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Overname of vermenigvuldiging uit deze uitgave is  
alleen toegestaan na toestemming van de uitgever.

Naast een frisse en eigentijdse vormgeving is er ook 
een nieuw redactieteam aangetrokken. Hierdoor kan 
met nieuw elan worden gewerkt aan een magazine 
dat ondernemers in de gehele regio zal boeien.
We verspreiden in Rotterdam Prins Alexander, 
Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. 
In een oplage van 6000 exemplaren worden de 
ondernemers in de regio bereikt. 

Ondernemen wordt weer leuk 
Met de lancering van het nieuwe magazine maken 
we ondernemen in de regio weer extra leuk. Wij 
weten als geen ander hoe belangrijk het is om 
in deze veelbewogen tijd elkaar te versterken, te 
verbinden en te vinden. 

Daarom is het nu tijd om actie te onderne- 
men en de zichtbaarheid van je bedrijf te vergroten. 
Je kunt op een aantal manieren deelnemen in het blad. 

Samenwerking Business Plaza Nederland
Iets wat zeker het vermelden waard is het feit dat we afgelopen jaar zijn 
gestart met de samenwerking met Capelle en Krimpen Business Plaza. 
Artikelen die in het blad staan en een sterke binding hebben met de 
regio worden nog eens extra meegenomen in de nieuwsbrieven van het 
Business Plaza. Hiermee hebben we dus naast een papieren versie ook 
een digitaal platform waarop we publiceren. Al met al een win-winsituatie 
voor de ondernemers die in het blad deelnemen. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Een nieuw magazine  
starten in onzekere tijden

Advertentie Rien Bezooijen?

www.slagerijrienbezooijen.nl

Samuel Esmeijerplein 35 • Winkelcentrum Lage Land • 3067 AP Rotterdam
Telefoon: 010 420 87 87 • E-mail: info@slagerijrienbezooijen.nl

Maandag: 10.00 - 18.00 uur

Dinsdag t/m donderdag: 08.30 - 18.00 uur

Vrijdag: 08.00 - 19.00 uur

Zaterdag: 08.00 - 17.00 uur

Home is where  
we ‘MEAT’

Minder vlees is goed,  
beter vlees is beter!

Onze thuisomgeving is zo slecht nog niet en 
wij maken het nog een stuk aantrekkelijker!

Lekker thuis koken met de allerbeste vleesproducten van Rien 
Bezooijen. Met oog voor de kwaliteit van het vlees en de 
ruime keuze uit verschillende soorten rund, delicatessen en 
specialiteiten vers uit de pan, is het altijd een culinair feest in 
de slagerij. Bij Rien Bezooijen Specialiteitenslagerij hebben 
ze verstand van lekker eten!

Van ovenschotels, stampotten, kant- en klaar producten tot 
meerdere soorten (rund)vlees, hartige broodjes, wraps en 
soepen. Het assortiment van Rien Bezooijen is eindeloos en 
het belangrijkste…met liefde bereid!

Peter Meulendijk
peter@alexanderijsselmagazine.nl 

06-54 75 14 62 l

Om in deze onzekere tijden toch met een business magazine uit te komen  
is op zich bijzonder te noemen. Want steeds meer communicatie gaat online en  
gedrukte media staan onder druk. Toch zien we juist een opleving van special  
interest en zakelijke bladen. En we weten waar we aan beginnen en baseren ons  
op zestien jaar ervaring met het uitgeven van het IJssel Business Magazine en al  
vijf jaar met het uitgeven van het Alexander Business Magazine. 
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Gert Abma is partner van Daamen & Van Sluis en voorzitter van het Econo-
misch Netwerk Capelle (ENC). Gert-Jan van Witteloostuijn is directeur-eige-
naar van NBC eMGé Accountants & Adviseurs en financieel bestuurder van 
de Businessclub Prins Alexander (BCPA). “Het is niet aan ons om politieke 
uitspraken te doen. Zeker niet als vertegenwoordigers van een onderne-
mersnetwerk.” Maar ze willen wel graag hun denkrichtingen over de rol 
van de overheid en het ondernemersklimaat tijdens en na corona kwijt.

Pijnlijk
“De coronacrisis heeft een aantal zaken pijnlijk blootgelegd,” aldus Abma. 
“Veel partijen willen daar graag de komende periode met forse investe-
ringen aan tegemoetkomen. Ik denk dan met name aan de hele collec-
tieve sector. Daarmee blijft de werkgelegenheid nog wel een beetje op 
peil. Maar als we massaal iets willen doen aan salarissen, arbeidsvoor-
waarden, zorg en onderwijs betekent dat dit ergens vandaan moet 
komen. Dat moet wel gefinancierd worden. Per saldo zal de gewone werk-
nemer en ook de gewone werkgever daarvan toch de rekening krijgen. 
Maar daarbij spelen op dit moment zo verschrikkelijk veel krachten door 
elkaar dat de discussie eigenlijk niet zuiver gevoerd kan worden.”

Eerlijke belastingheffing
Gert-Jan valt zijn collega bij: “Ergens gaat iemand die rekening betalen. 
Je kan wel uitkeringen en minimumlonen verhogen en de AOW-leeftijd 
daaraan koppelen, maar feit is dat de belastingbetaler dan ooit de gevol-
gen moet gaan betalen. Bij veel partijen gaan de lasten voor grote bedrij-
ven zwaarder worden. Links wil veel investeren in de economie. Dat snap 
ik. Rechts is wat voorzichtiger. Maar dat is al jaren zo. Is dat goed, is dat 
slecht? Ik kan dat niet beoordelen, zeg ik heel eerlijk. Ik denk wel dat een 
eerlijke vereffening van belastingen straks een belangrijk uitgangspunt 
moet worden in de economie. Dat wordt zeker een speerpunt van een 
komend kabinet.” Gert Abma: “En je kan ook niet alles bij het bedrijfsleven 
neerleggen. Die hebben in deze crisis al een aardige veer moeten laten. “

Buiten de boot
Juist coulance en soepelheid van de overheid zijn volgens beide account-
ants daarom voor het herstel en de continuïteit van het ondernemer- 
schap cruciaal. Dat zien ze dag voor dag in de boeken van hun klanten: 
“Er zijn teveel ondernemers die eigenlijk de steun nodig hebben, maar net 
buiten de boot vallen”, merkt Gert-Jan. “Zo heb ik een mkb-ondernemer 
die in het derde kwartaal 2 procent meer omzet had dan de steunregeling 
toestaat. Die moet nu 35.000 euro terugbetalen. Die grensbepalingen bij 
steunpakketten zijn altijd discutabel. Maar daar moet je wel naar kijken. 
Ik denk dat er anders best harde klappen gaan vallen. 

Als de overheid er te strak in blijft zitten, is straks het 
aantal faillissementen niet te overzien.”

Generaal pardon
Gert Abma is het roerend met hem eens: “Dan heb je 
1,5 jaar lang miljarden uitgegeven om de boel over-
eind te houden en dan vallen er per saldo nog bosjes 
om. Je ontkomt er volgens mij niet aan dat er voor 
een hele grote groep ondernemers een soort gene-
raal fiscaal pardon moet komen. Dat je zegt ‘jongens, 
luister eens, gegeven jouw situatie hebben we er nu 
zoveel ingepompt met zijn allen, dan moeten we nu 
die laatste investering ook doen. Namelijk het weg-
strepen van je belastingschulden.’ Want daar zit een 
groot deel van de pijn. Ook voor ondernemers van de 
niet-getroffen sectoren.”

“Je gaat straks heel duidelijk zien welke ondernemers 
een beetje een fatsoenlijke adviseur hebben gehad 
en welke zo eigenwijs zijn geweest om niet te luis-
teren naar advies”, aldus zijn Rotterdamse vakbroe-
der. “Denk bijvoorbeeld als je nu in de problemen zit 
eerder aan het betalen van je huurschuld dan aan je 
belasting. Ga die eerst maar eens uitstellen.”

Risicomijdend
Veel ondernemers kampen met klanten die niet of laat 
betalen. Dat zorgt soms voor liquiditeitsproblemen. 
Geld lenen als overbrugging, is nu te lastig vinden beide 
heren. Gert Abma: “Banken zijn op dit moment erg 
risicomijdend. Die weten ook als eerste hoe het gaat 
met de BV Nederland. Ik denk dat je als ondernemer 
niet primair moet rekenen op steun van de bank. Je 
moet eerst maximaal gebruik maken van de moge-
lijkheden die de overheid biedt. Het gaat immers om 
je hoofd boven water te houden. Veel ondernemers 
zijn aan het watertrappelen, alleen de meesten weten 
niet hoelang.” Voor jezelf perspectief zien en houden, 
is volgens hem vooral belangrijk. In huidige en nieuwe 
coronamaatregelen. “Als je met elkaar in de zwaar 
getroffen sectoren goede afspraken mag maken,  
zeker in de horeca, maar ook in de retail, kan je prima 
coronaverantwoord werken. 

Die ondernemer wil ook niet anders. Hij zal er alles 
aan doen om weer back in business te komen. Er is 
veel meer mogelijk dan we denken. Er is weinig zicht 
op wat er wel kan, in plaats van wat er niet kan. Dat 
moet in het beleid zichtbaarder worden. Bijvoorbeeld 
in de horeca met een richtlijn van zoveel mensen per 
m2. Het is mijn stellige persoonlijke overtuiging dat de 
overheid niet meer weet hoe ze het moeten oplossen.”

Sneltest en vaccinatiebewijs
Als de overheid bij het open gooien van de economie 
kijkt naar het gebruik van sneltesten en vaccinatie- 
bewijs voor klanten is die ondernemer daartoe zeker 
bereid, verwachten ze. Gert Abma: “Heel simpelweg: 
die wil weer vaste grond onder de voeten krijgen.” 
Maar Gert-Jan ziet daarbij ook beren op de weg. 

“Ondernemers zullen zeker gebaat zijn bij meer 
duidelijkheid en gewilligheid in de coronaregelgeving, 
zoals met testen en vaccinaties. Maar we hebben in 
de grondwet misschien wel bepalingen die dat in de 
weg staan. Zoals de vrije beschikking over lijf en leden. 
Tegenstanders zullen zich laten horen en de ene na 
de andere rechtszaak willen voeren.” Voor een onder-
nemer maakt dat volgens Gert Abma niet veel uit. 

“Als het kabinet besluit dat iedereen met een rood hoedje volgende week 
boodschappen mag doen, dan zal het die ondernemer een worst zijn of zijn 
klant een rood hoedje heeft. ‘Laat maar binnenkomen. Ik wil verkopen’.”

Tegenstrijdig
Concurrentiekracht wordt voor de meeste ondernemers heel belangrijk 
als de markten weer open gaan. Gert-Jan: “Hoe flexibel ben je? Vaak is 
het vallen en opstaan. En kijken naar wat wel kan. Dat is ondernemers  
eigen. Dat is tegenstijdig met het overheidsbeleid dat dit vervolgens nu 
niet doet. Het speelveld is voor veel ondernemers wel heel klein.” Voor 
Gert Abma is het duidelijk. “Er moet gewoon helderheid komen. 
En perspectief. Dan kan die ondernemer aan de gang met zijn creativiteit” 
Gert-Jan: “Geef als kabinet een richtpunt, ‘daar gaan we naartoe’. En zorg 
dat het steunbeleid op een verantwoorde manier wordt uitgefaseerd.”

Energietransitie
“Er wordt de komende periode heel veel van ondernemer verwacht”, ziet 
hij. Zoals ook in de energietransitie. “Maak de innovatiesteun net iets 
groter en flexibeler zodat de mkb-ondernemer daar goed over na kan 
denken. Nu moeten er door hem soms tonnen worden geïnvesteerd om 
in aanmerking te komen voor een regeling. Dat is voor grote bedrijven 
vaak geen probleem. Subsidiepotten zijn vaak voor de grote jongens. 
Dat is nu nog onderbelicht.” Gert Abma: “Het is natuurlijk fantastisch die  
energietransitie en duurzaamheid. Het is allemaal belangrijk. Maar de 
grootste halszaak nu is overleven.”

‘‘Juist coulance en soepelheid van 

de overheid zijn volgens beide  

accountants voor het herstel en de 

continuïteit van het ondernemer-

schap cruciaal. Dat zien ze dag voor 

dag in de boeken van hun klanten: 

“Er zijn teveel ondernemers die 

eigenlijk de steun nodig hebben, 

maar net buiten de boot vallen.” 

‘Kijk naar wat wel kan,  
in plaats van wat niet’
Ze zijn beiden accountant, ondernemer en bestuurder van een ondernemersnetwerk. De een in 
Rotterdam Prins Alexander. De ander in Capelle aan den IJssel. Beiden kijken als direct betrokken 
ondernemer, werkgever, adviseur en dienstverlener van allerlei bedrijven niet alleen reikhalzend 
uit naar de uitslag van de verkiezingen, maar vooral ook naar het economisch beleid van een  
volgend kabinet. Welke kleur of samenstelling dat ook heeft, een ding is voor hen zo helder als glas. 
“Er moet in en na de crisis weer perspectief komen voor de ondernemer en duidelijkheid over ‘wat 
wel kan, in plaats van wat niet kan’.” 

B E S T U U R D E R S  O N D E R N E M E R S N E T W E R K E N

Gert-Jan van WitteloostuijnGert Abma
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Programma’s voor innovatie
Aanpassen en verder ontwikkelen zijn nu dan ook 
meer nodig dan ooit stelt Esther Janse. Zij is sinds 
2014 lid van de gebiedscommissie Prins Alexander. 
Esther werkt sinds februari 2021 als financieel onder-
zoeker bij de politie en daarvoor jaren bij het Instituut 
voor het Midden- en Kleinbedrijf. Zij heeft als gebieds-
bestuurder dan ook speciale aandacht voor de posi-
tie van het MKB  en voerde het afgelopen jaar veel 
gesprekken met ondernemers over ondernemen in 
crisistijd. “Wat ik belangrijk vind is dat ondernemers 
en de getroffen werknemers de boel weer kunnen 
oppakken en misschien zich op een ander werkge-
bied, product, markt of doelgroep kunnen richten. 
Want je zal je moeten aanpassen aan de nieuwe situ-
atie. Een flexibele opstelling zie ik nu vooral als doel 
van ondernemers. Er moeten allerlei programma’s 
beschikbaar zijn die meer aandacht aan innovatie 
geven waardoor ondernemers worden meegetrok-
ken in de vaart der volkeren. Het leven staat niet stil. 
Als ondernemer ga je door in je ontwikkeling. Duur-
zaamheid en onderwijs zijn daarbij essentieel.”

Kaalslag en leefbaarheid
Pieter van Hoof is in het dagelijks leven IT-onderne-
mer van Sound of Data in Rotterdam en sinds 2018 
gebiedscommissielid. Zijn bedrijf verleent telecom-
diensten aan televisieproducenten, grote organisat-
ies en bedrijven. Hij ervaart een dubbel gevoel tijdens 
de coronacrisis. “Terwijl anderen op omvallen staan, 
loopt mijn business wel door. Acht procent omzetver-
lies in 2020 is wel te overzien.”
Waar hij zich zorgen over maakt tijdens, maar ook na 
de huidige pandemie, is met name de positie van sec-
toren zoals de horeca en de retail. “Je ziet ook in ons 
stadsgebied- dat de kleinere retailer, de traditionele 
winkelier, eigenlijk in de verdrukking komt. Dat is 
een trend die al langer gaande is. Door de overheids-
maatregelen is dat nog versneld omdat de mensen 
veel meer online zijn gaan kopen. Dat betekent dat 
dominante marktspelers zoals Bol.com en Coolblue 
enorme omzetgroei hebben. Die sneeuwballen druk-
ken traditionele retailers weg. De echte MKB-ers 
komen daar in de verdrukkingsmodus. Die kaalslag 
kan een potentieel verwoestend effect hebben op de 
bedrijvigheid in de stad. En dat is slecht voor de leef-
baarheid. Want die wordt bepaald door een aantrek-
kelijke mix van winkels, horeca en woningen. Dat 
onderscheidende winkeltjes verdwijnen, vind ik dan 
erg jammer. En wij als gekozen politici hebben belang 
bij de goede leefbaarheid van een gebied.”

Prikkels 
Alle drie voorzien ze wel dat solidariteit en rechtvaar-
digheid in de economie een grotere rol moet spelen. 
“Iedere multinational moet zijn bijdrage leveren om 
eerlijk belasting te betalen en een bijdrage leveren 
aan de samenleving. Zeker de internationale grote 
bedrijven“, aldus Pieter.
Ron: “Ik heb er ook wel moeite mee dat die staatskas 
veel open gaat en de staatschuld oploopt. Je moet 
wel ruimte hebben voor prikkels en innovatie.”
Pieter ziet dat de omvangrijke steunregelingen boven- 
dien soms stremmend werken. “Mijn buurman die 
ook ondernemer is, kan niet aan mensen komen 

omdat de regeling die werknemers bijvoorbeeld in de horeca nog in  
dienst houdt, dat nu belemmert. Veel horecapersoneel zou bijvoor-
beeld prima tijdelijk in distributiecentra kunnen werken.”

“We raken in het ondernemerschap ook een beetje verlamd door de 
situatie, “ vult Esther aan. “Sommigen blijven daarin hangen. Begrijpe-
lijk, maar het is soms ook de tijd om radicaal het roer om te gooien. 
Zoals stoppen met je reisbureau en bijvoorbeeld voor de zorgmarkt 
gaan werken.” Pieter valt haar bij. “Je ziet om je heen wat inactiviteit en 
berusting. Die enorme bijdragen die overgemaakt worden leiden soms 
tot passiviteit van ondernemen. De enige oplossing is vaccineren om de 
boel op gang te krijgen.”

Herijking
Ron Davids: “Er komt een herijking van ons gedrag. Een belangrijke 
groep die altijd naar Spanje gaat, gaat nu naar Drenthe. Al het geld dat 
voorheen naar het buitenland ging moeten we nu meer investeren in 
binnenlandse consumptie.. Esther vult aan: “Onze levensstijl zal veran-
deren. En ik denk dat we voorbereid moeten zijn op vaker zo’n epi-
demie. Zoals bij het organiseren van de zorg.“
Ron Davids: “En dan moeten we daarin ook kijken naar marktwerking 
en verantwoordelijkheden. De autonomie is vaak te groot. Meer cen-
trale sturing is nodig.”

Onderwijs 
Dat geldt volgens hem ook voor het onderwijs: “Dat Is net als de zorg en 
de medische wereld een heel gesloten bolwerk. We hebben hier flinke 
mbo’s in dit gebied met bijna tienduizend leerlingen. Dat is echt veel. Ik 
maak me echt zorgen over de organisatie van het onderwijs Om-, her- 
en bijscholing moet nu en de komende periode voorop staan. Rotter-
dam heeft dat ook verklaard tot een van zijn speerpunten. Banen gaan 
weg, andere banen komen. Zorg dat mensen elders aan de slag kunnen. 
Voor alle leeftijden. Ik zou ook willen pleiten voor een nieuwe school. 
Een school hoeft niet altijd een gebouw te zijn. Dat hebben we nu wel 
geleerd. We moeten ook meer nadenken over het verder uitbouwen 
van onderwijs op afstand. Zoals digitaal IT-onderwijs. De modernisering 
moet door, ook al is het onderwijs heel behoudend. Die discussie moet 
in een nieuw kabinet op gang komen.”

Stage tekort
Op dit moment is er in Rijnmond een groot stage tekort in het mbo.  
Ron: ”Stageplaatsen zijn er gekomen om kosten van beroepsonderwijs te  
reduceren. We moeten daar ook kritisch naar kijken. Het is een enorme 
papierwinkel geworden. Begeleiding is gewoon lastig. Je doet autotech-
niek, maar stages in andere branches worden soms ook goedgekeurd. 
Een stage is prima, maar een bedrijf kan ook zelf meer naar het onder-
wijs komen. Hetzij op school of digitaal.” Hij pleit voor een IT-campus. 
“Dat komt te weinig van de grond omdat het nog niet in het curriculum 
van de scholen zit. Iedereen moet leren programmeren. Een basisoplei-
ding dus. Het rijk zal in het onderwijspakket zaken moet schrappen en 
meer ruimte bieden aan IT.”

Bouw en kenniseconomie
Pieter van Hoof is jaren lid geweest van de beroepenveldcommissie van 
de Inholland Hogeschool en is minder somber over de IT-vaardigheden. 
“Wat je daar ziet gebeuren is een brugfunctie tussen bedrijven en cur-
riculum van de opleiding. Het bedrijf heeft een hele belangrijke rol bij het 
vormen van de jongeren. Bedrijven versterken uiteindelijk het onderwijs. 
Stageplekken zijn daarom van extreem belang voor het beroepsonder-
wijs. Omdat dat eigenlijk het motorblok vormt voor het werk straks. 

Zoals de bouw van woningen die we moeten hebben de komende jaren. 
Anders worden we veroordeeld tot een kenniseconomie die mankracht 
uit het buitenland moet gaan halen. Als onze bedrijvigheid afkalft dan 
heb je ook een probleem met investeringen in het onderwijs.”

“Welk kabinet er ook komt. De corona- 

crisis zal nog wel even onder ons  

blijven. En die heeft binnen veel sec-

toren zwaktes en kwetsbaarheden 

blootgelegd. Zoals in de zorg, de cul-

tuur, de horeca, de retail en in het 

onderwijs,” ziet lid en oud-gebieds-

commissie voorzitter Ron Davids en 

al vele jaren actief in het onderwijs 

en de lokale Rotterdamse politiek.’’

‘Ondernemers moeten nu  
kunnen doorontwikkelen’
Verkiezingen, kabinetsformatie, coronacrisis. Er speelt veel dat nu en straks ons leven, wonen, 
werken en ook vooral het ondernemen raakt. Dat ziet ook de Gebiedscommissie Prins Alexander. 
Een drietal leden die zich met onderwijs en ondernemen bezighouden richten hun vizier op de toe-
komst van het grootste stadsdeel met bijna honderdduizend Rotterdammers, veel bedrijvigheid, 
grote Mbo-scholen en meer dan 13.000 banen.

G E B I E D S C O M M I S S I E L E D E N  P R I N S  A L E X A N D E R

Esther Janse, Ron Davids en Pieter van Hoof
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Verkiezingen 2021

Bezuinigen of investeren in en na de coronacrisis?
VVD: Investeren in economische groei. Niet direct bezuinigen. Het op 
orde brengen van overheidsfinanciën moet in rustig en verstandig  
tempo, zonder het economisch herstel onnodig te schaden.
D66: Komende jaren is een begrotingstekort acceptabel om economie 
na de coronacrisis te ondersteunen. Overheidsinvesteringen moeten 
na jaren van dalingen nu gaan stijgen, ook structureel.
PvdA: Investeren in plaats van bezuinigen, onder meer met miljarden-
steun via een coronareddingfonds.
GroenLinks: Uit de coronacrisis komen door groen te investeren en 
niet de fouten van de vorige crisis te herhalen, toen de overheid be-
zuinigde en de rekening bij de samenleving neerlegde.
50PLUS: Verlies van koopkracht van gepensioneerden goedmaken. 
Forum voor Democratie: Bezuinigen. Lagere belastingen door verklei-
nen overheid en verlagen overheidsuitgaven.
PVV: Zolang de coronacrisis duurt, moeten ondernemers en werk- 
nemers financieel worden geholpen. Geheel sluiten, betekent 100  
procent vergoeding.
ChristenUnie: Groen herstel na de coronacrisis. Hervorm de arbeids-
markt, woningmarkt en publieke sector.
SGP: Direct bezuinigen niet nodig dankzij de opgebouwde reserves.  
Op bepaalde terreinen zijn investeringen nodig, zoals zorg, gezinnen, 
veiligheid en defensie. Wel heldere keuzes maken om toekomstige  
generaties niet op te zadelen met torenhoge schuld.
CDA: Een omvangrijk crisis- en herstelpakket voor investeringen. 
Minder onnodige regels en ingewikkelde procedures. Leerrechten voor 
iedere werknemer. Het MKB gezond door de crisis helpen. Onder meer 
door nieuwe verdienmodellen ruimte en ondersteuning te bieden.
DENK: Financiële overwegingen, zoals begrotingsdiscipline, zijn onder-
geschikt aan zorg voor mens en economie. Inlossen van begrotings-
schuld moet pas wanneer er een vaccin is en economie groeit.
SP: Coronarekening moet niet overhaast worden betaald met  
bezuinigingen of drastisch verhogen van lasten voor mensen met 
bescheiden inkomen en/of spaargeld. De allerhoogste inkomens en 
vermogens dragen de zwaarste lasten, zodat we kunnen investeren 
in collectieve voorzieningen.
Partij voor de Dieren: De coronacrisis is een keerpunt. We moeten niet 
terugkeren naar “het oude abnormaal”. Werken aan overgang naar een 
houdbare economie, binnen de draagkracht van de aarde. Meer banen 
dankzij een lagere belasting op arbeid.

Arbeidspositie zzp’ers 
VVD: Eigen positie zzp’ers in de (SER) naast werk-
gevers en vakbonden, om mee te praten over  
beleid. Scherper onderscheid tussen echte en schijn- 
zelfstandigen. Eigen rechtspositie in Burgerlijk Wet- 
boek naast werknemers.
D66: Vergroten mogelijkheden voor collectieve  
onderhandelingen voor zelfstandig ondernemers, 
om tegenwicht te bieden aan marktmacht van  
opdrachtgevers. Goed opdrachtgeverschap wordt 
opgenomen in de wet.
PvdA: Zelfstandigen kunnen collectief onderhan-
delen over tarieven door aanpassing mededingings-
wet.
GroenLinks: Schijnzelfstandigheid wordt onmoge-
lijk. Zelfstandigen krijgen recht op fatsoenlijk mini-
mumtarief.
Forum voor Democratie: Voor flexibilisering van  
de arbeidsmarkt. Wet DBA terugdraaien voor zelf-
standigen. Keuzevrijheid staat centraal.
ChristenUnie: Minimumtarieven voor zzp’ers in  
de cao’s opnemen. Duidelijk onderscheid tussen  
arbeidsrelaties om misbruik en schijnzelfstandig-
heid tegen te gaan.
SGP: Echte zzp’ers moeten de ruimte krijgen, schijn-
zelfstandigheid moet tegengegaan worden.
CDA: De rechtspositie van zzp’ers moet duidelijk 
worden en constructies rond schijnzelfstandigheid 
moeten worden aangepakt.
SP: Voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstan-
dige aan de slag moeten, zoals in de bouw, zorg of 
platformeconomie.
Partij voor de Dieren: Schijnzelfstandigheid wordt 
tegengegaan en medewerkers geen gedwongen 
zzp’ers te worden.

Minimumloon
VVD: Verhogen minimumloon. Uitkeringen stijgen niet automatisch mee, met uitzonderingen van AOW  
en arbeidsongeschiktheid.
D66: Verhogen minimumloon met 10 procent. Uitkeringen stijgen mee.
PvdA: Verhogen minimumloon. Uitkeringen stijgen mee.
GroenLinks: Verhogen minimumloon naar 14 euro per uur.
50PLUS: Structurele verhoging van het minimumloon.
PVV: Verhogen minimumloon.
ChristenUnie: Verhogen minimumloon met 10 tot 21 procent. Invoeren minimumuurloon.
SGP: Invoeren minimumuurloon.
CDA: Verhogen minimumloon met 10 procent voor veertigurige werkweek. Sociaal minimum elke twee 
jaar herijken.
DENK: Verhogen minimumloon en sociaal minimum.
SP: Verhogen minimumloon tot 14 euro per uur.
Partij voor de Dieren: Verhogen minimumloon tot 14 euro per uur. AOW, Wajong en bijstand stijgen mee.

Ontslagversoepeling en doorbetaling bij ziekte
VVD: Modernisering van ontslagrecht zodat kleine 
ondernemers sneller mensen in dienst kunnen 
nemen. Rechter kan ondernemer niet dwingen 
iemand in dienst te houden die niet functioneert of 
persoonlijke verhoudingen verstoort. Verlagen van 
loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers 
naar één jaar. Overheid compenseert tweede jaar.
D66: Verkorten loondoorbetaling bij ziekte voor 
kleine en middelgrote werkgevers naar één jaar. 2e 
collectief verzekeren.
PvdA: Aan bescherming van ontslagrecht wordt niet 
getornd. Rechters kunnen een hogere, niet-wettelijk 
beperkte ontslagvergoeding toekennen, wanneer ze 
het arbeidscontract ontbinden op basis van wette-
lijke ontslaggronden. Tweede jaar loondoorbetaling 
bij ziekte betaalt overheid voor MKB.
GroenLinks: Niet genoemd. Werknemers houden 
zelfde rechten en plichten zoals loondoorbetaling 
tijdens wachttijd.
Forum voor Democratie: Versoepelen ontslagrecht 
voor het MKB. Loondoorbetaling bij ziekte verkorten 
van twee naar één jaar voor MKB.
PVV: Ontslagbescherming blijft onaangetast.
ChristenUnie: Werknemers houden goede, eenvou-
dige bescherming tegen ontslag. Rechter bekrachtigt 
ontslag of geeft stevige financiële sanctie als het on-
terecht blijkt. Loondoorbetaling bij ziekte voor MKB 
terugbrengen naar één jaar.
SGP: Mogelijk ontslagversoepeling voor kleine on-
dernemingen. Loondoorbetaling bij ziekte minstens 
verkorten naar anderhalf jaar.
CDA: Regelingen voor ontslagvergoedingen worden 
eenvoudiger en beperken loondoorbetalingsplicht 
bij ziekte.
DENK: Ontslagbescherming versterken door ont-
slagversoepelingen uit Wet arbeidsmarkt in balans 
terug te draaien. Loondoorbetaling bij ziekte voor 
met name kleinbedrijf collectiviseren.
SP: Niet versoepelen. MKB krijgt hulp bij loondoor-
betaling bij ziekte.

Flexibele contractvormen
VVD: Flexibele zekerheid voor werknemers, met sterke overheid die 
zorgt voor goedwerkend vangnet bij inkomensverlies of arbeidsonge-
schiktheid, inclusief zzp’ers. Minder risico’s voor werkgevers om mensen 
in vaste dienst te nemen. Oproep-, payroll- en uitzendcontracten 
blijven mogelijk.
D66: Arbeidsmarkt hervormen met werkzekerheid voor iedereen als 
uitgangspunt. Wildgroei aan flexcontracten bestrijden. 
Verschillen tussen arbeidsrelaties verkleinen. Bij meer flexibiliteit van 
werknemer hoort hogere beloning.
PvdA: Nieuwe zekerheden voor alle werkenden, door voldoende goed 
werk creëren tegen fatsoenlijke beloning. Werkgeversvoordeel om 
mensen in vaste dienst te nemen. Bedrijven die dit niet doen, worden 
belast.
GroenLinks: Vast contract wordt weer norm. Tijdelijke contracten wor-
den duurder. Einde aan payrolling, contracting en nulurencontracten. 
Uitzendkrachten krijgen recht op zelfde voorwaarden als andere werk-
nemers.
Forum voor Democratie: Voor flexibilisering van arbeidsmarkt. Versoe-
pelen ontslagrecht voor MKB.
PVV: Tegengaan doorgeschoten flexibilisering.
ChristenUnie: Vast contract de norm en aantrekkelijker, flex duurder.
SGP: Flexibiliteit is belangrijk, maar mag geen nieuw normaal worden. 
Vaste contracten moeten aantrekkelijker worden. Tegelijk moeten con-
tracten voor onbepaalde tijd meer mogelijkheden bieden voor aan-
passing werkgever en werknemer.
CDA: Belastingdruk op arbeid wordt minder afhankelijk van contract-
vorm. Dat is een herwaardering van vaste contract ten opzichte van 
tijdelijke contract-overeenkomsten. Bonus instellen voor aannemen 
eerste werknemer op een vast contract.
DENK: Financiële stimulans voor vaste contracten via het premiesy-
steem versterken. Stapelen van tijdelijke contracten aan banden leggen. 
Ontslagbescherming versterken.
SP: Alle werknemers met een onzeker contract krijgen meer zekerheid. 
Stoppen uitbuiting door einde te maken aan onzekere arbeidscontract-
en.
Partij voor de Dieren: Einde aan wildgroei verschillende arbeidscon-
tracten. Alleen vast en tijdelijk contract voor regulier werk, uitzendcon-
tract om ziekte of drukte op te vangen en zelfstandigencontract voor 
zzp’ers in de vorm van een eenvoudige en fraudebestendige verklaring 
arbeidsrelatie (VAR).
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‘Kiezen voor een beter  
ondernemersklimaat’

Tot 31 maart 2021 kunnen daar honderden onder-
nemers, die goed zijn voor zo’n 7.500 arbeidsplaat-
sen, stemmen voor de verlenging en uitvoering van 
de plannen 2021-2025 voor hun Bedrijfsinveste-
ringszone (BIZ). 

“De BIZ CapelleXL is al actief sinds 2012 en er zijn al 
mooie resultaten behaald. De ondernemers hebben 
zelf de regie en veel invloed op hoe zij het gebied in-
gericht en onderhouden willen hebben. Ze brengen 
belangrijke accenten aan, waar zij het nodig achten 
om het gebied toekomstbestendig, sterker en aan-
trekkelijker te maken. Met veiligheid, kwaliteit, duur-
zaamheid en gebiedsontwikkeling. 
Zonder BIZ zijn dat echt meer losliggende elemen-
ten, met minder kracht en resultaat. Door de korte 
lijnen tussen gemeente en BIZ-bestuur werkt dat  
efficiënt”, merkt wethouder Harriët Westerdijk.

Op losse schroeven
Voor zowel ondernemers als voor de Capelse eco-
nomie is de BIZ volgens haar dan ook in coronatijd 
van grote toegevoegde waarde. “Omdat die zorgt 
voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrij-
ven, een fijne werkomgeving én een prettig winkel-
gebied voor de Capellenaar. Al deze zaken -die nu 
zo gewoon zijn- kunnen bij een negatieve stemming 
op losse schroeven komen te staan. Het is mooi om 
te zien dat juist in deze crisisperiode we tot een plan 
gekomen zijn om te blijven investeren en zo geza-
menlijk een toekomstbestendig ondernemersge-
bied behouden. Door het samen doen is de kans 
ook groter om ook samen te overleven. Daarom is 
het belangrijk dat iedere ondernemer meestemt.”

Corona en maatregelen
Tegelijkertijd ziet zij dat bij sommige Capelse bedrijven de nood nu 
hoog is en wellicht de komende tijd ook zal blijven. “Uit onze corona-en-
quêtes, contacten met ENC, ZZP Capelle en onze eigen waarnemingen 
blijkt dat een aantal het moeilijk heeft, maar dat er ook zijn met wie het 
goed gaat. De sectoren waar het slecht gaat zijn duidelijk aan te wijzen. 
Zoals horeca, evenementenbranche en non-food retail. Gelukkig worden 
de ondernemers gesteund. Niet overal even goed en met evenveel  
succes. Het gevoel overheerst dat de steun heel welkom is, maar dat dit 
slechts de tekorten verkleint. We proberen de maatregelen zo goed als 
mogelijk te communiceren en in beeld te brengen.” 

Uit haar informatie blijkt dat die weliswaar goed te vinden zijn, maar 
dat ondernemers ook vaak andere hulp nodig hebben. “Het is vooral 
maatwerk. Op welke wijze kunnen bedrijfsactiviteiten eventueel wel 
doorgaan? Zoals door openbare ruimte beschikbaar stellen, winkel-
gebieden met vastgoedeigenaren veilig inrichten, positieve aandacht 
voor lokale initiatieven of advies bij opstarten van nieuwe business. En 
soms gewoon een luisterend oor en een hart onder de riem. Overi-
gens kunnen ondernemers bij ons ook aankloppen voor uitstel van de  
gemeentelijke lasten of betalingsregelingen.” 
Het uiteindelijke effect van corona zal volgens Westerdijk pas later goed 
duidelijk worden. “Maar wij willen de ondernemers zo goed mogelijk 
door de crisis loodsen. Zo zijn we met allerlei kleine projecten bezig 
geweest om wat verlichting te geven. Zoals mondkapjes- en kooplokaal-
acties. We onderzoeken nu een voucherregeling voor hulp bij digitaal 
aanbod van goederen. 

Overigens zijn er ook lokale initiatieven waarbij ondernemers kunnen 
aansluiten. In maart -als de winkels hopelijk weer open mogen- willen 
wij een oproepactie doen aan onze inwoners om LOKAAL te kopen. 
Voor de langere termijn willen we op regionaal niveau samenwerken 
om ondernemers iets te bieden als advisering of hulp over personeel 
en bedrijfsvoering.”

Een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat. Dat heeft in en na coronatijd in het econo-
mische beleid van de gemeente Capelle aan den IJssel prioriteit. Daarbij is niet alleen de aanpak 
van een demissionair kabinet of nieuwe regering na de stembusuitslag van belang, maar bijvoor-
beeld ook de stemming ‘in eigen huis’ die voor ondernemers wordt gehouden op Capelle’s grootste 
bedrijventerrein CapelleXL. 

      Harriet Westerdijk

w w w. p e l l i c a a n . n l

ADVOC ATEN & ADVISEUR S

Ons RisicoRapport, uw inzicht
Uw verzekeringspakket helder doorgelicht in ons 
RisicoRapport voor de ondernemer.
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De Vereniging van Detacheerders 
Nederland (VvDN) zag de omzet on-
danks het Covid-19 virus in het laatste 
kwartaal van 2020 herstellen. 
Het derde kwartaal daalde de omzet 
nog met 3% ten opzichte van het tweede 
kwartaal. In het vierde kwartaal is de 
omzet met bijna 11% gestegen ten 
opzichte van het derde. Over het hele 
jaar genomen is de omzet van 2020 
vergeleken met 2019 met slechts 0.4% 
gedaald. Dat blijkt uit de MarktMonitor 
van de branchevereniging. 

Voorzitter Maikel Pals: ‘Onze sector 
mag als geheel niet ontevreden zijn. 
De cijfers wijzen uit dat we robuust zijn 
en ons meer dan bewezen hebben. 
Er is ondanks deze lastige periode ver-

trouwen onder detacheerders. 
Daar waar het aantal gedetacheerden in 
een bepaalde sector terugvalt (beleving-
ssector zelfs nul procent omzet), zie je 
juist andere sectoren opleven. Zoals de 
omzet in de publieke sector die juist met  
9% ten opzichte van het vorige kwartaal 
is gestegen. 

De huidige forse stijging komt voor-
namelijk op het conto van de onder-
steuning bij de overheidsmaatregelen in 
de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan 
extra juristen voor een juiste uitvoering 
van de NOW-regeling en ondersteuning 
bij de TOZO. Ook ondernemingen doen 
veel en vaak een beroep op juridische bij-
stand, dat zien de detacheerders terug in 
de opdrachten.”

Overige sectoren
Uit de cijfers blijkt ook dat de vraag naar 
HRM-specialisten zich positief ontwik-
kelt. De vraag naar deze specialisten 
is in het vierde kwartaal gestegen met 
maar liefst 25%. 

Alle vakgebieden laten een omzetgroei 
zien in het vierde kwartaal ten opzichte 
van het derde kwartaal waaronder ook 
Engineering en Financieel waar de de-
tacheerders sterk in vertegenwoordigd 
zijn. 

ICT lijkt er goed voor te staan door een 
versnelde digitalisering bij organisaties, 
gedreven door onder andere het thuis-
werken, en de ontwikkelingen rondom 
data en privacy. 

O N D E R N E M E R S N I E U W S O N D E R N E M E R S N I E U W S

Groeiende omzet detacheerders

Het aantal ondernemers dat van plan 
is om het bedrijf binnen nu en twee 
jaar van de hand te doen, is in 2020 
bijna verdrievoudigd naar 40 procent. 
De helft van hen geeft zelfs aan dat zij 
het bedrijf bij een goede prijs direct 
zouden verkopen. 

De recente ‘coronacijfers’ komen uit de 
Marktlink Monitor waarin bijna duizend 
bedrijven in het mkb in Nederland,  
België, Duitsland, Engeland, Zweden en 
Denenmarken zijn bevraagd. 
Gemiddeld 70 procent van de mkb’ers in 
met name Nederland en Engeland over-
weegt momenteel opvolging of verkoop 
van hun bedrijf. 

Sterkste stijging in 25 jaar
“We weten dat de verkoopbereidheid 
van ondernemers anticyclisch is, maar 
zo’n sterke stijging als nu hebben we de 
afgelopen 25 jaar nog niet meegemaakt,” 
aldus Tom Beltman, partner en eigenaar 
van Marktlink. ,,We zien dat er veel se-
rieuze kopers in de markt zijn, waarbij de 
waarderingen ook goed zijn. Kopers zijn 
bereid om door de corona-effecten heen 
te kijken, waarbij de bedrijfswaarde kan 
worden genormaliseerd.”

Bedrijfsresultaat
Ondernemers die wilen verkopen dienen 
volgens hem vooral in deze tijd kritisch 
naar het bedrijfsresultaat te kijken.

 ,,Als een bedrijf te maken heeft met een 
daling van 50 procent of meer, is het 
verstandig om de verkoopplannen uit te 
stellen.

In zo’n geval kan het voor ondernemers 
lonen om bijvoorbeeld met een inves-
teerder te kijken naar een strategische 
overname van concurrenten die nóg 
harder getroffen zijn.”

Geen overnamegolf
De coronacrisis zet Nederlandse onder-
nemers niet alleen aan om de verkoop 
van hun bedrijf te overwegen. 

Voor twee derde van het midden- en 
kleinbedrijf geldt dat zij het juist nu een 
goed moment vinden om een bedrijf 
over te nemen. Investeerders, zoals pri-
vate equity partijen, zijn steeds meer 
een goed alternatief. 

Het is echter de vraag of die bereidheid 
zal uitmonden in een overnamegolf. 
Het aantal ondernemers dat denkt dat 
bij die verkoop ook de juiste prijs wordt 
betaald, is namelijk sterk afgenomen: 
vier op de tien Nederlandse mkb-onder-
nemers denkt dat de waarde van hun 
bedrijf door corona is verminderd.

40 procent ondernemers wil snel verkopen

De Green Business Club Rotterdam 
Centrum is dinsdag 9 februari 2021 
door wethouder Arno Bonte digitaal 
gelanceerd. De founding partners ABN 
Amro, Loyens & Loeff, Robeco, WTC 
Rotterdam, APPM, Rabobank, Postil-
lion Hotels en gemeente Rotterdam 
presenteerden de eerste plannen van 
de kersverse Green Business Club.

GBC Rotterdam Centrum is de dertiende 
lokale GBC en richt zich op de thema’s 
Energie, Mobiliteit & Logistiek, Klimaat-
adaptatie en Circulair & Afval. De Green 
Business Club (GBC) Rotterdam Cen-
trum is opgericht om bedrijven, (semi-)
overheden en kennisinstellingen te ver-
enigen in de opgave dit stadsgebied te 
verduurzamen. 

0-meting
Binnen Rotterdam Centrum ligt de focus 
op de ‘Z’ die wordt gevormd door het 
Weena, de Coolsingel en de Blaak.

Deze scope is bovendien zeer geschikt 
voor de uitvoering van gezamenlijke pro-
jecten voor de verduurzaming van het 
gebruik van de kantoren in het gebied. 

Binnen vier projectgroepen gaan par-
ticipanten aan de slag met concrete 
projecten. 
2021 staat in het teken van het uitvoeren 
van een 0-meting op de vier thema’s en 
aansluiting zoeken bij bestaande ambi-
ties en projecten in het gebied. Een aan-
tal keren per jaar komen leden van de 
projectgroepen samen. 

Over Green Business Club Nederland
Lokale Green Business Clubs bestaan 
uit bedrijven, gevestigd of nauw be-
trokken bij een bepaald gebied, lokale 
overheden en onderwijsinstellingen.  
Deze partijen, participanten genoemd, 
werken samen aan de verduurzaming 
van dat gebied en de eigen bedrijfs-
voering. 

Deels door het delen van kennis, maar 
vooral door het uitvoeren van concrete 
projecten. In Rotterdam-Alexander is 
sinds 2019 al een GBC actief.

Bedrijven werken samen aan    verduurzaming binnenstad

De handel in de Rotterdamse haven 
komt dit jaar nog niet terug op het 
niveau van voor de coronacrisis. Een 
volledig herstel is volgens het haven-
bedrijf onwaarschijnlijk. Het interna-
tionale vervoer van goederen en per-
sonen blijft naar verwachting ook dit 
jaar nog beperkt. Mochten de wereld-
wijde vaccinatieprogramma’s effectief 
blijken, dan zit er wel een opleving van 
de wereldhandel in.

De coronaschade voor de Rotterdamse 
haven, de grootste van Europa, bleef 
afgelopen jaar redelijk beperkt. Na 
een slechte start trok de handel later 
weer wat aan. De totale overslag van 
goederen daalde met 6,9 procent ten 
opzichte van 2019. 

Agribulk
De verschillen waren daarin groot. Zo 
daalde de overslag van ijzererts met 

24,5 procent, van kolen met 22,8 pro-
cent. Met name doordat er in Duitsland 
minder staal werd geproduceerd was 
minder invoer van erts en cokeskolen 
nodig. Ook de aanvoer van ruwe olie en 
olieproducten daalde met meer dan 10 
procent. 

Daar staat 4,8 procent meer ‘agribulk’, 
zoals granen, tegenover. Doordat de 
oogsten op het Europese vasteland 
tegenvielen, moest er meer worden in-
gevoerd. De overslag in biomassa steeg 
spectaculair met 108,3 procent. 

Op en neer
De aan- en afvoer van goederen in 
containers verliep golfsgewijs. Door de 
Chinese lockdown liep de aanvoer bij 
de Rotterdamse haven eerst terug en 
werden er diensten uit de vaart genom-
en. Na de eerste besmettingsgolf gingen 
veel consumenten weer meer geld uit-

geven en nam de vraag naar container-
vervoer hard toe. De tweede helft van 
2020 verwerkte Rotterdam meer con-
tainers dan in 2019.

Meer winst 
Financieel kwam het havenbedrijf onge-
schonden uit 2020. De nettowinst steeg 
tot 352 miljoen euro, flink meer dan de 
239 miljoen van het jaar ervoor. 

Die stijging is mede te danken aan extra 
inkomsten uit verlenging van huurcon-
tracten voor bedrijfsterreinen.. Daar-
naast daalden de kosten door bespa-
ringen, minder reizen en het schrappen 
van grote evenementen.

Portofrotterdam.nl

Ook dit jaar minder handel voor haven
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Voorwoord

De bestedingen worden nu anders verdeeld, waardoor voor sommigen 
ernstige tekorten ontstaan en anderen hun geld oppotten. We kunnen 
het namelijk ook niet uitgeven, niet aan vakanties, niet aan horeca, 
uitgaan en andere bestedingen. Dit maakt het voor ondernemers 
noodzakelijk om naar nieuw omzetmogelijkheden te zoeken, nieuwe 
kansen en misschien ook financiers te zoeken. Als de overheid de gaten 
niet vult, dan moet dat dus op een andere manier. 

Afgelopen jaar heb ik veel ondernemers gesproken die hun aanbod 
hebben veranderd. Een product of dienst is gewijzigd: net iets anders, 
maar wel toegestaan. Ik noem de cateraar die nu maaltijden huis-aan-
huis bezorgt, de broodjeszaak die levensmiddelenpakketten verzorgt, 
de bruidsfotograaf en -filmer die nu bedrijfsfilms maakt en de koerier 
voor medische artikelen die inmiddels de klandizie heeft aangevuld 
met andere opdrachtgevers. Geen vetpot. 

Een aantal ondernemers gooit het helemaal over een andere boeg: van 
reisagent tot GGD- medewerker en van reclamemaker tot elektricien.  
Sommige ondernemers hebben het desondanks zwaar. Is het niet om 
gezondheidsredenen, dan vooral om financiële redenen. 

Wat doe je als het water je aan de lippen staat? Of als je wel een 
doorstart wil maken, maar je hebt de middelen niet? De overheid heeft 
diverse regelingen die in veel gevallen passend zijn. Het blijft lastig, want 
echt maatwerk is het niet. Aanvullen dus, maar hoe dan? Afgelopen 
week kwam een folder in de bus bij menig ondernemer over foute 
investeerders. Voor sommigen misschien duidelijke taal en niet geheel 
onbekend. Anderen schrokken er weer van en namen het de overheid 
kwalijk dat er angst werd gezaaid, of vonden het niet van toepassing. 

Het kan zijn dat je als ondernemer in contact komt met mensen en 
organisaties die makkelijk geld lenen of willen investeren in je bedrijf. 
Dat klinkt soepel! Heb je als ondernemer in de gaten met wie je zaken 
doet? Hoe kom je daar achter? Wat doe je? Misschien willen ze het wel 
overnemen voor een leuk bedrag. Dan ben je van het hele gedoe af. 

Wat zijn de consequenties? 
Deelnemen tegen een prikkie of tegen voorwaarden die je maar half 
begrijpt. Wat is je voordeel om zaken te doen met onbekende en 
misschien zelfs foute geldschieters? 

De economie is als geheel gedaald, een aantal sectoren is hevig 
getroffen. Ik hoef ze niet te noemen, we weten het wel uit de 
dagelijkse nieuwsberichten en zodra we over straat lopen zien 
we de gesloten panden, (protest)borden en de volle papier- en 
kartoncontainers. Voor ondernemers in de getroffen sectoren 
is het interen of flink lenen. Andere sectoren draaien juist 
overuren en het is de kunst om een nieuwe balans te vinden, al 
is het maar tijdelijk. 

Een flitskrediet dan? Dat mag toch? Het mag, maar is 
het verstandig? Veel vragen die met moeite kunnen 
worden beantwoord. Misschien ligt daarin het 
antwoord in. Check dan actief uw mogelijkheden via 
het reguliere circuit.

Esther Janse, gebiedscommissielid MKB 
 Roel Dijkstra fotografie

Als we van de Alexanderknoop een volwaardig 
centrum willen maken, is de opgave om verdicht-
ing, infrastructuur, buitenruimte, vastgoedontwik-
keling op een goede manier te combineren en 
te versterken. Station Rotterdam Alexander en 
het Prins Alexanderplein zijn belangrijke plekken  
binnen de Alexanderknoop.
 
De groene metamorfose moet de toon zetten voor 
heel de Alexanderknoop, dat absoluut de potentie 
heeft om een hoogwaardig centrumgebied te 
worden.
 

Nieuwe bestemming voor Rotterdam Oost: 

• Ruimte voor ontmoeten en verblijven

• Meer circulair maken Alexanderknoop

• Aantrekkelijke omgeving voor werknemers

• Aanhelen groen- en waterstructuren

• Meer ruimte voor fietsers

• Betere verbinding voor voetgangers

• Biedt kansen voor verdere verdichting en 
aantrekkelijk woongebied

Alexanderknoop

Groener gezicht Alexanderplein
Een aantrekkelijk plein voor bewoners, ondernemers, reizigers en 
werknemers in plaats van alleen maar een doorgaansroute. Na de 
grondige verbouwing van het metro- en treinstation is de buitenruimte 
aan de beurt. Het Prins Alexanderplein krijgt de komende jaren een 
groene metamorfose.

Om niet jaren te hoeven te wachten en het Prins Alexanderplein nu al 
(voorlopig) een groener gezicht te geven, legt de gemeente rondom de 
bomen twee groenvakken aan. Voor de blauwe tegels die er nu liggen, 
komt een gazon in de plaats met daaromheen een bank. En in het na-
jaar van 2021 worden bloembollen geplant om de groenvakken op te 
fleuren.

De werkzaamheden beginnen in maart en duren ongeveer vier weken. 
Door eventuele vorst, hevige regen of andere weersomstandigheden 
kunnen de werkzaamheden langer duren. Deze groene metamorfose 
moet de toon zetten voor heel de Alexanderknoop, dat absoluut de  
potentie heeft om een hoogwaardig centrumgebied te worden.

Groene stadslongen
Het Prins Alexanderplein is een van de zeven stadsprojecten in  
Rotterdam. Door corona is het nog duidelijker hoe belangrijk een 
aantrekkelijke en groene buitenruimte is voor alle Rotterdammers. Met 
deze projecten krijgt Rotterdam meer groene stadslongen: aantrekke-
lijke openbare plekken waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten, 
bewegen en recreëren. 

Meer informatie:  
www.rotterdam.nl/ bestuur-organisatie/stadsprojecten.
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Als ondernemer wordt u hard geraakt in de coronacrisis. Dat ont-
gaat ook mensen niet die u op een verkeerde manier wel “financieel  
willen helpen”. Dit is niet in uw belang, maar in het belang van deze 
groep geldschieters. Hoe herkent u dit en wat kunt u eraan doen? 

Pas op voor foute geldschieters! Ontwerpvisie stedelijk gebied
Voor de Alexanderknoop zijn in de ontwerpvisie 
doelen gesteld voor wonen en werken, winkelen 
en recreëren, studeren, mobiliteit, water, het  
nodige groen en circulariteit. 

Wonen
De opgave voor wonen is wellicht de meest 
zichtbare, zeker qua aantallen. Op dit moment zit-
ten er ongeveer 1650 woningen voor heel Prins  
Alexander in de pijplijn. Dat is slechts een deel van 
wat er nog moet worden gebouwd. Belangrijke bouw- 
locaties grenzen direct aan de Alexanderknoop en 
zullen om die reden dan ook de hoogte in gaan. 

Wat gaat er gebeuren? 

• Nieuwbouw

• Ombouw van kantoor naar woning

• Sloop

• Appartementen (merendeel)

• Grondgebonden woningen

Grote Beer
Dit jaar moet nog de bouw beginnen van de   
Grote Beer, een woon-complex aan de Hoofdweg in  
Rotterdam-Oosterflank, haast tegen winkelcentrum 
Alexandrium aan. Het getrapte gebouw met circa 
tweehonderd appartementen wordt bijna zeventig 
meter hoog.

Criminelen ‘helpen’ graag in de vorm van 
contante leningen of  giften. Zij beschikken 

immers vaak over grote hoeveelheden contant 
geld, die zij met bijvoorbeeld drugshandel 
hebben verdiend. Het is voor hen interessant 
om dit contante geld te investeren in kwetsbare 
bedrijven. Zo wordt het geld witgewassen.

Iemand wil je pand huren maar is 
onduidelijk over de activiteiten waarvoor 

hij of  zij het pand wil gebruiken. Je loopt het risico 
dat het pand wordt gebruikt voor productie van 
drugs, opslag van illegale handelswaar, illegale 
onderhuur of  illegale kamerverhuur.

Hoe herken je een foute 
geldschieter?

  Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, 
dan is het dat waarschijnlijk ook. Wijs een 
‘te mooi’ aanbod resoluut af  en maak duidelijk 
dat je geen zaken doet met degene die het 
aanbiedt.

   Lees de kleine lettertjes, waar teken je exact 
voor?

  Kijk goed met wie je in zee gaat. Ook bij een 
bedrijfsovername. Ga in gesprek met de 
koper, vraag om originele legitimatie (geen 
kopie), bedrijfsgegevens en doe een check bij 
de Kamer van Koophandel.

Wat kun je 
doen?

Doe melding
Je kunt maar 
één keer nee 
zeggen

Je wordt overgehaald of  gedwongen om 
contracten met leveranciers af  te sluiten 

tegen hoge tarieven, bijvoorbeeld als voorwaarde 
bij een lening.

   De overheid heeft verschillende 
steunmaatregelen voor ondernemers 
gerealiseerd. Wees terughoudend met het 
inschakelen van tussenpersonen die je 
tegen betaling of  onduidelijke voorwaarden 
helpen bij het regelen van deze steun. Vraag 
bij de gemeente en het UWV na wat er voor 
jou mogelijk is. Voor een overzicht van de 
steunmaatregelen kijk je op: https://www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
financiele-regelingen/overzicht-financiele-
regelingen.

Wanneer je als ondernemer met criminelen 
in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. 
Je loopt grote risico’s. Je pand kan worden 
gesloten en de vergunning ingetrokken. Je 
kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld 
voor de strafbare feiten die in jouw pand 
of onder de vlag van jouw onderneming 
gepleegd worden.

Ook deinzen criminelen niet terug voor 
geweld en bedreiging. 

Je kunt maar één keer nee zeggen!

Geen weg
meer terug

De geldschieter ontwijkt vragen of  
levert gevraagde informatie niet aan.

Het aanbod is afkomstig van personen die 
gelieerd zijn aan een criminele motorclub.

De geldschieter vraagt een extreem hoge rente of  
gebruikt geweld en bedreigingen om de schuld te 
innen. Dit noemen we Loan Sharks. Ze zijn vaak 
betrokken bij georganiseerde misdaad.

 Vertrouw je het niet? Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) 
of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Pas op 

voor foute 

geldschieters Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt 
door de coronacrisis? En heb jij een 
aanbod gekregen voor een lening of een 
investering? Of wil er iemand tegen betaling 
of onduidelijke voorwaarden je helpen bij 
het regelen van de steunmaatregelen van 
de overheid? Let dan op! Voor je het weet 
is jouw zaak het toneel van drugshandel of 
illegaal gokken.

Je kunt maar 
één keer nee 
zeggen

Recent hebben alle ondernemers in Rotterdam 
persoonlijk een brief ontvangen met informatie. 
 

Prins Alexander   demografisch
• Ongeveer 95.800 inwoners

• Hiervan is 21% ouder dan 65 jaar

• Relatief veel middeninkomens (35%)

• Toch nog 46% heeft een laag inkomen

• 44.500 woningen, aantal huishoudens iets hoger

• 98% van de woningen is naoorlogs

• 44% is sociale huur, een Rotterdams gemiddelde

• 41% koop, bovengemiddeld

• 8 wijken

• Grote onderlinge verschillen in leeftijdsopbouw, 
inkomen, woningvoorraad

• Ligging ongeveer 6 meter beneden NAP



BUSINESS BUSINESS18 19

In dit nummer stellen we  
2 leden aan u voor!

Monique DelfgaauwBusinessClub Prins Alexander is een actieve club voor ondernemers, 
door ondernemers. Doel van de business club is om ondernemers in 
Rotterdam Prins Alexander en omstreken bij elkaar te brengen en 
kennisuitwisseling te bevorderen tussen de bedrijven, instellingen 
en lokale overheid. Daarnaast biedt de business club de mogelijk-
heid tot netwerken. De BusinessClub Prins Alexander heeft leden 
afkomstig uit een veelheid van verschillende branches.

BusinessClub Prins Alexander organiseert op jaarbasis een breed scala 
aan activiteiten. Minimaal één keer per maand wordt er een netwerk-
activiteit, georganiseerd voor de leden. Daarnaast worden er regelmatig 
activiteiten met andere business clubs en partijen georganiseerd. Altijd 
staat kennisoverdracht, netwerken en interactie met elkaar centraal.

Waarom lid worden?
De belangrijkste reden waarom je als ondernemer lid wilt worden van 
BusinessClub Prins Alexander is om ervaringen en kennis uit te wisselen 
met mede-ondernemers. De business club biedt bij uitstek de mogelijk-
heid hiervoor. Daarnaast is het streven om met elkaar zaken te doen.

Secretariaat: Jacob van Akenstraat 80, 3067 JR Rotterdam • T 010 421 46 13 • secretaris@businessclubpa.nl • www.businessclubpa.nl

Mijn naam is Monique Delfgaauw, directeur van Lommer-
rijk aan de Straatweg in Rotterdam-Hillegersberg. Samen 
met 50 zeer enthousiaste en bevlogen medewerkers willen 
wij dagelijks het verschil maken. Natuurlijk heel zuur dat 
we al enige tijd door de coronacrisis dicht zijn en niet kun-
nen doen wat we het liefste doen; een uniek zakelijk of 
parti-culier evenement verzorgen. Maar we hebben de 
corona-sluiting gebruikt om de volledige metamorfose 
waar we in 2019 mee gestart waren verder door te zetten 
naar onze grote bovenzaal. Kortom wij zijn klaar voor de 
toekomst!

Inspirerende ontmoetingen
Voor alle ontmoetingen - zakelijk of privé - is Lommerrijk de 
ideale locatie. Of je nu een grootscheeps congres wilt orga-
niseren voor 400 man of een intiem diner met tien van je 
dierbaarste vrienden. En wil je de zakelijke bijeenkomst af-
sluiten met een informele borrel op het terras of met een 
boottochtje? Ook dat kan in Lommerrijk. Omzoomd door 
water en prachtig groen is het een inspirerende omgeving 
die kan leiden tot bijzondere ontmoetingen en gesprekken.    

Flexibel en maatwerk
In Lommerrijk is alles mogelijk, een vergadering, een bedrijfs- 
event, een productpresentatie, een jubileum, een receptie, 
een feestavond, een buffet, walking dinner of actief bedrijfs- 
uitje. Nadat je met een van onze sales medewerksters je 
specifieke wensen hebt doorgesproken, stellen wij een 
draaiboek op dat nauwgezet gevolgd zal worden. Zo kun je 
zelf ongestoord aan jouw evenement deelnemen. 

Ieder event bij Lommerrijk biedt maatwerk, waarbij wij  
vanzelfsprekend rekening houden met speciale wensen. 

Ook daarom Lommerrijk
Lommerrijk is zeer goed bereikbaar zowel met de auto als 
met het openbaar vervoer. Er is ruime - gratis - parkeergele-
genheid op eigen terrein. 

Ik zou het leuk vinden jou een persoonlijke, vrijblijvende  
rondleiding te geven en nader kennis te maken! Heb je  
interesse, voel je vrij om contact met mij op te nemen. 

Robertino van Eijk 

Sinds 1999 is eigenaar Robertino van Eijk actief in zijn 
onderneming (voorheen Van Eijk loodgieters). De werk-
zaamheden van Satino Service bestaan voornamelijk uit 
het vernieuwen en repareren van daken van bitumen 
of metalen zoals zink, koper of lood. Verder kun je bij  
Satino Service terecht voor het vervangen en plaatsen van 
cv ketels.

“Onze klanten zijn voornamelijk VVE beheerders, vast-
goedbedrijven, winkeliersverenigingen en een aantal vaste 
ondernemers en particulieren. 
Zo was het dat, één van mijn relaties Lievaart Vormgeving 
& Communicatie regelmatig enthousiast vertelde over de 
BusinessClub Prins Alexander, zodoende heb ik mij aan-
gemeld als nieuw lid bij de BusinessClub.

Mede de regio waarin onze werkzaamheden zich voordoen 
en het kleinschalige van de businessclub sprak mij enorm 
aan en heeft mij doen besluiten om lid te worden. Graag 
willen wij door het aansluiten bij de BusinessClub meer 
ondernemers uit de omgeving ontmoeten en ons netwerk 
verbreden.

Wij kijken uit naar de bijeenkomsten waarin wij kennis  
mogen maken met u.

Tot snel!

Satino ServiceLommerijk

WORD OOK LID!
Sluit aan bij ondernemers die hun blik willen verruimen

Direct lid worden? Vul dan het formulier in op onze 
website. Het is het altijd mogelijk om een keer een 
van onze bijeenkomsten te bezoeken en Business-
Club Prins Alexander zelf te ervaren!

We staan er gekleurd op! 

Regelmatig word ik, ongeacht het onderwerp, getriggerd door 
een krantenartikel of nieuwsbericht. En zoals dat gaat vorm ik 
me op basis van mijn eigen ‘gekleurde’ achtergrond een persoon-
lijke mening of voorkeur. Niets bijzonders zult u denken, zo gaat 
dat nu eenmaal met ons menselijk brein.

Voorheen had ik dan mijn eigen mening vrij snel klaar en kon ik me 
dus wel of niet vinden in de uiting van die ander. Maar er is iets met 
me gebeurd in het afgelopen jaar dat gedomineerd werd door maar 
één ding: corona. Er is geen dag, maar dan ook echt geen dag voorbij-
gegaan dat ik er zakelijk of privé niet mee ben geconfronteerd. Soms 
was daar de verwarring, het begrip maar regelmatig ook het onbegrip. 
En dat maakte dan weer dat ik terug moest komen op mijn eerder 
uitgesproken mening. 
Den Haag heeft maatregelen getroffen en regels bedacht. Soms helder 
en duidelijk. Maar, zoals dat gaat met regels, ook vaak onnavolgbaar 
en niet uit te leggen. En de meningen en opvattingen over het beleid 
lopen uiteen. En ook ik ben regelmatig gevraagd wat ik ervan vond en 
wat het met me deed. En tijdens de verkiezingen wordt mij de, in mijn 
optiek onmogelijke, keuze voorgelegd om ook ‘kleur te bekennen’ in 
mijn politieke voorkeur. Wie zit er in Den Haag op de stoel die mijn be-
langen behartigt? Welke partij heeft het beste met mij voor? Overigens 
gaat het niet om mij, maar om ons. Het gaat om onze belangen. Van 
student tot verpleegkundige, van ondernemer tot gepensioneerde. 
Voor mij persoonlijk komen de verkiezingen te vroeg, hadden van mij 
echt verplaatst mogen worden naar een later moment. 

En dan niet vanwege de huidige maatregelen, maar 
meer omdat ik in de ban van het nog steeds rond-
warende virus nu geen keuze kan en wil maken. 
Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Hoe hou ik 
als ondernemer alles draaiende? hoe kan ik blijven 
zorgen voor mijn gezin en omgeving? 

Ik ben momenteel meer bezig met het ‘in het nu’ 
dan in de toekomst, hoewel? Hoe dan ook, de 
politiek kan mij in deze onzekere periode in beide 
gevallen geen duidelijkheid geven en perspectief 
bieden. 

De pandemie heeft blootgelegd dat er saamhorigheid 
nodig is maar dat de uitwerking ons helaas steeds 
verder uit elkaar drijft. Ook politiek gezien. Maar ik 
heb hoop en ben positief gestemd dat onze geza-
menlijke toekomst toch kleur gaat krijgen. En dat 
we ongeacht onze politieke voorkeur elkaar weten 
te vinden. Mijn ‘gekleurde’ stem gaat naar……

Hans Lemmers
 

Erasmus Uitvaart
info@erasmusuitvaart.nl
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Henk van Ree
senior accountmanager  
Riviummarinier
010 - 284 87 87
(h.van.ree@capelle 
aandenijssel.nl)

Team  
Economische  
Zaken

Actuele besluiten, 
Europese aanbestedingen 
en nieuwsberichten, speciaal 
geselecteerd voor ondernemend 
Capelle, treft u aan op
www.capelleaandenijssel.nl.

G E M E E N T E  C A P E L L E  A A N  D E N  I J S S E L G E M E E N T E  C A P E L L E  A A N  D E N  I J S S E L

In december 2020 zijn in de wijk  
Fascinatio twee in het oog springende,  
nieuwe bedrijfspanden opgeleverd.
Het college van B&W is erg verheugd 
over beide vestigingen. “Twee lokale 
bedrijven met veel groeipotentie die 
kiezen voor Capelle aan den IJssel.”

Lomans
Aan de Barckalaan verscheen een eye-
catcher op een unieke locatie van het 
bedrijf Lomans Capelle b.v. Een schitte- 
rend, duurzaam pand met veel glas en 
hout. Lomans bedient al meer dan twin-
tig jaar haar klanten vanuit Capelle aan 
den IJssel. 
Hugo Overakker van Lomans stelt: “Van-
uit onze nieuwe vestiging kan ik onze 

medewerkers een prettige, gezonde en 
duurzame werkomgeving bieden die 
inspireert. Ik kijk er enorm naar uit om 
nog voor een lange tijd vanuit Capelle 
onze werkzaamheden voort te zetten!” 

Vuicon
Op de Fascinatio Boulevard werd even- 
eens een prachtig bedrijfspand gerea- 
liseerd met veel uitstraling van het 
bedrijf Vuicon. Eigenaar Cornelis Vuik is 
bijzonder blij met zijn prachtige nieuwe 
pand. “Het voelt als een voorrecht om 
ons hier te kunnen vestigen. 

Dichtbij onze klanten en uitvalswegen. 
Iedere dag genieten we van het uitzicht 
en een loopje door de gezellige buurt.” 

Lomans en Vuicon  
versterken Fascinatio

Erik Hommel
Accountmanager  
bedrijven en  detailhandel
010 - 284 81 59
(e.hommel@capelle 
aandenijssel.nl)

Andy Jansen 
Accountmanager 
Economische Zaken
(a.jansen@capelle 
aandenijssel.nl)
0615102933

Kirsten van Ardichem
junior beleidsadviseur  
Economische Zaken
010-2848133

Inkomen lager door corona?   Vraag de Tijdelijke Ondersteuning   Noodzakelijke Kosten aan!
Inwoners van Capelle aan den IJssel, 
Krimpen aan den IJssel en Zuidplas 
kunnen vanaf 3 maart 2021 de TONK 
aanvragen bij IJsselgemeenten.

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten. Het is een ver-
goeding voor woonkosten voor mensen 
die in financiële problemen zijn geko-
men door de coronamaatregelen.
Harriët Westerdijk, wethouder in Capelle 
zegt hierover: “Door de maatregelen 

tegen corona hebben veel mensen nu 
minder inkomen. 

Dat kan gaan om ondernemers/zzp’ers 
maar ook om werknemers die nu minder 
uren kunnen werken. Zij hebben daar-
door misschien moeite om hun woon-
lasten te betalen. 

Dat gaat om huur en hypotheek en gas, 
water en elektriciteit. De TONK kan een 
bijdrage in de kosten geven.”

Meer informatie en aanvragen op:
www.ijsselgemeenten.nl/TONK

Hier vindt u meer informatie en het  
formulier voor aanvragen. 

Het formulier is ook te krijgen bij  
de informatielijn van Sociale Zaken  
IJsselgemeenten via: 
socialezaken@ijsselgemeenten.nl of 
via telefoonnummer 010 - 284 84 57 
(van 8.00 tot 12.00 uur).

George Derksen
Beleidsadviseur EZ
Projectleider Circulaire
Economie
06 46 179 226
george.derksen@
capelleaandenijssel.nl

Eerste stemformulieren BIZ CapelleXL    binnen, wie volgt?
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mr. Erwin den Hartog

Column

Ook het feit dat de beide café-exploitanten in het verleden een restau-
rant hebben gehad en dus als het ware het ‘klappen van de zweep’ 
kennen, betekent niet dat zij rekening hadden moeten houden met een 
situatie als deze, aldus de kantonrechter.

Huurvermindering
De coronacrisis en de getroffen overheidsmaatregelen hebben tot een 
fundamentele verstoring van het evenwicht in de huurovereenkomst 
geleid. De vraag is echter hoe het één en ander weer in balans kan 
worden gebracht. De rechtbank geeft een duidelijk signaal af dat geen 
van beide partijen een verwijt van deze onvoorziene omstandigheid kan 
worden gemaakt, waardoor het financiële nadeel evenwichtiger tussen 
verhuurder en huurder moet worden verdeeld. Als uitgangspunt wordt 
in beginsel genomen een huurvermindering van 50%.

Onderhandelingspositie
Vooral ondernemers die hun deuren hebben moeten sluiten vanwege 
overheidsmaatregelen worden financieel hard getroffen. Met name hun 
onderhandelingspositie wordt door deze uitspraak flink versterkt. Wel 
is het van belang voor een beroep op huurvermindering dat onderne-
mers goed kunnen onderbouwen dat zij omzetverlies lijden of hebben 
geleden ten gevolge van de coronacrisis. Echter niet alleen in de horeca, 
maar ook in andere branches wordt massaal omzetverlies geleden. Er 
wordt verondersteld dat ook deze ondernemers in een vergelijkbare 
situatie een beroep op eventuele huurvermindering kunnen doen. 

De rechter heeft voor het eerst in een bodemprocedure de corona-
crisis over het algemeen als onvoorziene omstandigheid aangemerkt. 
Dit geldt dus niet alleen in huurkwesties. Ook ten aanzien van andere 
overeenkomsten kan de coronacrisis als onvoorziene omstandigheid 
worden ingeroepen, bijvoorbeeld bij een koopovereenkomst.

Conclusie
Mocht u worden geconfronteerd met de situatie dat u de huur niet 
meer kunt voldoen, dan is het verstandig om het gesprek over even-
tuele afspraken over huurvermindering als gevolg van de lockdown 
met de verhuurder aan te gaan. Wees alert en laat u eventueel van 
advies voorzien.

De Haij & Van der Wende Advocaten 
3009 CE Rotterdam 
Barbizonlaan 82 
2908 ME Capelle a/d IJssel 
T 010 220 44 00

De verkiezingen worden gedomineerd door de co-
ronacrisis. Voor ondernemers zal van belang zijn 
welke partij met welke maatregelen het beste co-
rona te lijf gaat. In ieder geval zijn het voor de hore-
ca spannende tijden. Wij kunnen ze niet helpen bij 
hun politieke keuze, maar wel bij de praktische 
bedrijfsvoering zoals huurvermindering.

Met dat oogmerk delen wij graag met u het volgen-
de. Op 21 januari 2021 heeft de rechtbank Den Haag 
uitspraak gedaan over de vraag of de lockdown aan-
leiding geeft tot huurvermindering. Dit versterkt 
mogelijk de onderhandelingspositie van huurders. 

Bodemprocedure
In deze uitspraak oordeelt de rechter in een zoge-
noemde bodemprocedure voor het eerst dat gelet 
op de aard en omvang de coronacrisis als onvoor-
ziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW 
kan worden aangemerkt. Tot nu toe heeft de rechter 
zich in kort geding vaak over de vraag gebogen of 
een huurvermindering als gevolg van de corona-
maatregelen is toegestaan. Een toewijzing in een 
bodemprocedure drukt echter juridisch zwaarder, 
dan een uitspraak in kort geding.

Casus
Deze zaak betreft twee café-exploitanten in Den 
Haag. In verband met de coronamaatregelen kun-
nen zij de huur niet meer betalen, waardoor de ver-
huurder hen wegens achterstallige huurpenningen 
heeft gedagvaard. De twee Haagse café-exploitanten 
verweren zich door te stellen dat zij vanwege de 
maatregelen omzetverlies lijden, waardoor zij de 
huur niet meer kunnen voldoen.

De rechter oordeelt dat gelet op haar omvang en de 
gevolgen voor de economie en de maatschappij, de 
coronacrisis als onvoorziene omstandigheid in de 
zin van artikel 6:258 BW moet worden beschouwd. 
Partijen hebben deze pandemie en haar gevolgen 
niet in de huurovereenkomst kunnen verdisconte-
ren en mochten over en weer ook niet van elkaar 
verwachten dat dit wel het geval zou zijn.

Coronacrisis en  
huurvermindering

Krimpen aan den IJssel

nèt even anders
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mr. Kees van Steensel 

Winkeliers, horeca en cultuur, die juist voor het leven in de wereld 
buiten de tunnel zorgen, lijken permanent tot stilstand te zijn gekomen, 
zonder genoeg foerage om de weg door de tunnel te overleven.   

Een groot slot
Kunt u zich voorstellen dat u al fluitend de tunnel uitrijdt, het lentelicht 
u overspoelt en u uiteindelijk uw geliefde woonplaats inrijdt en in de 
volgende nachtmerrie terecht komt? Uw stad koestert de lentezon. De 
bomen ontluiken. Maar wat ontbreekt er? Als u het prachtige centrum 
van uw stad of dorp in slentert, komt u erachter dat de winkeliers in 
de tunnel zijn achtergebleven. Samen met de uitbaters van de horeca 
die alles zo bruisend maken. Ook op het theater waar u die prachtige 
momentjes hebt beleefd, hangt een groot slot.

Het hart van de gemeenschap is verdwenen..…

Nachtmerrie
U schrikt wakker uit uw nachtmerrie en realiseert zich hoe belangrijk 
het is die groepen die de kern van de samenleving vormen in leven te 
houden en niet verhongerd in de tunnel achter te laten.

Genieten
Hoe mooi zou het zijn om begin van deze zomer weer te kunnen genieten 
van die mooie nieuwe outfit waar uw partner trots de winkel mee uit-
loopt en u daarna vanaf uw vertrouwde terrasje de klanken consu-
meert van de big band die zich na maanden van afzondering volledig 
uitleeft op hun instrumenten.

Hoe mooi zo het zijn…….. 

Van Steensel Assurantiën b.v. 
Pr. Pieter Christiaanstraat 61 
3066 TB Rotterdam 
info@steensel.nl 
T 010 412 39 11
www.steensel.nl

Kent u het verhaal van het licht in de tunnel? Dat 
verhaal gaat over hoop, dat alles weer zo is zoals 
het vroeger was. Niks meer, niks minder. 

De tunnel is de situatie die wij niet gewend zijn en 
het licht staat voor het leven dat wij over de jaren 
gewend zijn te leven. Niks meer, niks minder. 

Beperkte wereld
Wij zijn gewend om, hoe lang een tunnel ook is, op een 
gegeven moment licht aan het spreekwoordelijke 
einde van de tunnel te zien. Dan is de tijdsspanne 
dat men weer in het normale leven buiten de tunnel 
komt gewoonlijk te overzien en draaglijk. Je zou zelfs 
kunnen zeggen dat je ernaar uitkijkt om het licht  
fel-ler te zien worden en uiteindelijk bevrijd wordt 
uit de beperkte wereld die een tunnel de reiziger 
voor-schotelt.

Tunnelbewoners
Nu lijkt de tunnel die de coronatijd ons heeft  
gebracht er één uit de ergste nachtmerries.  Het lijkt 
erop dat de file die zich in de tunnel gevormd heeft 
het ene moment vol gas kan geven en er in de verte 
zowaar een lichtje te zien is. 

Het andere moment stokt de file abrupt en zie je 
bepaalde groepen tunnelbezoekers zelfs verworden 
tot tunnelbewoners. Het lijkt ervan af te hangen op 
welke baan je je in de tunnel begeeft.

Permanent tot stilstand
Nu geeft de komst van de lente hoop om het corona- 
virus te verslaan. Alleen in de tunnel zie je niets van 
de lente en blijven er hele groepen ondernemers 
achter in de tunnelfile die zich op de blijkbaar wille-
keurige baan in de tunnel heeft gevormd. 

Het licht in de tunnel

Column
WIJ STAAN

Barbizonlaan 82  |  2908 ME Capelle a/d IJssel 

010 220 44 00  |  mail@haijwende.nl  |  haijwende.nl

VOOR UW ZAAK
Bij De Haij & Van der Wende advocaten geloven wij in de kracht van deskundig en persoonlijk 
juridisch advies. Elke cliënt en elke kwestie is uniek en vraagt om maatwerk. Samen met u gaan 
wij voor het meest praktische en optimale advies. U kunt bij ons terecht voor arbeidsrecht, 
vastgoedrecht en ondernemingsrecht. 

De Haij & Van der Wende Advocaten. Wij staan voor uw zaak.

Geïnteresseerd? Bel 010 220 44 00

WILT U OOK ADVERTEREN?

C a p e l l e  a a n  d e n  I J s s e l 
Rotterdam Prins Alexander

M A G A Z I N E

AlexanderIJsselmagazine.nl, hét business magazine voor de regio!

Voor ondernemers in Rotterdam  
Prins Alexander, Capelle aan den  
IJssel en Krimpen aan den IJssel.

Adverteren? Neem contact op met Peter Meulendijk  
(06 547 514 62) of Inge Lievaart (06 290 92 876)

Ondernemen wordt weer leuk!
Met de lancering van een nieuw magazine maken we ondernemen in 
de regio weer extra leuk. Wij weten als geen ander hoe belangrijk het 
is om in deze veelbewogen tijd elkaar te versterken, te verbinden en te 
vinden. Daarom is het nu tijd om actie te ondernemen en de zichtbaar-
heid van je bedrijf te vergroten. Met het nieuwe Business Magazine. Dit  
actuele magazine komt 4 x per jaar uit in een oplage van 6000 exempla-
ren in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam Prins  
Alexander en de rand Rotterdam Oost. Het magazine wordt op basis 
van gecontroleerde verspreiding verzonden aan ondernemers. 
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mr. Paul van Ravenzwaaij

Bij de huidige marktomstandigheden is het gebruikelijk dat er een rente- 
garantie-opslag wordt berekend als percentage van de berekende 
premie. Waar schuilt het aandachtspunt bij dit soort regelingen? In de 
afgesproken exit-voorwaarden die gelden bij het einde van de uitvoe-
ringsovereenkomst en dan met name de voorwaarden die gelden ten 
aanzien van overrentedeling. In de tijd van een hoge rentestand was 
het zeer gebruikelijk om af te spreken dat het rendement dat de verze-
keraar behaalde boven de gehanteerde rekenrente (deels) ten goede 
kwam aan de werkgever en/of de pensioendeelnemers. In het eerste 
geval werd de verschuldigde premie dan verlaagd met de beoogde 
overrente. In het tweede geval werd door de verzekeraar een toeslag 
toegekend aan de opgebouwde pensioenaanspraken uit het behaalde 
overrendement. Er zijn werkgevers die contractueel verplicht zijn om 
bij het niet verlengen van de uitvoeringsovereenkomst de teveel ge-
noten korting op de premie alsnog aan de verzekeraar te vergoeden. 
Dit bemoeilijkt natuurlijk de keuzes ten aanzien van het pensioenak-
koord. Ook zijn er werkgevers die contractueel gebonden zijn om jaar-
lijks een bedrag aan beheerskosten aan de verzekeraar te vergoeden 
totdat de laatste pensioengerechtigde (en ook de partner) overleden is.

Conclusie
Het pensioenakkoord wordt gezien als oplossing voor alle huidige 
pensioendiscussies. Het feit dat mensen steeds ouder worden en de 
huidige extreem lage rente maken pensioenuitkeringen aanzienlijk  
duurder dan voorheen en zet de dekkingsgraad van veel pensioenfond-
sen onder druk. De (beperkte) markt van werkgevers met een eigen  
pensioenregeling wordt de mogelijkheid geboden om ook vanaf 2026 
de huidige regeling te continueren. Werkgevers die deze regeling niet 
kunnen of willen continueren, omdat de premie hiervoor te hoog is 
geworden, kunnen worden geconfronteerd met de gevolgen van hun 
keuzes in het verleden. Of ze zich hiervan bewust zijn, is natuurlijk 
altijd de vraag. Werkgever, verdiep je dus eerst goed in het volledige 
vraagstuk voordat er besluiten worden genomen ten aanzien van een 
nieuwe pensioenregeling. Keuzes die zijn gemaakt in het verleden zal 
de verzekeraar gewoon contractueel afdwingen.   

Neemt u voor meer informatie over dit artikel of overige  
pensioen gerelateerde vragen contact op met Paul van Ravenzwaaij, 
als pensioenspecialist verbonden aan Pellicaan Advocaten 
(088 627 22 20, paul.vanravenzwaaij@pellicaan.nl).

Pellicaan Advocaten
Gebouw Eurogate II
Watermanweg 60
3067 GG Rotterdam
rotterdam.advocaten@pellicaan.nl
T 088 627 22 20 
www.pellicaan.nl

Nu de concept wetteksten van het Pensioenakkoord 
zijn vrijgegeven, lijken de contouren van de nieuwe 
wetgeving wel aardig helder. Vanaf 2026 moeten 
alle bestaande pensioenregelingen gebaseerd zijn 
op het beschikbare premiesysteem, waarbij de jaar-
lijkse premie-inleg voor alle werknemers hetzelfde 
percentage van de grondslag bedraagt. 

De ’verzekerde‘ regelingen
Het grootste gedeelte van de werknemers in Neder- 
land bouwt pensioen op bij het bedrijfstakpen- 
sioenfonds dat verplicht gesteld is binnen hun  
bedrijfstak. Hier bepalen de sociale partners de 
hoogte van de beschikbare premie en gaat het pen-
sioenbestuur over de vraag of ook de bestaande 
opgebouwde pensioenaanspraken onderdeel wor-
den van de nieuwe systematiek. Een ander gedeelte 
van de werknemers bouwt pensioen op bij het eigen 
pensioenfonds van de werkgever. 
Ook hier zijn de sociale partners intensief betrokken 
bij de invulling van de nieuwe regeling en beslist het 
bestuur van het pensioenfonds over de opgebouwde 
pensioenaanspraken. Een kleine 1,4 miljoen werk-
nemers bouwt hun pensioen op bij een pensioenver-
zekeraar of een PremiePensioenInstelling (PPI). Hier-
mee heeft de werkgever een contract voor de uitvoer 
van de pensioenregeling gesloten. De werkgever 
gaat in eerste aanleg over de inhoud van de pensioen- 
overeenkomst en bij de wijziging ervan heeft hij én 
de instemming van de ondernemingsraad nodig,  
indien aanwezig, én de instemming van alle werkne-
mers. Van deze groep werknemers is op dit moment 
een kleine 30% deelnemer in een uitkeringsovereen-
komst. De andere 70% bouwt het pensioen op via een 
beschikbare premieregeling. Voor deze beide rege-
lingen biedt het Pensioenakkoord een overgangs- 
regiem.

Verzekerde uitkeringsovereenkomst
De uitkeringsovereenkomst is gebaseerd op de 
toegezegde pensioenuitkering. Indien deze wordt 
uitgevoerd bij een verzekeraar, heeft deze de ver-
plichting op zich genomen om de uitkering ook 
daadwerkelijk levenslang te garanderen. Hier zijn 
alle actuariële grondslagen op gebaseerd. De door 
de werkgever verschuldigde premie wordt geba-
seerd op de gehanteerde (toekomstige) levens-
verwachting en de rekenrente. 

Pensioenakkoord

Column

Binnenhof 14, 3069 KV Rotterdam 
010 455 11 88 | info@ottohahn.nl

Wanneer wij weer open mogen starten we 
gelijk met een vernieuwde kaart met heerlijke 
gerechten om u extra te verwennen!

Tot snel weer? 

Prins Alexanderplein 5 • 3067 GC Rotterdam •  T 010 455 66 24 • info@wilskrachtrotterdam.nl

dinerenBORRELEN LunchenOntbijten

wilskrachtrotterdam.nl

Zodra het weer kan, zien we u dan?
Graag tot ziens!
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Kleine ondernemers kunnen voortaan 
anoniem klagen over grote klanten die 
hun rekeningen niet op tijd betalen. 
Marktwaakhond Autoriteit Consument 
& Markt (ACM) heeft een meldpunt 
voor klachten van mkb’ers die lang 
moeten wachten op het geld van grote 
bedrijven. Hiermee moet duidelijk 
worden hoe groot het probleem van 
onbetaalde rekeningen is tijdens de 
coronacrisis.

Volgens het ministerie van Economische 
Zaken (EZK) is het meldpunt een eerste 
stap om grote bedrijven te dwingen snel-
ler te betalen. Cijfers over de afgelopen 
jaren zouden uitwijzen dat ze de betaal-
termijn steeds verder oprekken.

Overleven of omvallen
In crisistijd kan het op tijd beschikken 
over je geld voor ondernemers zelfs het 
verschil maken tussen overleven of om-
vallen, waarschuwt het ministerie van 
Economische Zaken. “Vaak is het moeilijk 
voor kleinere ondernemers om de na-
leving van overeengekomen betaalter- 
mijnen zelf af te dwingen. 
Bijvoorbeeld omwille van de relatie of 
financiële afhankelijkheid van het groot-
bedrijf”, aldus demissionair staatssecre-

taris Mona Keijzer van EZK, “Met dit meld-
punt zetten we een eerste stap naar 
onafhankelijk toezicht op de naleving 
van de betaaltermijnen. En daarmee 
naar een meer eerlijke economie.”

De ministeries van EZK en Justitie en  
Veiligheid (J&V) werken aan een wets-
wijziging om de maximale betaaltermijn 
van grote bedrijven te verkorten. En 
mikken daarbij op een termijn van dertig 
in plaats van zestig dagen.

Hard nodig
Werkgeversorganisatie MKB-Nederland 
vindt het nieuwe meldpunt hard nodig. 
“Voor kleine ondernemers is het moei-
lijk om de betaaltermijn zelf af te dwing-
en”, weet voorzitter Jacco Vonhof. 

“Deze crisis was nog amper een dag on-
derweg of kleine ondernemers kregen 
al de eerste brieven binnen van grote 
ketens die aankondigden de rekeningen 
pas na 90 of zelfs 120 dagen te betalen.”

Waakhond opent meldpunt late betalers 

De coronacrisis heeft een impuls ge-
geven aan de droogkokende woning-
markten. Zowel tijdens de eerste als 
tweede coronagolf worden meer wo-
ningen te koop gezet. 
Woningzoekers grijpen hun kans in dit 
extra aanbod, waardoor de verkoop-
dynamiek in Rotterdam een record-
hoogte heeft bereikt. Dit blijkt uit de 
kwartaalrapportage Sprekende Cijfers 
Woningmarkten Q4 2020 van Ooms 
Makelaars.

Ook tijdens de tweede coronagolf 
worden meer woningen te koop gezet. 
In de laatste drie maanden van 2020 
waren dat er in Rotterdam 16.5 procent 
meer dan in dezelfde periode in 2019. 
Een gevolg van de veranderende woon-

wensen en de vrees voor een slechtere 
verkoopbaarheid in de toekomst. Deze 
toename van de aanmeldingen was ook 
al tijdens de eerste coronagolf zichtbaar.
Alleen in de eerste golf was dit een lan-
delijke tendens, terwijl tijdens de tweede 
golf enkel in de Randstad meer woning-
en te koop worden gezet. 
 
Verkooprecord op 
Rotterdamse woningmarkt
De vele Rotterdamse woningzoekers grij-
pen hun kans nu meer woningen te koop 
worden gezet. In het laatste kwartaal van 
2020 zijn bijna 2.300 Rotterdamse wo-
ningen verkocht. De verkoopdynamiek 
overtreft hiermee de pieken uit 2016 en 
2017, waardoor in de havenstad sprake 
is van een verkooprecord. 

O N D E R N E M E R S N I E U W S

Extra aanbod 2e coronagolf zorgt   voor verkooprecord

In ‘coronajaar 2020’ is het aantal 
ondernemers dat online hun nieuwe 
BV heeft opgericht, zonder fysieke 
tussenkomst van een notaris of jurist, 
met 19 procent gestegen. Dit consta-
teert marktleider Firm24, inmiddels 
verantwoordelijk voor 15% van alle 
BV’s die in Nederland jaarlijks worden 
opgericht. 

“Die trend van het online oprichten was 
al eerder ingezet, maar de coronamaat-
regelen hebben als extra katalysator 
gewerkt”, aldus Martijn Migchelsen, ope- 
rationeel directeur van Firm24.com. 
“Ondanks alle onzekerheid die de pande-
mie met zich meebrengt, is er afgelopen 
jaar geheel volgens de oud-Hollandse 
handelsgeest ontzettend veel onderne-
merschap getoond.

Werden er in 2019 nog zo’n 8200 BV’s 
via ons opgericht, in 2020 waren dat 
er bijna tienduizend. De creativiteit en 
het doorzettingsvermogen van onder-
nemend Nederland in tijden van crisis is 
bewonderenswaardig.”

Nieuwe bedrijfstak
De jaarcijfers laten ook zien dat er in 
2020 een geheel nieuw marktsegment 
is ontstaan: de coronabranche. Van de 
bijna 10.000 via Firm24 opgerichte 
BV’s waren er maar liefst 246 Covid-19  
gerelateerd. 
Van de nieuw opgerichte BV’s in de 
coronabranche is 80% actief in het aan-
bieden van mondkapjes en sneltests; 
de rest houdt zich bezig met andere  
medische hulpmiddelen die verband 
houden met COVID-19.

Over Firm24
Bedrijfsdienstenplatform Firm24.com 
biedt klanten een platform om juri-
dische services zoals oprichtingen, con-
tractbeheer en kredietverlening digitaal 
te verzenden in een one-stop-shop-om-
geving. 

Het bedrijf bedient acht jaar na  
oprichting inmiddels al meer dan 50.000 
klanten en is hiermee marktleider. 
Anno 2021 begeleidt Firm24 circa 15% 
van alle opgerichte BV’s in Nederland. 

www.firm24.com

Coronajaar springplank voor online starters

Coolblue wil naar de beurs
De Rotterdamse webwinkel Coolblue 
wil naar de beurs. Het bedrijf met 
onder andere een vestiging in Capelle 
aan den IJssel is afgelopen jaar hard 
gegroeid: de omzet steeg met 34% 
naar 2 miljard euro. Coolblue is inten-
sief bezig met het voorbereiden van 
een beursgang. Die kan al binnen  
enkele maanden rond zijn.

Daarmee krijgt opnieuw een succesvol 
technologiebedrijf van Nederlandse bo-
dem een notering op Beursplein 5. De 
afgelopen jaren gingen onder andere 
betaalbedrijf Adyen en maaltijdbezorg-
er Takeaway naar de beurs. En met  
succes: de beurswaarde van beiden is 
sinds hun introductie verveelvoudigd.

Profiteren van corona
Coolblue is een van de bedrijven die 
heeft geprofiteerd van de coronapan-
demie. Door het thuiswerken en de slui-
ting van fysieke retail schoot de vraag 
naar consumentenelektronica omhoog. 
De jaren ervoor groeide het bedrijf ook, 
maar minder hard. De brutowinst steeg 
in 2020 van 48 miljoen naar 114 miljoen 
euro.

Begonnen met mp3-spelers
Coolblue begon in 1999 als verkoper van 

mp3-spelers en groeide daarna uit tot 
een online retailgigant. In 2016 trok 
de onderneming voor het eerst een  
externe aandeelhouder aan. De Rotter-
damse investeringsmaatschappij HAL, 
tevens eigenaar van de FD Mediagroep, 
nam een belang van 20%. In de jaren 
daarna steeg dat stapsgewijs tot 49%. In 
tegenstelling tot veel andere snelgroei-
ende technologiebedrijven is Coolblue 
winstgevend. De winkel is buiten Neder-
land actief in België en Duitsland.

Meer diensten leveren
De Rotterdamse onderneming richt zich 
de afgelopen jaren ook steeds meer 
op het leveren van diensten. Zoals het  
installeren van wasmachines, televisies, 
zonnepanelen en laadpalen en het  
leveren van energie.

Bron: FD feb 2021

      www.ooms.nl
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Economisch Netwerk Capelle
Lijstersingel 15
2902 JD Capelle aan den IJssel 
info@enc-capelle.nl
www.enc-capelle.nl

E C O N O M I S C H  N E T W E R K  C A P E L L E E C O N O M I S C H  N E T W E R K  C A P E L L E

Lid worden? 
Goed idee! 
Het lidmaatschap is voor ondernemers bin-
nen en buiten Capelle eigenlijk een must. 
Bij de diverse events ontmoet u namelijk 
andere  ondernemers met succesverhalen 
en uitdagingen. Het is goed om te weten 
niet de enige te zijn die met bepaalde 
zaken bezig is, maar dat veel meer collega-
ondernemers dergelijke ondervindingen 
hebben. Veel belangrijker is nog, dat ENC-
leden kennis en ervaringen kunnen uitwis-
selen en met elkaar zaken kunnen doen. 
Niets moet, alles is mogelijk! Het motto is 
daarom “Voor leden, door leden.”

Bel voor meer informatie over het  
ENC-lidmaatschap naar Pouria Taghavi
Externe communicatie en PR
010 - 258 09 55 of mail naar  
info@enc-capelle.nl.

Activiteiten
Kijk voor compleet activiteitenoverzicht  
op www.enc-capelle.nl.

Het jaar 2021 is al weer ruim twee 
maanden verder en we zitten nog 
steeds als ondernemers met de ge-
volgen van de afgekondigde corona-
maatregelen. Begin deze maand had-
den we hoop op verruiming, maar 
dat bleek ijdele hoop voor de meeste 
ondernemers. 

Gelukkig zijn bepaalde contactberoepen 
weer mogelijk, maar helaas is heel veel 
nog niet toegestaan. Zonder de kans te 
krijgen om te laten zien dat er meer kan. 
De angst regeert in een tijd waarin ver-
reweg de meeste mensen doordrongen 
zijn van de ernst, maar niet kunnen laten 
zien dat ondernemerschap meer is dan 
geld verdienen. Het is in deze tijd ook 
verantwoordelijkheid nemen en met 
dat in het achterhoofd op een verant-
woorde manier ondernemer te zijn.
 
De beperkingen hebben ook gevolgen 
voor de contacten binnen de vereniging. 
We treffen elkaar niet of nauwelijks. Er 
zijn geen bijeenkomsten waar we, onder 
het genot van een hapje en een drankje, 
met elkaar van gedachten kunnen wis-
selen over hoe het gaat en elkaar van 
tips & trucs kunnen voorzien. 

We kunnen ook geen kennis uitwisse-
len zoals in de periodieke ronde tafel 
sessies. Daarom zal het voorlopig op 
dat front rustig blijven en vindt u geen 
verslag in deze editie. Tot het weer kan, 
houden we ons aan de regels en daarna 
gaat het los! Hopelijk blijft ons dan een 
Dansepidemie als in 1518 bespaard.
 
En dan zijn er nog de verkiezingen waar-
van de gevolgen van de partijprogram-
ma’s zijn doorgerekend door het CPB. 
Het ziet er daarbij niet goed uit voor 
het bedrijfsleven en de volgende gene-
raties. Van lockdown tot avondklok, de 
steunmaatregelen, het demissionaire 
kabinet, het gebrek aan politieke visie 
hoe het WEL kan, geen positieve vooruit-
zichten. De stembusgang rond 17 maart 
vormt voor velen de meest beladen 
verkiezingen in jaren.

Een rondje langs ondernemers leert dat 
de overheid naast perspectief nog meer 
steun moet geven in financieel opzicht. 
Nog meer deregulering, een ander 
bancair systeem dat de in nood zijnde 
ondernemers wel ondersteunt, maar 
ook minder afstand tussen de politiek 
en de ondernemer.

Herstel en de groei van de economie 
kan volgens velen alleen als structureel 
het ondernemersklimaat wordt verbe-
terd en dit centraal staat in het finan-
cieel economisch beleid de komende 
jaren. Voorlopig rekent het CPB ons een 
heel ander scenario voor. 
Linksom of rechtsom, het ligt straks op 
het bordje van het nieuwe kabinet. En 
daar zijn we zelf bij want wij bepalen de 
kleur. En we geven natuurlijk met onze 
stem een oordeel over wat het huidige 
kabinet ons ondernemers heeft ge-
bracht, van ellende tot hoop.

Ik wens u veel wijsheid in het hokje.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Gert Abma

Wijsheid
Flyct Letselschade

Flyct is het grootste letselschadebu-
reau van Nederland en we zijn geves-
tigd in het mooie Capelle aan den IJssel. 
Flyct onderscheidt zich van andere 
letselschadebureaus doordat zij ook 
expertise heeft op het gebied van ma-
teriële schade, loonregres en schade 
in het buitenland. Met meer dan hon-
derd werknemers doen wij iedere 
dag ons uiterste best voor de schade-
vergoeding waar onze cliënt recht op 
heeft. 

We gaan voor een persoonlijke aanpak 
en zorgen ervoor dat de letselschade-
zaken die wij behandelen geen nummer 
worden. Naast letselschade behandelt 
Flyct ook materiële schade, loonregres 
en schades in het buitenland. Op iedere 
afdeling staat een team van experts 
voor u klaar. 

Voertuigen
Onze afdeling materieel behandelt scha-
dezaken aan voertuigen waarvoor een 
derde aansprakelijk is, maar waarvan de 
eigenaar niet verzekerd is voor rechts-
bijstand. 

Wij nemen het juridische en financiële 
deel uit handen en zorgen ervoor dat 
de schade wordt vastgesteld door een 
onafhankelijk schade-expert. 

Wanneer een werknemer arbeidsonge-
schikt is door een ongeval, waarvoor 
een derde aansprakelijk te houden is, 
dan maakt een organisatie kosten voor 
deze werknemer. Denk bijvoorbeeld 
aan loon en re-integratiekosten. 

Flyct heeft alle benodigde kennis en er-
varing in huis en is gespecialiseerd in 
het verhalen van deze schade. Diverse 
schadeposten zijn (tot drie jaar terug) 
verhaalbaar en dat scheelt een hoop 
geld.

Buitenland
Binnen Flyct International beheersen 
wij een groot aantal verschillende talen 
en zijn wij bekend met de wetgeving in  
verschillende landen. Met deze kennis 
kunnen wij cliënten goed bijstaan wan-
neer zij een geschil of ongeval in het 
buitenland hebben. 

Onze letselschade-experts zijn goed op-
geleid en lid van één of meer branche-
organisaties, zoals NIS en NIVRE. Flyct is 
aangesloten bij het Nationaal Keurmerk 
Letselschade (NKL).

Monuta   Uitvaartverzorging
Als uitvaartverzorger ben ik werkzaam 
in de regio Capelle aan den IJssel. 
Hier ben ik opgegroeid en ook lokaal  
betrokken bij andere ondernemers uit 
de regio. 

Dankzij mijn bekendheid met deze plaats 
en de omringende plaatsen zoals Rotter-
dam, de Krimpenerwaard en Nieuwer-
kerk aan den IJssel, kan ik ondernemers 
goed adviseren over bestaande moge-
lijkheden. Bovendien ben ik altijd in de 
buurt wanneer u mij nodig heeft tijdens 
de intensieve begeleiding in de aanloop 
naar de uitvaartdienst.

Het vak van uitvaartverzorger kun je  
alleen goed uitvoeren als je je werk 
met liefde doet. Mijn beroep vind ik 
nog steeds prachtig en indrukwekkend, 
het is heel bijzonder als je zoveel kunt 
betekenen voor een familie in de rouw. 
Het contact met de familie staat voor 
mij altijd centraal en dat is vaak behoor-
lijk intensief. 
Als uitvaartverzorger moet je bovendien 
oprechte interesse hebben in het leven 
van mensen. Ik bied families dan ook al-
tijd een luisterend oor.

‘Het kan ook anders’
Mijn motto als uitvaartondernemer is: 
“Het kan ook anders”. Samen met de 
familie bespreek ik wat er mogelijk is 
tijdens een persoonlijke uitvaartdienst. 
Zelfs in deze tijd, waarin we te maken 
hebben met beperkingen door het 
coronavirus, kan er nog veel. In deze 
tijd ontstaat er vanuit de noodzakelijke 
creativiteit zoveel moois. Intenser vaak 
ook. Mensen schudden elkaar de hand 
niet maar kijken elkaar oprecht en puur 
in de ogen. De hand op het hart. Het kan 
altijd anders. Elke uitvaart is verschil-
lend, maar het verlies is hetzelfde. Als 
uitvaart-ondernemer zorg ik ervoor dat 
iedere overledene een waardig afscheid 
krijgt.

Vaak verstandig
Er wordt mij vaak gevraagd of het ver-
standig is om een uitvaartverzekering af 
te sluiten. Het is heel persoonlijk of dit 
voor u een goede keus is. 

De kosten van een uitvaart zijn afhanke-
lijk van de vorm, hoeveelheid gasten en 
aanvullende wensen. 

U moet al gauw denken aan een bedrag 
tussen de €5.000 en €10.000. Een be-
hoorlijke som geld, die niet iedereen 
zomaar ineens kan betalen. 
Een uitvaartverzekering verzekert vaak 
een groot deel van die kosten en is daar-
om sowieso voor veel mensen verstandig 
om in overweging te nemen.

Voorstellen 2 leden

      www.flyct.nl

Monique Maurik
www.monuta.nl/vestiging/maurik/

 
Gert Abma
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Business Plaza in nieuwe   Capelse handen

Ruim 10 jaar geleden startte hij het initiatief Business 
Plaza Nederland (BPN). Na een flitsende start in 
Capelle aan den IJssel is BPN uitgegroeid tot een orga- 
nisatie met 35 lokale Business Plaza’s in Nederland. 
In de directe regio zijn Capelle BP – Krimpenerwaard 
BP – Zuidplas BP en Alexander BP actief.

Lokaal gericht
Ruim 300.000 bedrijven maken onderdeel uit van 
het platform dat lokaal is gericht en lokaal gestuurd. 
Met lokale vertegenwoordigers is het platform een 
toegevoegde waarde binnen de lokale markt en 
biedt BPN de mogelijkheid om lokaal met elkaar in 
contact te komen en zaken te doen. 

Regoord blijft de komende twee jaar betrokken voor 
de overdracht, commerciële- en marketingactivitei-
ten. “Ik heb alle vertrouwen in de nieuwe eigenaar 
en weet zeker dat YourSite BPN naar grotere hoogte 
zal leiden.”.

Nieuw platform
YourSite | full service webstudio ontwerpt, bouwt, 
onderhoudt en host meer dan 400 websites. Ook 
voor online marketing is YourSite de ideale partner. 
Zij zijn inmiddels gestart met de bouw van een 
nieuw platform voor BPN, dat naar verwachting  
medio mei 2021 gelanceerd zal worden.

Naar 75 Business Plaza’s
Frans van der Schaft, directeur van YourSite, is blij met de aanvulling. 
“Met Business Plaza Nederland gaat een wens in vervulling. Wij kunnen 
hierdoor als bedrijf groeien en onze medewerkers een mooie nieuwe 
uitdaging bieden. De bestaande en nieuwe partners van BPN willen wij 
optimaal bedienen met het nieuwe platform”, aldus Frans. 

“Onze plannen met Business Plaza Nederland zijn eerst het nieuwe 
platform lanceren en dan groeien naar circa 75 plaza’s binnen twee 
jaar. Met deze landelijke dekking worden we interessant, zowel op 
lokaal niveau als ook voor landelijk opererende partijen in Nederland. 
En dat heeft een positieve uitwerking op de toegevoegde waarde voor 
de partners van BPN.”

Graag in gesprek
Binnen de regio (Capelle– Krimpenerwaard – Zuidplas – Alexander) gaat 
BPN volgens beiden graag met lokale ondernemers in gesprek. “Om te 
kijken hoe wij voor hen de juiste online communicatie op ons platform 
kunnen verzorgen.” 

Wilt u eens een kop koffie drinken? 
Bel dan even met Frans (06-52562957) of Peter (06-54371724) en we 
maken graag een afspraak (op gepaste afstand).

www.businessplazanederland.nl

De activiteiten van Business Plaza Nederland zijn per 1 januari 2021 overgenomen door  
YourSite | full service webstudio in Capelle aan den IJssel. “Met deze overdracht zijn de activiteiten 
van Business Plaza Nederland in goede handen en is de toekomst nog beter gewaarborgd”, aldus 
oprichter Peter Regoord.

Een half miljoen mensen verdient 
zijn brood als zelfstandig professional 
(zp’er). Door de crisis zijn ze nu iets 
vaker bereid hun tarief te laten zakken. 
Hun uurtarief is het afgelopen jaar vrij-
wel gelijk gebleven. (1 feb 2021)

Hoogopgeleide zzp’ers zijn vaker bereid 
hun tarief te laten zakken om meer 
zekerheid en continuïteit te hebben. 
Deze trendbreuk is een gevolg van de 
onzekere economische situatie aldus 
een rapport van ABN Amro en Adapt 
Group. De afgelopen jaren noemden 
zelfstandige professionals (zp’ers) het 
binnenslepen van een aantrekkelijke 

opdracht bij een interessante opdracht-
gever als belangrijkste reden om het 
tarief te verlagen.

Vrouwen verdienen minder
Toch is het gemiddelde tarief dat ICT’ers 
en andere hoger opgeleide zzp’ers re-
kenen het afgelopen jaar maar heel 
licht gedaald, van €85 naar €84 per 
uur. Vrouwen verdienen €3,55 per uur 
minder. Voor het eerst in jaren loopt het 
verschil weer op.

Prestatiecontracten
Volgens een enquête onder 875 zelf-
standig professionals stappen ze steeds 

vaker af van uurtje-factuurtje en laten 
ze zich op basis van prestatie betalen. 
Voor bepaalde opdrachten legt 26% een 
gedeelte van het risico bij zichzelf. In 
2015 was dit nog 8%..

Vaak kenniswerker
De bank raamt het aantal zp’ers op 
450.000 à 500.000, op een totaal van 1,1 
miljoen mensen die een hoofdbaan als 
zzp’er hebben. Dat is 13% van alle werk-
enden. Zp’ers verhuren zich vaak als ken-
niswerker aan grotere opdrachtgevers, 
met minstens 250 medewerkers.

Bron: FD

O N D E R N E M E R S N I E U W S

Zelfstandig professional zakt    vaker met uurtarief 

Extra groei door lagere belasting arbeid    en hogere op grondstoffen
Een verlaging van de belasting op ar-
beid en een verhoging van de heffing-
en op verbruik van grondstoffen en 
vervuiling levert extra economische 
groei en werkgelegenheid op. Boven-
dien brengt zo’n verschuiving de doe-
len voor CO2-reductie en hergebruik 
van schaarse natuurlijke hulpbronnen 
dichterbij. Met deze boodschap biedt 
Ex’tax zijn Deltaplan belastingen voor 
een circulaire en sociale economie aan 
demissionair staatssecretaris Hans  
Vijlbrief van Financiën aan. 

De fiscale denktank is niet over één nacht 
ijs gegaan in zijn voorstel om in 2025 
voor een bedrag van €23 miljard aan 
belastingen te verschuiven van arbeid 
naar grondstofverbruik en milieuvervui-
ling. 
De vier grote belastingadvieskantoren 
en ABN Amro werkten er aan mee en 
het Britse Cambridge Econometrics  
rekende het plan door.

Barrière circulair ondernemen
De Nederlandse regering wil dat de 
Nederlandse economie in 2030 voor 
50% circulair is. In datzelfde jaar moet 
de CO2-uitstoot 55% lager zijn dan in 
1990. 

Met de bestaande fiscale prikkels voor 
bedrijfsleven en consument, zijn die 
doelen onhaalbaar, stelt de onafhanke-
lijke denktank. Het huidige belasting-
stelsel werkt circulaire groei juist tegen, 
stelt Ex’tax, doordat verbruik van hulp-

bronnen en vervuiling laag- of niet-be-
last zijn, terwijl arbeid zwaar belast is. 

Dit is een barrière voor circulair onder-
nemen, want dat is in de regel arbeids- 
en kennisintensief, en moet concurre-
ren met producten waarin de kosten 
van bijvoorbeeld vervuiling niet zijn 
meegenomen.

Zorg en onderwijs
Het plan dat Ex’tax presenteert tijdens 
de Nationale Conferentie Circulaire 
Economie sluit aan bij het advies aan de 
politiek dat het Planbureau voor de Leef- 
omgeving vorige maand publiceerde. 
Het PBL schrijft dat de overheid meer 
drang en dwang zal moeten gebruiken 
als zij haar ambities voor 2030 wil waar-
maken.

Naast het bevorderen van de kringloop- 
economie streeft Ex’tax naar een socia-
lere economie. 

Door lagere lasten op arbeid wordt 
het voor werkgevers aantrekkelijker 
werknemers in vaste dienst te nemen, 
waardoor werkenden meer baan- en 
inkomenszekerheid krijgen, aldus de 
stichting. 
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Sta jij stil bij de 
Grote Kruising?

Denk mee over oplossingen en blijf op de hoogte!

Meld je aan via 

Ways2go!

Ways2go.nl

A D V E R T O R I A L

Verplicht CO2 monitoren
Daarbij komt nog eens dat de overheid werkt aan een “normerende 
regeling werkgebonden personenmobiliteit”. Dat houdt in dat bedrijven 
verplicht zullen worden de CO2 uitstoot van werkgebonden personen-
mobiliteit te registreren en verminderen. En uit de internetconsultatie 
bleek dat de regeling te weinig ambitieus werd bevonden, dus wie weet 
hoe deze nog aangescherpt wordt. Verkiezingen of geen verkiezingen.
Thuiswerken

Vooralsnog is het niet de verwachting dat de overheid minder zal 
inzetten op thuiswerken. Niet in de laatste plaats omdat steeds meer 
werkgevers hun beleid daar structureel op hebben aangepast en werk-
nemers er om vragen. 
Recent hield De Verkeersonderneming een webinar (ga voor meer in-
formatie naar: ways2go.nl/nl/werkgevers/webinars/) waarin evofene-
dex vertelde dat zij onderzoek deden naar hoe de reiskosten goedko-
per konden. In de basis gat niet alles op de schop, maar er wordt wel 
ingezet op andere vormen van vervoer met een mobiliteitskaart en er 
wordt daar waar het kan, ingezet op thuiswerken. Medewerkers krijgen 
een vergoeding en evofenedex stelt bureaus en stoelen ter beschik-
king.

Hogere productiviteit
Dat dit niet alleen voor grote organisaties haalbaar is, vertelde de HJ 
Media Groep. Niet alleen gingen daar alle ongeveer twintig medewerk-
ers vanaf maart vorig jaar thuiswerken, de stap naar flexibilisering 
werd meteen ingezet. Niet meer werken van 9 tot 5. En er werd een 
roulerend systeem bedacht: een deel van de medewerkers op kantoor 
om het proces gaande te houden, de rest thuis. De productiviteit ver-
hoogde in dit tijd, hij is nu hoger dan toen iedereen op kantoor zat.

Vertraging
Wat een nieuw kabinet ook brengt voor onder-
nemers, en hoe lang we er nog op zullen moeten 
wachten, is niet op voorhand te zeggen. Het is wel 
zaak om van de ontwikkelingen op de weg op de 
hoogte te blijven. Zo is voor De Grote Kruising een 
tool gebouwd waarmee de weggebruiker inzichtelijk 
krijgt hoeveel vertraging hij/zij heeft op welke route. 
Deze is te bekijken via: ways2go.nl/nl/werk-aan-de-
weg/de-grote-kruising/.

Werkgevers
Werkgevers die vragen hebben over deze ontwikke-
lingen, willen laten uitzoeken wat de fietspotentie is 
binnen het bedrijf of informatie willen hebben over 
fiscale regelingen en subsidies, kunnen terecht bij 
De Verkeersonderneming. Deze uitvoeringsorgani-
satie van onder andere gemeenten en Rijkswater-
staat, staat ondernemers ten dienste met raad en 
daad: kennis en subsidiemogelijkheden.

Meer informatie is te verkrijgen bij 
Mobiliteitsmakelaar Elske van de Fliert: 
06-18690896 | vo@zero-e.nl. 

Verkeer in de verkiezingen?
De kamervierkiezingen staan voor de deur. Natuurlijk gaat de uitkomst de algemene teneur van 
de komende vier jaar bepalen. Maar als het gaat om mobiliteit en verkeer, zijn er op dit moment 
al een aantal zaken in gang gezet die het voor uw als ondernemer waarschijnlijk noodzakelijk 
maken uw reiskosten, cq. mobiliteitsbeleid te herzien. Denk aan grote wegwerkzaamheden zoals 
de verbouwing van De Grote Kruising, de verbreding van de A20 die op stapel staat en de Van 
Brienenoordbrug die opgeknapt wordt. 

Sta jij stil bij de 
Grote Kruising?

Denk mee over oplossingen en blijf op de hoogte!

Meld je aan via 

Ways2go!

Ways2go.nl

OOG VOOR VOEDSEL
HART VOOR MENSEN
Voedselbank Capelle heeft in haar korte bestaan aangetoond een belangrijke rol te spelen bij de hulp

aan mensen die niet instaat zijn op een volwaardige wijze deel te nemen aan de samenleving. Zij hebben hulp nodig om uit schulden 

en moeilijke situaties te komen en weer naar een werkzaam leven te gaan. De Voedselbank vormt een schakel in dat proces waarbij 

de voornaamste zorg is wekelijks voedselpakketten samen te stellen die een aanvulling zijn op hetgeen mensen zelf kunnen kopen.

      Helpt u mee om een verantwoord voedselpakket samen te stellen?
Bij het samenstellen van de pakketten streven we ernaar om een zo divers mogelijk pakket te kunnen bieden. Hierbij 
staat gezondheid voorop. Toch lukt het niet altijd om hieraan te voldoen. We zijn immers afhankelijk van voedsel en 
producten die we krijgen. We zijn dan ook altijd op zoek naar bedrijven die ons helpen bij het samenstellen van pak-
ketten. Heeft u goederen die met enige regelmaat bij ons aangeleverd kunnen worden dan horen we dat graag van u. 
Bel 010-7410001 of stuur een mail aan info@voedselbankcapelle.nl

Aanmelden als klant van de Voedselbank
We bereiken lang niet iedereen die wel ondersteuning van de Voedselbank nodig heeft. Dat kan zijn doordat deze mensen niet bij 
hulpverlening in beeld zijn of zich schamen voor hulpaanvragen en dus onder de radar blijven. Bent u of kent u iemand die nog 
geen klant is bij de Voedselbank in Capelle neem dan vrijblijvend contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden. 
Bel 010-7410001 of stuur een mail aan aanvraag@voedselbankcapelle.nl

Altijd handen en hoofden nodig
Er zijn al heel wat mensen actief als vrijwilliger bij de Voedselbank maar we kunnen altijd extra ondersteuning 
gebruiken. Niet iedereen is immers altijd inzetbaar. Heeft u tijd beschikbaar en zou u iets voor een ander 
willen betekenen kom dan langs om kennis te maken. Graag even van tevoren afspraak inplannen.  
Bel 010-7410001 of stuur een mail aan kassem@voedselbankcapelle.nl

        Naast voedsel heeft de Voedselbank ook geld nodig. 

Wordt Vriend van de Voedselbank Capelle
De Voedselbank kan haar werk alleen doen met fi nanciële steun van gemeente, kerken, bedrijven, instellingen en parti-
culieren. De kosten voor huisvesting, voedselveiligheidsvoorzieningen en transport zijn steeds terugkerende posten op 
de begroting. Er is dus veel geld nodig om te blijven draaien zoals we dat nu doen. Uw gift is dan ook meer dan welkom.  

Stichting Voedselbank Capelle aan den IJssel  | Rabobankrekening NL 79 RABO 016 88 28 006 
Omschrijving: Donatie Voedselbank Capelle

Fiscaal aftrekbaar De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Dat betekent dat uw donatie fi scaal aftrekbaar is voor uw inkomstenbelasting. 
Heeft u vragen of wilt u meer weten neem dan contact op met de secretaris: 
Peter Meulendijk. Mobiel 06 54751462 of mail info@voedselbankcapelle.nl 

      Helpt u mee om een verantwoord voedselpakket samen te stellen?

www.voedselbankcapelle.nl

        

Volg ons: facebook.com/voedselbankcapelle
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VERGADERINGEN 
EN RECEPTIES 
I N  L A N D E L I J K  G R O E N

GROENENDIJK 325 (VER-HITLAND) – 2911 BB  NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL – TELEFOON 0180-323414 – INFO@LEEFGOED.NL

Op Leefgoed de Olifant vindt u inspirerende  
vrijstaande locaties voor vergaderen, teambuilding, 
brainstormsessies, cursussen, bedrijfspresentaties enz.  
 
Rust, natuur en sfeer staan bij ons centraal.  
Park Hitland en de werkhaven van de getijrivier  
met zijn historische schepen zijn onze buren. 
 
De vrijstaande locaties gaan helemaal op in de landelijke  
omgeving en hebben alle voorzieningen zoals wifi, beamer en 
flip-over. De catering verzorgt Restaurant De Dames. U luncht 
van maandag tot en met donderdag in De Kas, andere dagen op 
locatie. 
 
Informeer wat we kunnen betekenen bij de organisatie van een 
workshop of teambuildingactiviteit. 
 
Parkeren is gratis op ons eigen terrein. 
 
Duurzaam 
Leefgoed de Olifant gebruikt waar  
mogelijk zelfgekweekte  
biologische groente, fruit, kruiden  
en eetbare bloemen. De runderen voor 
vlees, melk en kaas worden bij ons  
geweid en we hebben een bijenkast voor 
Leefgoedhoning. 
 
 
Leefgoed de Olifant is een non-profit- 
organisatie die het Leefgoed, met ondermeer  
rijksmonument Steenoven de Olifant,  
publiekstoegankelijk en in stand wil houden. 

Leefgoed 
Vergaderlocaties

RESTAURANT & TERRAS DE DAMES

LEEFGOED.NL/VERGADEREN

 De Hut

 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2021  De Weide en De Plaets

 De Beer
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