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Ze wordt door veel ondernemers gezien als ‘one 
of the guys’. Ze staat er om bekend dat ze soms 
stevige meningen heeft. Die leveren haar fans 
onder zowel burgers als ondernemers op. Maar wie 
in ons land ‘de kop boven het maaiveld uitsteekt’, 
die kan ook kritiek verwachten. De timing van 
haar presentatie in Haarlem was goed. Twee 
dagen eerder lanceerde ondernemersplatform De 
Ondernemer haar als premier (of is het première?) 
van een ondernemerskabinet als alternatief voor 
Rutte IV. Samen met een bont gezelschap van 
ondernemers met frisse ideeën zou ze in Den Haag 

de boel vlot moeten trekken. Met Van Gaal kozen 
Industrie Kring Haarlem en de organisatie voor 
een ‘praktijkeconoom’, een ondernemer met veel 
bedrijfservaring en een visie op ondernemerschap 
en overheidsbeleid dat hierop invloed heeft. 

2 x 2 rijstroken

Het Haarlemse zakenevenement met een oranje 
tintje vond dit jaar plaats in de Philharmonie. 
Bijna 200 gasten konden netwerken, luisteren 
naar Van Gaal en natuurlijk ook lunchen. Ook 

een podium-interview door Rob Wieleman van 
IKH-voorzitter Bruno Giebels stond op het menu. 
Giebels brak – enkele uren voor het verschijnen van 
de Miljoenennota - een lans voor maatregelen om 
de energiecrisis het hoofd te bieden. Hij signaleert 
een dermate sterke groei van de energiekosten 
dat sectoren met energie-intensieve bedrijven 
in ernstige problemen komen. Op lokaal niveau 
sprak hij het College en de Raad van Haarlem aan 
op de verkeerssituatie op de Oudeweg. Hij wees 
op de verkeersveiligheid op een van de drukke 
kruispunten. Er zijn al ongelukken en veel bijna-
ongelukken gebeurd. Tegelijkertijd zei Giebels 
namens het bedrijfsleven dat de capaciteit van de 
doorgaande weg naar centrum en noord dringend 
naar 2 x 2 rijstroken moet.

Samenwerking

Het Prinsjesdag evenement behoort al negen jaar 
bij de top drie van Haarlemse zakenevenementen. 
Als je bijna 200 gasten uit (vooral) het bedrijfsleven 
weet te verleiden tot een netwerkbijeenkomst 
van enkele uren op een gewone werkdag, dan sta 
je misschien allang op nummer 1. Met 21 A-merk 
bedrijven en organisaties als partners is het een 

echt samenwerkingsevenement. De productie is 
in handen van Wieleman Business Communicatie. 
Deze negende editie was in de Philharmonie. De 
locatie van de jubileumeditie volgende jaar is nog 
niet bekend. Wel zijn De Meisjes met de Wijsjes al 
geboekt...  

'Een echte 
Van Gaal in de zaal'
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Het was niet de voetbalcoach Louis van Gaal, maar wel de spraakmakende Annemarie van Gaal. De 
gastspreker van dienst bij de Haarlemse Prinsjesdag Lunch gooide de knuppel in het hoenderhok. Voor 
een publiek met veel ondernemers en directeuren, maar ook de nodige toppers uit overheid en non-profit, 
gaf deze Van Gaal de nodige kritiek op de overheid. Bureaucratie, stroperigheid, vooruitschuiven van 
noodzakelijke beleidsbeslissingen en slechte uitvoering van goedbedoeld beleid; ze kwamen allemaal langs 
tijdens een betoog van zo’n drie kwartier. De multi-ondernemer, die benadrukt dat bij haarzelf de bekende 
blauwe enveloppen op de deurmat vallen, was uitgenodigd voor de negende editie van het zakenevenement. 


