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Het wordt muisstil in de raadszaal van
het stadhuis als, na de introductie
van mr. Kaushilya Budhu Lall van
de businessclub voor en door alloch-
tone én autochtone ondernemers,

wethouder Karsten Klein het woord krijgt.
Hij zal de VBM-ondernemer van het jaar en
de beste nieuwkomer van 2015 bekendmaken.
Maar eerst gaat hij in op de economische
speerpunten van Den Haag die voor iedere
ondernemer van belang kúnnen zijn.
,,Mede dankzij de geweldige kustlijn en de

topmusea staan wij in de top 3 van toeristen-
steden in Nederland. Maar Den Haag is te be-
scheiden,” meent de wethouder. ,,We hebben
na de Zuidas de tweede kantorenlocatie van
Nederland. We hebben de beste binnenstad,
maar die titel mag je maar twee jaar voeren,
dus daar gaan we weer voor in 2018. We heb-
ben een fantastisch woonklimaat en zijn de
grootste badplaats van Noordwest Europa.
Maar we dragen dat nog te bescheiden uit.
Dat gaan we komende jaren veel beter doen.”

Klein gaat nog in op de rol van de VBM. ,,U
verbindt ondernemers, van klein tot groot.
Veel leden hebben goede contacten met bui-
tenlandse ondernemingen. Dit biedt kansen
voor het verder aanjagen van de Haagse eco-
nomie.”
Instemmend applaus van Pierre Heijnen,

nu bestuursvoorzitter van ROC Mondriaan,
die ook de VBM heeft geleid, en van Johan
Chandoe, stadsconsul economie, die nog
steeds heel enthousiast nieuwe leden werft.

Ondertussen strooit de wethouder met cij-
fers over toerisme en recreatie die de stad
jaarlijks een bestedingsimpuls van bijna twee
miljard euro opleveren en goed zijn voor ruim
30.000 banen. Na nog een pluim voor de toe-
name van internationale congressen gaat hij
over op de bekendmaking van de ondernemer
van het jaar.
Dat is Michel Kalicharan geworden, vanaf

zijn 25ste actief als ondernemer in de beveili-
ging. Van 1994 tot medio augustus 2015 was
hij directeur/grootaandeelhouder van Capri-
corn beveiliging in Zoetermeer.
Kalicharan is gekozen vanwege zijn langdu-

rige verdiensten als ondernemer, maar ook
omdat hij een nieuwe uitdaging aandurft.
Klein: ,,Hij is met enkele klanten ingestapt in
het bedrijf Scarabee Security Group (gevestigd
in Rotterdam en Schiphol) dat focust op het
samenspel van technologie, dienstverlening
en innovatie op het terrein van de beveili-
ging.” Voor de titel Nieuwkomer van het jaar
wordt zzp’er Jindra de Baat, eigenaar van

Guestmanship, naar voren geroepen. Zij is uit-
verkoren omdat ze bedrijven helpt om buiten-
landse zakenrelaties te ontvangen. Applaus,
bloemen en foto’s volgen.
In de raadszaal zien we tevreden gezichten

bij Amar Al-Aaraji, Deniz Yilmaz, Daniella
Gidaly en Sander Schreve die de keuze van
de twee kleurrijke ondernemers van harte on-
dersteunen.
Dan is het tijd voor een grandioos buffet dat

Jan van Motman en zijn mensen van Indo-
nesisch restaurant Tri Tunggal uit het Noord-
einde hebben bereid. Te veel tropische gerech-
ten om op te noemen.
Coördinator Rob de Rooij van Werkgever-

servicepunt Den Haag eet een sateetje met
Marion van de Voort, voorzitter Pamoja
Kenia. Wethouder Rabin Baldewsingh en or-
ganisator Herbert Boerendonk promoten de
terugkeer van het Haschiba-festival dat zich
dit jaar niet alleen tot de Schilderswijk zal be-
perken, maar zich zal uitstrekken tot in Trans-
vaal.

ZMichel Kalicharan kan het nauwelijks geloven dat hij zojuist tot VBM-businessclubondernemer van het
jaar is gekozen. Zijn echtgenote (rechts) en zus Sita Soechit delen in de vreugde. FOTO’S LEO VAN DER VELDE

De jaarbijeenkomst van de VBM Businessclub, hét platform voor multicultureel ondernemen,
trekt in het Haagse stadhuis gemiddeld méér mensen naar de publieke tribune dan de raads-
vergaderingen. Dankzij inspirerende ondernemers én het grootste en beste nieuwjaarsbuffet.

Z V.l.n.r.: drs. Alwin Toppenberg en ereburger Johan Chandoe met
Vincent Knehans, één van de tien nieuwe leden van de VBM.
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Z Jindra de Baat, eigenaar van Guestmanship, krijgt als
nieuwkomer van het jaar 2015 ook een fraaie oorkonde.

Z Rob de Rooij en Coby Wernars (Werkgevers Service-
punt Den Haag) met Marion van de Voort (m) van Pamoja.

ZWethouder Rabin Baldewsingh en organisator Herbert
Boerendonk in samenspraak over de Haschiba.
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Tips? Mail: BijOnsinDenHaag@ad.nl
of schrijf naar BOIDH, stadsredactie,
Postbus 16050, 2500 AA Den Haag.bij ons inDEN HAAG

Den Haag is te
bescheiden. Dat gaan
we veel beter doen
–Karsten Klein


