ZAAI: boost voor
startende ondernemers

De Symfonie,
het hart van Nieuw-Vennep
Het prachtige winkelcentrum is helemaal
klaar voor de aankomende kerstperiode. De
versiering zorgt ervoor dat iedere bezoeker
zich welkom voelt, het programma is zo
opgezet, dat er een band ontstaat tussen
winkeliers en winkelend publiek.
Orné Angenent, penningmeester met in zijn
portefeuille ook de PR, benadrukt dat er alles
aan gedaan wordt om de bezoeker zo lang
mogelijk in het centrum te laten verblijven.
Zo parkeren bezoekers het eerste uur gratis,
wat overigens voor een deel bekostigd wordt
door de winkeliersvereniging. Ook staat
de beroemde “Eindejaar actie” weer op
het programma. Alle winkeliers doen mee,
of ze nu hun winkel hebben in De Symfonie,
in het voormalige Plein 7, of Het Venneperhof.
Wat voor bezoekers een eenheid lijkt, blijkt
in werkelijkheid het tegenovergestelde.
Het centrum van Nieuw-Vennep met zijn
horeca en detailhandel telt vele eigenaren
met verschillende belangen. De uitdaging
is dan ook groot om al die belangen mooi
met elkaar te verbinden. Gelukkig gaat
Orné deze uitdaging niet uit de weg en
steekt al zijn energie in het realiseren
van goede communicatie en promotie
voor De Symfonie. Door de komst van
het Marktgebouw ten noorden van het
Harmonieplein zal “de loop” in het centrum
veranderen. De winkeliersvereniging denkt
hier ook in mee. Alleen door een open
samenwerking tussen eigenaren, winkeliers,
horeca, OVHZ, Dorpsraad en de gemeente
Haarlemmermeer is het mogelijk om van het
centrum weer een plek te maken waar het
winkelend publiek verbaasd en verrast wordt.

Onlangs besloot ik me aan te sluiten bij ZAAI, het ontwikkeltraject voor startende
ondernemers, waarin Haarlemmermeer, Rabobank Schipholregio, MKB Schiphol,
Haarlemmermeers Ondernemers Platform, ZPnet, AZENTIV en Digna Development
samenwerken. Ik ben Ard Koopman, mijn bedrijf heet Vers Gebrandweer: een mobiele
espressobar vanuit een oldtimer brandweerbus. Daarnaast ben ik zelfstandig tekstschrijver.
Voor dit artikel interviewde ik ZAAI-ondernemerscoach Heidy Peperkamp en vroeg haar
naar de rode draad.
Heidy (Digna Development) is 4 jaar bij ZAAI betrokken “De rode draad? Het
enthousiasme van de deelnemers en hun ondernemingszin. Ze willen meer vrijheid, zelf
regie nemen. Ze kennen hun vak, maar ontmoeten veel onzekerheid. Focus houden, proactief zijn, je ontwikkelen en met lef over je schaduw heen stappen zijn handvatten die wij
aanreiken. Het heeft al succes opgeleverd.”
Heidy begeleidt ondernemers in een verander- en ontwikkeltraject. “In het begin
observeer en luister ik veel. Dan hoor je al snel of er een praktisch advies nodig is, of
een mensgerichte aanpak. En ik kijk of ik contacten kan leggen met personen uit mijn
netwerk.”
ZAAI oogst veel waardering: gemiddeld 4,7 op een schaal van 5. Genoemde voordelen na
een traject: persoonlijke ontwikkeling, meer zelfvertrouwen, betere focus en betere balans
tussen werk en privé.”
ZAAI zelf kende ook leermomenten en introduceerde intervisiebijeenkomsten en Meet
& Greets. “En we selecteren strenger. Zo kijken we nauwkeuriger naar de gemeentevoorwaarden. Uiteindelijk is de gemeente investeerder. In ons startjaar verkeerden enkele
deelnemers nog in een te prille bedrijfsfase. Sommigen liepen nog rond met twijfels over
beschikbaarheid en ondernemerszin. We letten nu beter op.”
ZAAI presenteert binnenkort de 2e en 3e Masterclass van deze editie. Op 28 januari is
het onderwerp Financiën, op 25 maart Gedrag. Details volgen via de website. ZAAIMasterclasses staan open voor alle ondernemers, ook niet-starters. Informatie en
aanmelden: www.zaaihaarlemmermeer.nl.
Vanuit Haarlemmermeer is altijd steun geweest voor het project. Wethouder
Ap Reinders is al heel lang betrokken bij ZAAI, als initiatiefnemer en financier:
‘Ondernemen is ontzettend leuk, maar is ook vechten, doorzetten en op het juiste
moment pieken. Dat ondernemers succesvol zijn, is in ieders belang, ook in het onze.
Het versterkt onze toch al sterke economische regio.’
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