Nieuwsbrief juli 2018
Actualisering Convenant Waarderpolder

Binnen het gevormde College van B&W is wethouder
Sikkema het nieuwe aanspreekpunt voor de IKH. Het
IKH-bestuur heeft met haar van gedachten gewisseld
over onderwerpen die aandacht verdienen, o.a. de
actualisering van het Convenant tussen IKH en
gemeente Haarlem. De gemeente start een onderzoek
naar de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein.
De resultaten daarvan worden betrokken bij de
actualisering van het convenant. De IKH heeft de wens
geuit over te gaan tot een langere looptijd van het
Convenant, 10 jaar in plaats van 4 jaar.

Waarderpolder beste voorbereid op nieuwe economie

De in de Waarderpolder gevestigde bedrijven zijn als
beste van de Metropoolregio Amsterdam in staat om
aan te sluiten op een innovatieve en duurzame
economische toekomst. Dat is de uitkomst van het
onderzoek van Projectbureau Herstructurering
Bedrijventerrein van de MRA. De hoge score op Next
Economy potentie komt onder meer door het grote
aantal bedrijven, de diversiteit op het businesspark, het
sterke samenwerkingsverband en een daadkrachtig en
goed functionerend parkmanagement.
Parkmanagement Waarderpolder is terecht trots op de
uitkomsten van het onderzoek. Het laat zien dat
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven tot
goede resultaten voor beide partijen leidt.
Gebiedsontwikkeling Oostpoort

Voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied is een
zgn. cockpit-groep opgericht, waar de betrokken partijen
in vertegenwoordigd zijn. Afgevaardigde namens de IKH
is voorzitter Bruno Giebels. Op 2 juli jl. heeft een
informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin de
plannen toegelicht zijn. De IKH blijft alert ten aanzien
van het plangebied en de planvorming
Save the date ALV IKH 18 september

Op 18 september organiseert de IKH de jaarlijkse ALV
voor de leden. De bijeenkomst is van 10.30 tot 11.30
uur in de Lichtfabriek. De uitnodiging aan de leden wordt
gecombineerd met de uitnodiging voor de Haarlemse
Prinsjesdag lunch. In augustus volgt de
uitnodiging/agenda voor de ALV, samen met de
uitnodiging voor deelname aan de Haarlemse
Prinsjesdag lunch.

Haarlemse Prinsjesdag lunch 18 september

De HOP op de derde dinsdag van september belooft
weer een mooi evenement te worden. Dit jaar is
journalist/econoom Mathijs Bouman de topgastspreker.
De presentatie wordt verzorgd door Tooske Ragas. De
horecaleerlingen van ROC Nova College verzorgen de
lunch. De HPL start om 11.30 uur in de Lichtfabriek.
Meer info en tickets bestellen: HOP

Participatieprijs Regio Zuid-Kennemerland 2018

De prijs is een initiatief van het Werkgevers Servicepunt
Zuid-Kennemerland en IJmond en richt zich op
werkgevers (profit en non-profit) die mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen en
houden. Meer info: website
Sluiting aanmelding en tips voor deelname: 31 juli 2018
Finalebijeenkomst met prijsuitreiking 4 oktober 2018

Stagebureau Connectie

Mc Kinsey signaleerde al in 1998(!) dat de komende 20
jaar een strijd om talent zou ontstaan. We zijn 20 jaar
verder en voilà. De toen voorspelde ‘War for Talent’ is in
alle hevigheid losgebarsten. Hier geven wij drie tips om
overeind te blijven in het strijdgewoel. link artikel
Online koplopers

Veel ondernemers willen investeren in betere online
vindbaarheid en meer verkopen, leads of aanmeldingen
via de website. Online marketeers zijn specialisten die
je hierbij helpen, maar die zijn vaak ontzettend duur.
Online Koplopers helpt Haarlemse ondernemers door
betaalbare online marketeers in te zetten. Ben je
nieuwsgierig? Stuur dan een mailtje met je naam en
bedrijfsnaam. Zij nemen contact met je op om je meer
te vertellen over wat ze voor je kunnen bereiken!

Werkgeluk als motor van productiviteit

Met EIGEN Fundament, een baanbrekend programma
van Dé Bedrijfsoptimalisator®. Honderden
bedrijfsoptimalisatie-trajecten geven een duidelijk beeld:
werkdruk, stress en burn-outs nemen toe. We worden in
hoge mate geleefd door werk en omgeving.
Herkenbaar? Onze missie: professionals en organisaties
de weg wijzen naar hun oorspronkelijke kern. EIGEN
Fundament geeft leiders en medewerkers meer grip op
de zaak. Hands-on sessies, unieke diepgang,
verbluffende eenvoud. Krachtige implementatie en
actieplan op eigen onderwerpen. Puur en positief, soms
confronterend, altijd met humor. Ook (pre-) burn-out. Op
naar een 9 voor succes, geluk, rust én rijkdom. Voor
jezelf en je onderneming. 2 nieuwe 3-daagse
programma's op 11-13 juli en 6-8 september. Klik hier
voor een mooie deal.
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Indien u het niet op prijs stelt op de hoogte gehouden te worden van nieuws over IKH Waarderpolder, dan kunt u
zich hiervoor afmelden. We zullen dan niet langer contact met u opnemen.

