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Jongeren ondersteunen vanuit vertrouwen en met een frisse blik
Niet iedere jongere in Nederland gaat het voor de wind. Opgroeien in een slechte,
onveilige thuissituatie is daar een voorbeeld van. Neem kinderen die zich onzeker
voelen, totaal geen netwerk hebben, niet gesteund worden, dak- of thuisloos zijn.

Via het mentorproject Time 2 Shine
steunt Bedrijf & Samenleving jongeren in Haarlem die in een dergelijke
situatie verkeren. Vrijwilligers maken
wekelijks tijd vrij om jongeren het
spreekwoordelijke duwtje in de goede richting te geven.
Het mentorproject is bedoeld voor
jongeren van 16-27 jaar, die om wat
voor reden dan ook, de benodigde
ondersteuning niet kunnen krijgen.
Ze worden door Bedrijf & Samenleving aan een mentor gekoppeld. Die
beantwoordt allerlei vragen zoals
over schoolkeuze, beroepskeuze,
bijbaan, werk of een dak boven hun
hoofd.
Netwerk en stageplek
Desiree Terwee is namens Bedrijf &
Samenleving de drijvende kracht
achter het project. ‘Gewoon iets voor

een kind regelen, ze verder helpen,
meegaan naar een open dag van een
vervolgopleiding. Het zijn van die
vanzelfsprekende dingen. Toch is er
een aantal jongeren dat er alleen voor
staat. Die geen hulp krijgen, niet gebruik kunnen maken van een netwerk
voor bijvoorbeeld een stageplek. Die
hebben een steuntje in de rug extra
hard nodig.’
Mentoren bieden daarvoor de helpende hand. Mannen en vrouwen
die het leuk en uitdagend vinden om
het verschil te maken. Desiree: ‘We
zijn altijd op zoek naar mentoren die
in Haarlem of omgeving wonen. Ze
worden niet in het diepe gegooid.
Ze krijgen eerst een training van
twee avonden en daarnaast is er elke
maand een bijeenkomst voor intervisie. Ook zijn er avonden waar sprekers
vertellen over hun expertise. Boven-

Kersten finalist Participatieprijs

Het mentorproject Time2Shine van Bedrijf & Samenleving, met Luc van Tongeren (links) als een van de mentoren, helpt jongeren de weg te
vinden in onze maatschappij.

dien zijn wij altijd bereikbaar. En we
beschikken als organisatie over ons
eigen netwerk dat we voor mentoren
en hun jongeren kunnen inzetten.’
Verschillende vragen
Desiree benadrukt dat bij het men-

torproject de match voorop staat. ‘De
vragen van jongeren zijn heel verschillend. Van welke opleiding kan ik
volgen tot hoe geef ik mijn leven een
zinvolle invulling. De mentor is de onafhankelijke persoon die met een frisse blik tegen bepaalde zaken aankijkt.

Een mentor is geen hulpverlener, jongeren kunnen in alle openheid over
allerlei zaken praten. De vertrouwensband is het allerbelangrijkst.’

 Voor meer informatie:
desiree@bedrijfensamenleving.nl

NV Haarlem weer van start op 27 september
Het gaat net even te ver om te zeggen
dat de stoelen al klaarstaan, maar op
maandag 27 september is er - eindelijk - weer een editie van de ondernemerstalkshow NV Haarlem. Het nieuwe presentatie-duo Marièlle Beek en
Johan Tempelaar neemt de gasten in
de Philharmonie in razende vaart mee
door ondernemend Haarlem.

Kersten Hulpmiddelen, een van de drie finalisten voor de Participatieprijs
werkgevers, ademt inclusief ondernemen. ‘Wij weten wat het betekent om
‘erbuiten’ te vallen’, zegt manager MVO, Mieke Wijnen. Het bedrijft levert
landelijk hulpmiddelen aan mensen met een fysieke beperking. Kersten
behoort tot de tien procent best presterende bedrijven op het gebied van
sociaal ondernemen. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen
is daarvan het bewijs.
Van de 500 medewerkers heeft 10% een afstand tot de arbeidsmarkt, waarvan 75% een dienstverband heeft voor onbepaalde tijd. Bij alles wat het
bedrijf onderneemt, zoekt het naar kansen voor mensen met een arbeidsbeperking. Onder meer door samen te werken met Wielwerk van Paswerk
en bij het inkoopbeleid te kiezen voor sociale initiatieven. Kersten draagt
die visie actief en breed uit. Ze zijn partner en oprichter van het MVO-platform Konnekt’os en wonnen ze in 2019 de MVO-prijs Midden-Limburg.

 www.participatieprijswerkgevers.nl

Op het programma staan onder meer:
 Tafelgasten Caroline van Blerkom
van Lexicon Trainingen, Bas Dortmundt van Brouwerskolkje Exclusief en Jelle Steijnen van React
Audiovisueel. Hoe houden zij het
hoofd boven water in coronatijd?
Waar moesten ze bijschakelen in
hun bedrijfsvoering? En wat is er
veranderd in hun branche - en vooral ook voor hun eigen toekomst?
 TommyTomato heeft als doel om
alle kinderen op de basisschool een
warme, gezonde lunch te geven.
Wat begon als een sympathiek idee
met een pitch bij het Initiatievencafé is inmiddels een groeiende social
enterprise, waar steeds meer scholen zich bij aansluiten. Bas Turk vertelt hoe TommyTomato een zaadje

Zoals het er nu naar uitziet kunnen
er 80 mensen aanwezig zijn bij de NV
Haarlem. Registratie gaat op volgorde
van binnenkomst, dus wilt u live bij de
NV Haarlem ‘nieuwe stijl’ zijn, meldt
u dan snel aan op de website. De NV
Haarlem wordt ook live uitgezonden
op de YouTube-pagina van Goede
Zaken.

 NV Haarlem, maandag 27
september in de Philharmonie.
Aanvang 17:00 uur (deur open
16:30 uur), na afloop borrel. Meer
informatie en aanmelden:
www.nvhaarlem.nl.

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
Als gevolg van de Covid-19-maatregelen zijn verschillende bijeenkomsten afgelast of verplaatst.
Tip: check de websites van de organisaties voor de meest actuele stand van zaken.

di. 14 september
Bijeenkomst HOS
Door de Haarlemse Ondernemer
Sociëteit, met als gastspreker Wassila
Hachchi.
16.30-19.00 uur
Locatie: Oohm Vogelenzang
 www.hos-haarlem.nl

plant om een gezonde generatie te
oogsten.
 Lenny Houwaart over hoe zij met
behulp van een pinguïn gaat zorgen dat Haarlem de schoonste
grachten van Nederland krijgt.
 Ming Xia Overbeek vertelt over haar
studie en studietijd bij de opleiding
Creative Business aan Hogeschool
Inholland.
 Verder muziek van Fleur Raateland,
een column van Joris Krouwels, een
videoportret van Niki Schoondergang en de Philharmonie die vertelt
waarom zij al 15 jaar lang gastheer
zijn van de NV Haarlem.

di. 21 september
Haarlemse Prinsjesdag Lunch
Voor zakelijk en bestuurlijk Haarlem,
met als gastspreker econoom Sylvester
Eijffinger.
11.30-14.30 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Haarlem
 www.haarlemseprinsjesdaglunch.nl

wo. 22 september
Prinsjesdagontbijt MKB Haarlem
Met als spreker Robbert Berkhout,
wethouder economische zaken
gemeente Haarlem.
7.30-10.00 uur
Locatie: Wapen van Kennemerland
 www.mkb-haarlem.nl
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