkb’ers, trainers, coaches en
adviseurs, wordt georganiseerd door het
Coachcafé Noord-Holland en gesponsord
door Intersolution Administratiekantoor.
Plaats van handeling is PWN bezoekerscentrum De Hoep in Castricum.
Initiatiefnemers van Just Ask 2012 zijn
Ton Leeuwrik van Pedaso en Elbert van
Zetten van Senz Coaching.
,,Vraagstukken die spelen bij ondernemers op het gebied van veranderingen,
management, leiderschap, organisatie,
ontwikkeling en HRM komen op Just
Ask 2012 op een innovatieve manier aan
bod’’, legt Ton Leeuwrik uit. ,,We laten de
inhoud ontstaan vanuit de kracht van de
aanwezigen. Door zo’n proces te begeleiden met vernieuwende werkmethodes
als ‘Durf te vragen’ en het ‘Pauwerhuis’
kom je tot onverwachte oplossingen.’’

4 SE PTEMBER 2012
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ADVERTEREN

ADVERTORIAL

‘We kunnen elkaar op duurzame manier aanvullen’

Aanleiding voor de Duurzame Troonrede
is het feit dat de afgelopen jaren ‘Den
Haag’ niet bepaald op inspirerende
wijze het initiatief heeft genomen bij
het streven tot verduurzaming van de
samenleving. De rol van voortrekker
hebben burgers en bedrijven overgenomen. Zelfstandig en in samenwerking
met anderen grijpen zij het initiatief en
realiseren ze verduurzamende veranderingen.
Duurzame Dinsdag heeft als doel om
zoveel mogelijk initiatieven een kans
te geven zich verder te ontwikkelen. De
jury van Duurzame Dinsdag reikt prijzen
uit voor de meest innovatieve voorstellen ter bevordering van een duurzaam
Nederland en heeft een selectie gemaakt van de tien kansrijke initiatieven.
Eén van deze initiatieven is onderdeel
van het Urgenda Icoonproject Texel,
‘Tested and Tried op Texel’. Dit initiatief van Jacco Boersen uit Oudeschild
gaat over duurzame en biologische
gewasbescherming in de fruitteelt. Een
autonoom systeem dat UV gewasbescherming uitvoert. Dit kan leiden tot
een nieuw product die alle fruittelers in
Nederland een duurzame, biologische,
betaalbare en betrouwbaar gewas beschermingsmethode biedt, zodat iedere
Nederlander gezond en onbespoten fruit
kan eten.

www.urgenda.nl

Willem van Eijk (links op foto), directeur
re-integratie Werkvoorziening Noord Kennemerland (WNK) en Ron Hof, eigenaar
van More Than Gifts in Alkmaar, participeren samen op een duurzame arbeidsmarkt
met duurzame kerstpakketten.

Vanwaar die passie voor duurzaam, verantwoord ondernemen?
Ron Hof: ,,Mijn doel is om met de People,
Planet & Profit waarden te ondernemen.
Het is de balans tussen succesvol ondernemen en de leefbaarheid van onze wereld.”
Willem van Eijk: ,,Ik streef naar het duurzaam participeren van mensen op de
arbeidsmarkt. Zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen door middel van een eigen
inkomen.”
Jullie motivatie om krachten te bundelen?
Ron Hof: ,,Na mijn kennismaking met Willem bleek dat we elkaar op een duurzame
manier kunnen aanvullen. Wij waren op
zoek naar bedrijfsruimte en WNK had dat
beschikbaar. En kortgeleden hebben wij
ons dan ook gevestigd in het gebouw
van WNK.”
Willem van Eijk: ,,Het segment van de
arbeidsmarkt waarmee wij werken sluit
goed aan op het bedrijf van Ron. Daarbij
sta ik positief tegenover vernieuwing en
duurzaamheid.”
Wat levert het op?
Ron Hof: ,,More Than Gifts wil zich onderscheiden met duurzame producten op
een duurzame arbeidsmarkt. Mijn duurzame kerstpakketten worden binnenkort
duurzaam ingepakt!”

Is uw winkel de allerleukste
van Nederland?
Willem van Eijk: ,,Handmatig verpakken
is een veel voorkomende werkzaamheid
binnen WNK en wordt op deze manier
besteed aan een duurzaam product. Wat
bijdraagt aan passende werkgelegenheid
voor onze mensen.”
Waar zien jullie kansen liggen voor een
duurzame toekomst?
Ron Hof: ,,We ontwikkelen ieder jaar nieuwe producten. We bekijken nu of we een
complete productlijn zoals tassen, servies
en wijnflessen kunnen maken in samenwerking met kunstenaars uit diverse sociale werkplaatsen.”
Willem van Eijk: ,,We hebben als proef in
Langedijk een bedrijf opgezet in de biologische tuinbouw. WNK produceert nu
biologische groente en door op lokaal

niveau aan bedrijven te leveren heb je
minder uitstoot van brandstoffen in het
milieu.”
Gouden tip voor ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen?
Ron Hof: ,,Begin ermee! Je ontmoet daardoor veel mensen die ermee bezig zijn,
dat geeft inspiratie. Daar komt ook een
stuk idealistisch karakter bij kijken.”
Willem van Eijk: ,,Als je mensen duurzaam
toegang geeft tot de arbeidsmarkt en
daardoor ook tot de consumentenmarkt,
is de cirkel rond. Blijf je daarbij ontwikkelen op het gebied van vernieuwing en
samenleving.”
www.duurzaam-kerstpakket.nl
www.wnkbedrijven.nl

Succesvol retailen staat of valt voor een
(belangrijk) deel bij het hebben van het
goede personeel. Het begint al bij het
binnenhalen van de juiste mensen. En
vervolgens doet u er natuurlijk alles aan
om ze te behouden.

Doet u dat als geen ander? Gaat uw personeel fluitend naar het werk? Vanwege
de arbeidsvoorwaarden, de ontwikkelingsmogelijkheden, de teamspirit? Ga
de uitdaging aan en strijd tot en met 19
oktober mee om de eretitel ‘Leukste Winkel om bij te Werken’. De Juryprijs ‘Leukste
winkel om bij te werken’ is in het leven
geroepen om de aandacht te vestigen
op het belang van goed werkgeverschap,
goede arbeidsverhoudingen en om de
professionaliteit in de detailhandel een
impuls geven. De prijs moet bovendien
benadrukken dat de detailhandel een uit-

dagende sector is om te werken. Medewerkers kunnen hun winkel voordragen
voor deze prijs. De jury beoordeelt elke
aangemelde winkel op vijf punten:
• Flexibiliteit
• Collegialiteit en betrokkenheid
• Begeleiding en opleiding
• Gezond en veilig werken
• Motivatie en waardering
De winnaar mag zich een jaar niet alleen
'Winnaar van de Leukste Winkel om bij
te Werken 2012' noemen, maar wint ook
nog eens een geldprijs van € 2.000,-.
Te besteden aan het hele winkelteam,
mede mogelijk gemaakt door Vacaturekrant.nl, dé vacaturesite met het grootste
landelijk bereik .
http://retailjaarprijs.com/prijzen/
leukste-winkel-om-bij-te-werken.
html

MILJOENENNOTAONTBIJT ALKMAAR
Samen met VNO-NCW organiseert
het Noordhollands Dagblad op

Succesvol ondernemen bij tegenwind

Aanmelden

Programma

U kunt zich aanmelden bij events@hdcmedia.nl

07.00 uur Ontvangst met ontbijtbuffet
08.00 uur Welkom door dagvoorzitter Theo van Hoesel

woensdag 19 september, één dag
na Prinsjesdag, het Miljoenennota-

Alle ondernemers zijn van harte uitgenodigd om tussen 7.00 en

In een paneldiscussie met vertegenwoordiging vanuit de politiek en

Omdat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, verzoeken

ontbijt voor ondernemers in

10.00 uur te gast te zijn bij de Hogeschool Inholland, Bergerweg 200

bedrijfsleven schetsen we vervolgens hoe krachtig ondernemen in

wij u per bedrijf met maximaal 2 personen in te schrijven.

de regio Noordwest Holland.

in Alkmaar.

crisistijd eruit ziet.

Gezien de grote belangstelling in 2011 is een snelle in-

Centraal staat - uiteraard - de Miljoenennota. Ditmaal is er ook

In het panel neemt naast enkele regionale ondernemers ook

schrijving aan te raden. Deelnemers ontvangen kort voor de

speciale aandacht voor de topsectoren in de regio. Wat doet vier jaar

plaats Viktor Kloos, wethouder Economische Zaken van de gemeente

bijeenkomst per email een bevestiging van hun aanmelding.

crisis en bezuinigen met het investeringsklimaat? En hoe zorgen we

Alkmaar, Aart Ruppert, wethouder Economische Zaken van

voor duurzame groei in de regio?

de Gemeente Hoorn en Berent Daan, wethouder Economische Zaken

08.05 uur Doekle Terpstra, bestuursvoorzitter
Hogeschool Inholland
08.35 uur Maarten van der Molen, medewerker van het
Kennis en Economisch Onderzoek centrum van
Rabobank Nederland
08.50 uur Paneldiscussie tussen ondernemers en wethouders

Wij hopen van harte u te mogen begroeten op 19 september.

09.20 uur Visie van Guido de Wit, regiovoorzitter VNO-NCW
09.30 uur Afsluiting dagvoorzitter

van de gemeente Purmerend.
Dit Miljoenennota-ontbijt is mogelijk gemaakt door

Hoofdspreker is Doekle Terpstra, bestuursvoorzitter van
Hoogeschool Inholland. Hij zal aangeven welke consequeties

Het Miljoenennotaontbijt 2012 wordt geleid door Theo van Hoesel

VNO-NCW, Noordhollands Dagblad, Rabobank en

Na aﬂoop gelegenheid tot napraten onder genot van

de Mljoenennota heeft voor het vestigingsklimaat in ons land.

(presentator en eigenaar bureau Zilte Zaken Alkmaar)

Hogeschool Inholland

een kopje kofﬁe.

