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Eindeloos variëren
met onze burgers
Laat u verleiden!

Advertentie Rien Bezooijen?
Met maar liefst 7 soorten burgers in ons assortiment
kun je eindeloos variëren en de vele toepassingen
zijn eveneens eindeloos. Hamburgers kunnen het
hele jaar door worden gegeten en zijn makkelijk te
bereiden, gewoon in de pan of onder de grill.
Iedereen is dol op burgers. Dus voor ieder wat wils en voor iedere
gelegenheid. Genoeg reden dus om vanavond een heerlijke
burger op het menu te zetten.

Minder vlees is goed,
beter vlees is beter!
Openingstijden
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

Nieuw: onze Drive-thru
Zoals u weet kunt u uw bestelling altijd van tevoren opgeven
zodat u niet in de winkel hoeft te wachten. Wij bezorgen ook uw
bestelling thuis. Het is nu ook mogelijk uw bestelling een dag van
tevoren te mailen of door te bellen voor de Drive-thru. U kunt dan
uw bestelling de dag erna afhalen aan de achterkant van onze
winkel (Otto Verdoornplaats). U kunt gewoon in uw auto blijven
zitten. Telefonisch meldt u zich. U krijgt de boodschappen, u pint
en u rijdt weg.

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

Van de redactie

Verandering van tijdperk en economie?
De coronacrisis raakt ons allemaal.
Nu en ook straks. En in economisch opzicht vooral ondernemend en werkend
Nederland. En dat zal voorlopig nog wel
even zo blijven.
Er is nog geen duidelijk draaiboek over hoe
het verder moet. Maar dat de samenleving
en het bedrijfsleven after Covid-19 niet
meer hetzelfde eruit zullen zien, staat als
een paal boven water.
Is het pas op de plaats, de buikriem
aantrekken, tijd voor creatieve ideeën, bij
de pakken neerzitten of juist met een optimistische blik vooruit kijken en allerlei
kansen zien voor nieuwe business?
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In deze uitgave laten wetenschappers,
lokale ondernemers en bestuurders daarover hun licht schijnen. Van een Rotterdamse hoogleraar die deze crisis als een
blessing in disguise ziet tot horeca- en vrijetijdsondernemers die alle zeilen moeten
bijzetten om te kunnen overleven en tot
aan ondernemers die in deze coronatijd
juist hun omzet hebben zien stijgen.
Ondernemen in coronatijd lijkt even grillig
en onvoorspelbaar als het leven zelf. Maar
hopelijk blijft uw bedrijf gezond en kan het
overleven. Lees hier in dit magazine daar
meer over en laat u inspireren. Maar blijf
vooral zelf gezond. Want dat is toch nog net
iets belangrijker.
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Hoogleraar Jan Rotmans

‘De mens komt na corona
weer centraal te staan’
De coronacrisis is een plaag, maar ook tegelijkertijd een zegen, aldus Jan Rotmans hoogleraar transitiekunde aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam. ‘Bij iedere crisis gaat een deel anders denken. Als genoeg mensen dat stadium
bereiken, komen we op een kantelpunt. De coronacrisis versnelt dat proces.’

Rotmans is naast hoogleraar tevens oprichter van Drift, Urgenda, ICIS
en Nederland Kantelt. De Rotterdamse wetenschapper is ook aanvoerder van het Break Out Team ‘een groep van 25 onconventionele
en onafhankelijke ‘denkers en doeners’ die met ideeën komen voor
een toekomst na de huidige pandemie. In juni ging hij tijdens een
webinar van businessclubs uit Rotterdam-Alexander en Capelle daarover in gesprek met lokale ondernemers.
De coronacrisis hebben we volgens hem nodig om verder te komen.
‘Vanuit het bewustzijn dat we op een doodlopend pad zitten. Daarom
zie ik een crisis zoals deze als een blessing in disguise. Het is onderdeel van een grotere transitie. Want we leven niet in een tijdperk van
verandering, maar een verandering van tijdperk. We zijn bezig een
nieuwe samenleving te krijgen en een nieuwe economie. Dat gaat gepaard met onbehagen en chaos.”
Ondernemer in crisis
Rotmans werd zelf ook hard geraakt door de coronacrisis. Want hij is
5 dagen van de week ook ondernemer en moet het als spreker hebben van symposia, congressen en netwerkbijeenkomsten. “Dat viel
helemaal stil. In juni had ik voor het eerst weer een optreden voor
een zaal met 20 mensen.” De hoogleraar was ten tijde van de uitbraak bezig met een boek over samenlevingen in crisis. En viel daarbij
letterlijk met de neus in de boter. Hij verwacht dat de huidige crisis
zorgt voor een herwaardering van de publieke sector. Ook de rol van
de overheid gaat veranderen, denkt hij. “In tijden van crisis moet die
toch de regie nemen. We worden nu aan de hand genomen door de
overheid en door wetenschappers. Dat is wel een unicum.”
Leiderschap en verbinden
Maar hij wil de post-corona samenleving niet alleen aan het management van de BV Nederland overlaten. “Als wij over leiders denken en
praten kijken we automatisch naar de top van de politiek en bedrijven.
Ik zie veel meer in leiderschap in onszelf. De mensen die de moed
hebben om te gaan met die chaos en daar mooie dingen mee doen.
Je ziet nu prachtige dingen gebeuren in het sociaal domein, in de zorg
ook. Dat is niet meer gebaseerd op ego.
Het nieuwe leiderschap is veel meer verbindend, veel meer gebaseerd op authenticiteit. Ik heb jaren geleden geroepen: ‘we hebben
meer koplopers nodig’. Dus mensen met innovatieve ideeën en doorbraken. Daar hebben we er op dit moment alleen al in Nederland tien
duizenden van. We hebben nu verbinders nodig tussen het oude en
het nieuwe, van mensen, ideeën, projecten. Die moeten zorgen dat
het een web wordt en dat de nieuwe structuur minder kwetsbaar
wordt, want iets nieuws is altijd kwetsbaar.”
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Ernstig fietsongeluk
Rotmans was met 31 jaar ooit de jongste
professor van Nederland. “Maar ik was toen
helemaal niet verbindend ingesteld; ik dacht
en handelde puur vanuit mijn hoofd en de
kennis die ik had. Pas toen ik een ernstig fietsongeluk kreeg en een jaar niets kon doen,
stelde ik mezelf de vraag: ‘ik ben bezig theorieën te ontwikkelen binnen een wetenschappelijke gemeenschap, maar wordt de wereld
daar nu echt beter van?’
Vanaf dat moment ben ik meer in de samenleving aan de slag gegaan en meer activistisch
geworden. Dan verlies je misschien wel iets
aan wetenschappelijke autoriteit, maar je
wint aan maatschappelijke autoriteit. Ik vind
dat wel een vorm van modern leiderschap.”
Harde samenleving
En die moet in zijn visie leiden tot een andere maatschappij waarin veel mensen niet
meer terug willen naar het ‘oude normaal’.
“We hebben een behoorlijk harde samenleving gecreëerd met z’n allen, op basis van
knalharde afrekenwaarden. Efficiency, rendement, effectiviteit. Koude, kille, masculiene
waarden. Daarin zijn we doorgeslagen.
Dat zie je nu aan het ontbreken van buffercapaciteit bij veel bedrijven die door Covid-19
meteen hun hand moeten ophouden bij de
overheid. Zo’n knalharde omgeving is niet
goed voor ons. Het maakt ons soms letterlijk
ziek. Want niemand wil alleen maar efficiënt
behandeld worden. Je wilt liefdevol behandeld worden. En dat is een waarde die in het
tijdperk dat voor ons ligt zal domineren.
De mens komt weer centraal te staan. In de
zorg, in het onderwijs, overal. “Het normaal
zoals we dat kenden, leidt tot meer sociale
ongelijkheid en veel milieuproblemen. We
moeten naar een samenleving waarbij wij als
mensen weer centraal staan en niet de regels
en systemen regeren.”

Jan Rotmans

Het Break Out Team
KLM in de lucht houden
Maar daarvoor moeten er de komende jaren
nog heel veel bakens worden verzet. “Met deze
crisis zijn we er nog niet. Ik denk dat de klimaatcrisis die nu aan het ontstaan is nog veel meer
van ons zal vragen; dat wordt nog veel heftiger. Dat zou het kantelpunt weleens kunnen
worden.” In tijden van crisis wordt vaak veel
geld gepompt om de huidige economie overeind te houden. Dat geld kan volgens de hoogleraar dan niet in de nieuwe, groene, duurzame economie worden gestopt. Dat komt de
transitie niet ten goede. “ Zo moeten we ook
anders gaan produceren om het klimaatprobleem op te lossen. Dan is het wel raar dat
we de KLM in de lucht houden en we niet echt
strenge duurzaamheidseisen stellen.
Als we hier van leren betekent dat, dat we
nog meer middelen moeten stoppen in het
aanpakken van het klimaatprobleem. Anders
hollen we van de ene crisis naar de andere.
Als je al het geld aan de gevestigde orde geeft,
weet je vrijwel zeker dat er geen doorbraken
komen”, aldus Rotmans.
Bronnen: janrotmans.nl, Trouw, Een Vandaag

Ze noemen zichzelf ‘betrokken denkers en doeners’: het Break
Out Team onder leiding van hoogleraar Rotmans. Terwijl het
Outbreak Management Team problemen tijdens de crisis
moet oplossen, kijkt zijn team verder. De leden zien de coronacrisis als een kans om wat zij zien als ‘weeffouten’ in de
samenleving te herstellen.
Het team bestaat uit filosofen, zakenvrouwen, onderwijsdeskundigen, hoogleraren van Erasmus en Nyenrode en verpleegkundigen. Doel is naar eigen zeggen ‘een duurzame, inclusieve,
democratische post-corona samenleving inrichten’.
Alternatieven bieden
Door in te zetten op verschillende beroepsgroepen uit verschillende segmenten van de samenleving hoopt het Break Out Team
zoveel mogelijk draagvlak te kweken en vanuit zoveel mogelijk
invalshoeken de effecten van de coronacrisis te belichten. Op de
samenleving, de economie, op de democratie. Doel is niet kritiek te
leveren, maar alternatieven te bieden die meer bij deze tijd horen.
Lijnen naar de top
Rotmans en de andere teamleden hebben een luisterend oor bij
het kabinet. “We verzamelen en geven vorm aan kennis van friskijkers en dwarsdenkers die net iets anders kijken naar heden
en toekomst. We creëren een wenkend perspectief. We hebben
lijnen naar het OMT en naar de toppen van de ministeries. Daar
overleggen wij ook mee. Maar het gebeurt allemaal achter de
schermen. Daar vinden de grote doorbraken plaats.”
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Jeroen de Groot, fitnessondernemer MyMove

‘Beginnen met een schone
lei en weer knallen’
Op woensdag 1 juli kwam er letterlijk en figuurlijk weer beweging in de zaak. Sportscholen en fitnessclubs
mochten na flinke aanpassingen weer open. Ook Krimpenaar Jeroen de Groot kon samen met zijn compagnon hun
sportonderneming MyMove met de nodige aanpassingen en kunst en vliegwerk eindelijk weer back in business
krijgen nadat hun spel door de 3,5 maand lockdown in de branche ‘was afgepakt’. Dat druiste keihard in tegen zijn
ondernemerschap, maar hij kan nu weer vooruit kijken.
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Jeroen deed voor hij ondernemer werd een
opleiding fysiotherapie. “Maar ik wilde eigenlijk
altijd al voor mezelf beginnen.” Begin deze
eeuw kwam hij op uitnodiging als medeeigenaar in de sportonderneming. Inmiddels is
MyMove uitgegroeid tot een veelzijdig fitnessbedrijf met vestigingen in Krimpen aan de
IJssel, Rotterdam-Alexander (Fitness Lounge)
en Lansingerland. Ook werkt hij samen met
andere clubs in de regio. Daarnaast is zijn compagnon in de Benelux verantwoordelijk voor
het importeurschap van een crosstrainermerk.
“Ik doe meer de sportscholenkant.” Ook nog
zwetend. Want hij geeft voor zijn plezier en het
contact met zijn klanten nog 1 avond per week
fitnessinstructie.
Snelle klap
Jeroen doet zijn verhaal terwijl op de achtergrond aan de boorden van de IJssel een groep
mensen zich ook in het zweet werkt. “Deze
crisis kwam als een hele snelle klap, heel
anders dan de vorige in 2008.” En dan kan je
als ondernemer, zeker in de fitnessbranche die
op slot ging niet snel meer bewegen aldus
Jeroen. “Er wordt van de ene dag op de andere
dag gezegd ‘ga maar op de reservebank zitten
en wacht tot je eraf mag’. De eerste week
moest ik echt schakelen in mijn hoofd. Dat
vond ik als ondernemer het meest lastige.”
Want hij wil met zijn drive en positieve energie
niets liever dan ‘knallen, rammen, sparren en
de strijd aangaan met concurrenten’. “Maar als
het spel je afgepakt wordt, en zo voelde dat,
kreeg ik voor het eerst als ondernemer even
een vervelende tik te verwerken.”
Files aan de overkant
Ook raakte hij tijdens de maandenlange lockdown in zijn branche soms wat gefrustreerd.
“Niet in het begin van de uitbraak, maar wel
daarna toen de boel in mijn branche veel langer op slot bleef. Want al vrij snel, niet pas na 3,5
maand, kon je zien waar de klappen vielen en
dat was niet bij onze doelgroep.
Daarmee hebben we de vitaliteitsmotor van
Nederland drie maanden dichtgegooid. Ik vond
dat middel erger dan de kwaal. Dat zorgde elke
maand dat we langer dicht moesten, zowel bij
mij en mijn klanten voor onbegrip. Want je kan
hun beweging eigenlijk niet afpakken. Ze willen
graag blijven sporten. Het worden stenen als ze
niet elke dag kunnen bewegen. Ik had het daar
moeilijk mee. Bij de Karwei aan de overkant
stonden files en wij waren dicht. Dat vond ik wel
schrijnend. Terwijl wij de mensen gezond
houden en ze elders in de rij voor de ingang en
de kassa’s stonden.”
Grenzen opgezocht
Maar in de tussentijd zat Jeroen niet bij de
pakken neer, kwam hij in beweging, zocht
tijdens de lockdown de grenzen op en bleef
actief contact zoeken met zijn klanten.

“We zijn al heel snel gaan kijken naar: hoe houden we onze leden vast?
En hoe kunnen we mensen beweging aanbieden zonder dat we open
zijn? In april hebben we met een belteam alle klanten opgebeld. En onze
trainers boden hulp met thuisprogramma’s. Ook om af te vallen. Er
werden week- en weegmomenten gepland, nieuwe eetlijsten doorgegeven en op internet beweegprogramma’s aangeboden.”
Boete
“Toen we dicht waren belden Parkinsonpatiënten mij op om te vragen
‘wat nu?’ Die heb ik ondanks de kans op een boete toch laten komen, ze
kwamen hier elke ochtend een half uur trainen. We hebben hier echt de
grenzen opgezocht omdat het een noodzaak is dat die mensen blijven
bewegen.” Jeroen vraagt zich daarom ook af of door de bewegingsarmoede, ook bij kwetsbare doelgroepen, de zorgrekening van de lockdown niet groter wordt dan die tot nu door corona. “Ik denk dat dit een
groot probleem is. Ik schrok ook wel toen we weer open gingen.
Sommige mensen waren na 3,5 maand 15 kilo gegroeid.”
Angst en blijdschap
Behalve de fysieke conditie ziet hij ook de ontstane eenzaamheid tijdens
corona als een groot probleem. “Daarom ben ik geen voorstander van
mensen opsluiten. De psychische en lichamelijk ellende die een lockdown veroorzaakt is ook erg. Bij een groot percentage mensen blijft ook
de angst regeren. Pas als er een vaccin is of angst uit de maatschappij is
kan dat veranderen.“ Maar Jeroen ziet gelukkig ook veel oudere
klandizie weer naar MyMove komen. “Blijven trainen is goed voor hun
conditie, lijf en immuunsysteem. Maar het sociale aspect van samen
sporten en elkaar ontmoeten is ook belangrijk. Enkelen kwamen hier
huilend met een taart, zielsgelukkig dat hun uitje er weer was.
We hebben ook negentig plussers die hier al jaren trainen. Die stonden
hier als eerste voor de deur toen we weer open waren. Ze vinden het
verschrikkelijk dat we dicht waren.”
Gretigheid
Bedrijfseconomisch werd MyMove in haar groei binnen drie maanden
drie jaar terug in de tijd geworpen. Jeroen: “Zonde, want het ging net zo
lekker en we groeiden als kool. Maar we hebben gelukkig nog geen
personeel hoeven te ontslaan en denken nu de vrije val eruit is, dat ook
niet nodig is. Ik hoop dat we vanaf nu weer de groei kunnen inzetten en
de mensen weer bereid zijn om naar de club te komen. We zien dat die
gretigheid er wel is.”
En verder betekent het huidige ondernemen in zijn tak van sport vooral
schakelen naar de nieuwe werkelijkheid. “Normaal moet je tegen je
concurrenten bewapenen en van hun winnen. Nu moet je jezelf een
onzichtbare vijand overwinnen. En ook weet ik niet wat de regels gaan
worden in de komende maanden.” Hij heeft er met MyMove ieder geval
alles aan gedaan om zijn klanten veilig, hygiënisch en volgens alle richtlijnen te kunnen ontvangen. Zoals met looproutes, goede ventilatie,
desinfectiemiddelen, voldoende afstand tussen fitnessapparaten, extra
schoonmaak en zoveel mogelijk groepslessen buiten.
Knallen
Hij ziet ondanks de corona-onzekerheid nog voldoende perspectief. “Al
is de spaarpot voor sommige ondernemers nu al leeg. En dan moet je
de recessie nog krijgen. Daarom liever kort en heftig dan een jarenlange
rem zoals na de bankencrisis in 2008. Want dat kan in allerlei branches
voor ondernemers de nekslag betekenen. Houd daarom goed je kosten
in de gaten en blijf positief. Probeer de passie die je als ondernemer had
voor corona vast te houden. Kijk niet teveel achterom. We zouden het
beste jaar ooit gaan draaien. Dat is jammer, maar we kijken nu verder
waar onze kansen liggen om omzet te kunnen halen. Beginnen met een
schone lei, doorgaan met knallen.”
www.mymove.nl
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Ondernemers over ondernemen in coronatijd

‘Blijf niet in je angst zitten’
Covid-19 zet onze wereld op zijn kop. Het virus zorgt voor een wereldwijde recessie en een ongekende economische
dip. Het CPB verwacht in 2021 een krimp van minimaal 7 procent en honderdduizenden extra werklozen. Er
ontstaan door de gevolgen nieuwe business-modellen, ingrijpende arbeidsmarktontwikkelingen, aanpassingen op
de werkvloer, andere productiewijzen en vormen van dienstverlening. En er zijn veel verliezers, maar komen er
ook winnaars? Wat betekent dat voor de inrichting van economie en maatschappij? Hoe en wie overleeft? En hoe
passen ondernemers en bedrijven zich aan?

Vijftien lokale ondernemers en adviseurs buigen zich op gepaste afstand donderdag 27 augustus 2020 op uitnodiging van het Economisch
Netwerk Capelle (ENC) met NH-Hotel Capelle als gastheer over deze materie in onzekere tijden.
Continuïteit
De discussie staat onder leiding van Frans Beskers. De Capelse ondernemer adviseert en coacht met zijn bedrijf De Rotterdamse Aanpak al
28 jaar ondernemers, organisaties en bedrijven bij managementvraagstukken. Zijn carrière als acteur en theaterproducent vormt de
basis voor zijn creativiteit en het soepel leiden van gesprekken. Zijn credo:
“Doe wat gedaan moet worden en laat wat niet effectief is. Dat geldt
zeker ook voor ondernemen in en na coronatijd. Hoe ga je daarmee
om?”
Hij ziet dat angst als innerlijk proces het eerste onderdeel is van een
crisis. “Dat is logisch. Want de grootste uitdaging in een crisis vormt de
continuïteit van je onderneming en de relatie met je klanten. Blijf niet in
je angst zitten. Die mag niet regeren.”
Overlevingsstand
Voor Tanja van Veen, corporate sales manager Best Western Hotels is
dat een flinke molensteen: “Zolang er weer een lockdown dreigt en grenzen niet geheel open zijn, is onze markt voor een groot deel weg. En ook
nu er versoepeling is, blijft het lastig. Want op het moment dat we weer
open mochten, hebben we extra personeelskosten. Door onder andere
de regels van afstand en hygiëne hebben we 3x meer personeel nodig
voor dezelfde dienstverlening.” Ook Yvonne Legerstee van wervingen selectiebureau Danesh wordt geconfronteerd met een kelderende
vraag. “De aanvragen voor het zoeken en werven van kandidaten voor
vacatures is minimaal. En de vraag is of dat aantrekt”.Voor het managementadviesbureau Allios Deite van Ada Goverde was het belangrijkste
gevolg van de coronacrisis dat zij niet meer bij haar opdrachtgevers over
de vloer kan komen.
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En Christiaan Knopper kreeg met zijn interim
management en trainingsbureau vooral lege
agenda’s. “Niemand weet hoe de wereld er
over een paar maanden, laat staan over twee
jaar uitziet. Dat maakt het lastig. Opdrachtgevers beraden zich. Je zit in een soort overlevingsstand.”
Sylvia van der Graaf, Duurzaam Vesta BV: “Wat
wij merken is dat klanten met zonnepanelen
nu pas op de plaats maken en zich zorgen
maken over financiering.”
Jan Los, Aurio ICT: “Veel klanten hebben omzetdaling gekregen en investeren minder in ICT.
Maar er druppelt nu van lieverlee weer wat
nieuwe business binnen.”
Ed de kort, accountmanager evenementenorganisatie Expo Select: “Het is helemaal stil
komen te vallen na 16 maart. Ik merk wel dat
bedrijven sinds de vakantie weer wat meer
open staan voor bezoek en informatie. Het
lijkt allemaal weer een beetje in beweging
te komen en zijn we met andere initiatieven
gestart. Zoals lokaal boodschappen thuis
bezorgen en met temperatuurmeting en desinfectiemiddelen voor winkels en bedrijven.”
Erik Hommel, beleidsadviseur gemeente
Capelle aan den IJssel: “Sinds de coronacrisis
staat de telefoon bij ons niet stil vanwege
vragen van ondernemers over steun- en coronamaatregelen.”

Drukker door corona
Maar voor sommige andere ondernemers ziet
de wereld er sinds maart 2020 een stuk florissanter uit. Zoals voor het interieurarchitectenbureau Sprank van William Bos: “Wij ontwerpen en maken kantooromgevingen. Dat is
straks een hele uitdaging. Wat gaan bedrijven
doen? Wij verwachten veel verandering in kantoorindelingen en in plaats van werkplekken
meer ontmoeting en vergaderplekken. Daarop
zijn we nu volop aan het focussen en maken al
ontwerpen met inachtneming van de 1,5 meter
afstand.”
Jan-Cees Hordijk, BK Ingenieurs . “We blijven
volop contact houden met de klant en werken
ook gewoon zoveel mogelijk op kantoor. Ik doe
met inachtneming van de regels nog gewoon
klantbezoek al is het netwerken wel een beetje
stil gevallen. Maar wij hebben een buffer en
zitten tot medio volgend jaar nagenoeg vol. En
zoeken ook nog steeds dringend personeel.
Wat bodemwerkzaamheden betreft draaien
we zelf recordomzetten.“
Ook Gert-Jan van Witteloostuijn, NBC eMGé
Accountants & Adviseurs kreeg het niet minder druk: “Voor ons betekent corona dicht bij
de ondernemer blijven en hem actief informeren en adviseren. Zoals over de huidige en
komende steunmaatregelen. Wij krijgen het
door corona alleen maar drukker. Deze crisis
raakt niet iedereen. Sommige bedrijven krijgen
juist meer kansen.”
Sterker uit de crisis
Ada Goverde ziet vooral dat bedrijven die niet
goed waren georganiseerd of een goede risicoanalyse hebben uitgevoerd, door corona extra
kwetsbaar zijn. Christiaan Knopper: “Ik kan me
voorstellen dat gezondere bedrijven nog sterker uit de crisis kunnen komen.”
Maar volgens Frans Beskers is deze crisis
vooral sterk branchegerelateerd. “De meeste
bedrijven worden wel geraakt, maar het is wel
ook brancheafhankelijk of je door kan gaan. Er
zijn goede horecabedrijven die dicht moeten,
die kunnen hier niks aan doen, ook al zijn ze
goed georganiseerd.”

Kansen
Veel aanwezigen zien dat er tijdens de lockdown bij sommige ondernemers meer creativiteit en ‘kansen durven pakken’ is losgekomen.
Zoals sportscholen die naar buiten zijn gegaan, hotels die hun kamers
inrichten als werkplekken en bierproeverijen die nu via Facebook plaatsvinden. “Dat was anders nooit gebeurd.” Sylvia van de Graaf begon met
een cursus sportmassage. “Die kan ik bijvoorbeeld gaan gebruiken voor
mensen die door het thuiswerken klachten krijgen.” Ada Goverde: “Ik zie
kansen voor de thuiskantoren. Zo zal er op de huizenmarkt veel meer
vraag komen naar woningen waar dat mogelijk is.” Want het thuiswerken zal volgens de aanwezigen blijven. “Installatiebureaus weten niet wat
hen gaat overkomen,” verwacht Jan-Cees.
Volgens hem blijkt uit deze crisis daarom eens te meer dat het gevaarlijk
is om te focussen op een beperkte doelgroep. ”Kijk kritisch naar je klantenkring. Een brede basis van klanten geeft een betere risicospreiding.”
Meer samen
Maar volgens Frans Beskers draait het er vooral om als persoon en
ondernemer in de spiegel te durven kijken. Zeker in tijden van crisis:
“Ik heb er in mijn dertig jaar als ondernemer nu vier meegemaakt. Dat
maakt je wel sterker en creatiever.”
Cruciaal is het volgens hem om meer te kijken naar mogelijkheden in
samenwerking. “We moeten meer naar samen. Laat je adviseren door
mensen die je vertrouwt. Daarom is netwerken voor het vergaren van
kennis in deze tijd extra belangrijk. Ideeën delen met elkaar. Een bedrijf
kan niet groeien zonder goed advies. Je moet je daarin kwetsbaar durven
opstellen.
Al doen ondernemers dat niet graag. In deze tijd moet je over de drempel
durven stappen. Er is soms nog een taboe om advies te vragen. En dat is
vreemd want ik heb het ondernemen eigenlijk van andere ondernemers
geleerd. Kijk samen in de spiegel.”
Tanja van Veen: “Stap daarom uit je comfortzone.”
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Automotive-ondernemer Arno Bosman, INQAR

‘Nu is het tijd om snel en
scherp te schakelen’
Hij presenteerde in juni voor Rotterdamse en Capelse ondernemers monter de inspirerende webinar Business
After Corona. Zelf kreeg Arno Bosman met Inqar Cityrent net zoals andere collega’s in de automotive ook harde
klappen te verwerken. De autobranche kreeg het 2e kwartaal de grootse daling in 15 jaar te verduren. Maar
ondanks de onzekere toekomst ruikt hij ook kansen om zijn business overeind te kunnen houden.

“Ondernemers beraden zich door de coronacrisis op mobiliteit. Nu
is het tijd om snel en scherp te schakelen. Dat is een hele grote uitdaging, maar voor ons als flexibel bedrijf zeker niet onmogelijk.”
Doorgegroeid
Arno Bosman is twaalf jaar operationeel manager in de autoverhuur.
Voordat hij in de branche rolde, woonde hij in Rotterdam en studeerde
aan de Hogeschool Rotterdam retailmanagement en small business.
“Ik heb in mijn studie duidelijk gekozen voor het ondernemerschap.
CityRent was eerst van mijn schoonvader. Ik ben onderin ingestapt om
te kijken hoe de branche en het bedrijf in elkaar zat en van verhuurmedewerker doorgegroeid tot eigenaar en franchiseondernemer.”
De in Leiden opgegroeide en in de Rotterdamse regio ondernemende
Arno Bosman fuseerde twee jaar geleden met een leasemaatschappij
en verhuisde met zijn bedrijf na dertig jaar vanuit hartje stad naar
Vlaardingen. “Autoluwe binnensteden, moeilijk parkeren. Je ziet in
de hele branche autoverhuurbedrijven naar de randen van de stad
trekken. Door de fusie zijn we veel meer shortlease gaan doen. De
verhuizing is een goede keuze geweest. We hebben omzet technisch
daar geen last van gehad en we zijn gegroeid. Dat zegt genoeg.”
Compleet stuk
En toen kwam corona. “Wat wij meteen zagen was dat kortstondige
huur van onze vloot wegviel. Kantoren gingen dicht, mensen zaten
thuis, zakelijke afspraken op locatie verdwenen en meetings gingen
online. Onze dag- en weekverhuur ging compleet stuk. Dat zag je in de
hele branche. Door overheidsmaatregelen werd de pijn wel verzacht.
Maar onze grootste kostenpost zit in de vloot. Niet in het personeel. Ik
heb geprobeerd om auto’s kwijt te raken, maar die handel lag ook stil.”
Inmiddels is het gelukt om een deel van zijn vloot van de hand te doen
en trekt na de lockdown de zakelijke markt weer enigszins aan. “We
merken dat het weer een beetje begint te komen, vooral in het kleinere
MKB. Maar de continuïteit in de verhuur is verdwenen. De persconferentie van Rutte waarin toch het doorgaan met thuiswerken werd
gepropageerd, was voor ons een slecht bericht. Bedrijven moeten nu
weer op gang gaan komen, maar het zal nooit meer hetzelfde worden.
Al zal niet alles online gaan.
Dat willen we ook niet. Waar iemand tien afspraken in de maand buiten
de deur had, worden het er nu misschien zes. Persoonlijk contact is in
het zakelijk verkeer toch heel essentieel. Mensen willen elkaar zien. Wij
merken nu dat sommigen een auto voor een paar weken of een maand
huren omdat ze het OV willen mijden. Ook willen klanten alles zoveel
mogelijk in een bepaalde tijd proppen.
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Je ziet ook een andere verschuiving. Er is best
wel een run op kleine auto’s. De markt verlangt
naar downsizen. Mensen zijn op zoek naar mobiliteit, gewoon van a naar b, maar niet meer
naar toeters en bellen.”
Leasecontracten
Mobiliteit was volgens Arno toch al iets waarover bedrijven erg aan het nadenken waren.
“Dat wordt nu verzwaard door corona. Ze kijken
scherp naar leasecontracten, zeker onder
invloed van het thuiswerken. Heel veel auto’s
worden nu privé gebruikt en niet om naar
kantoor te komen. Er zijn bedrijven die nu een
maximum stellen aan kilometers en brandstof
en de buitenlandtankpas in de ban doen. Als
dat echt doorzet, kunnen we met onze flexibiliteit daarop inspelen.”
Niet hopeloos
Net zoals bijna alle ondernemers tempert hij
tot 2021 zijn verwachtingen. “Maar het is niet
hopeloos. Als het zakelijk verkeer, cursussen,
meetings en buitenmarketing voor de helft op
gang komen, hebben we een basis om door te
kunnen gaan en zijn we back in business. De
vraag is alleen wanneer gaat dit gebeuren. Je
bent nu aan het overleven en ondertussen aan
het zoeken naar hoe je de continuïteit in je
bedrijf houdt. Je moet vanuit meerdere standen
opereren. En sneller en scherper schakelen.
Een grote, spannende en leuke uitdaging.”
inqar-cityrent.nl

Franchise

Arno Bosman

INQAR Autoverhuur is voortgekomen uit een groep
professionele autoverhuurders die in 2015 de krachten wilden
bundelen en gezamenlijk met een financieringsmaatschappij
een nieuwe franchiseorganisatie zijn gestart. Inqar CityRent is
onderdeel van de Inqar organisatie. Samen met alle collegavestigingen is er een landelijk dekkend netwerk. Hierdoor gaat
de service verder dan de stadsgrenzen.
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Advertorial

Podium aan de Maas

Ontwikkeling en verbinding
in Rotterdams erfgoed
“Veel mensen kennen ons, zonder het zelf te weten”, aldus de
Rotterdamse ondernemer Jeffrey Stubbs en interim-manager van
Podium aan de Maas. Hij huist namelijk met zijn gelijknamige
congres- en cultuurcentrum in de markante witgrijze kubus van
Rietveld aan de Oostmaaslaan vlakbij de Maasboulevard. In dit
architectonisch monument dat deel uitmaakt van het Rotterdams
erfgoed, biedt hij onderdak aan allerlei evenementen en activiteiten.
“Nu wordt het tijd dat ook het bedrijfsleven ons ontdekt.”
Jeffrey is met zijn team trots dat hij Rotterdammers, ondernemers,
bedrijven en organisatie deelgenoot kan maken van het historische
pand en een adembenemend zicht op de Rotterdamse skyline.
Maatschappelijk belang
Het gebouw van Podium aan de Maas stamt uit de jaren van de
wederopbouw. De Duitse evangelische kerk schonk het gebouw in de
jaren zestig als verzoenend gebaar aan de Rotterdamse bevolking voor
het leed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het diende de afgelopen
50 jaar ondanks verschillende eigenaren, gebruikers en functies altijd
een maatschappelijk belang.
Van taalschool voor vluchtelingen tot het onderdak bieden aan de
filosofische faculteit van de Erasmus Universiteit. Sinds 2007 is het eigendom van de Rotterdamse Loges, die er ook zelf hun bijeenkomsten
houden. Sinds de renovatie in 2010 is het een congres- en cultuurcentrum. Begin dit jaar veranderde de naam van Podium O950 in
Podium aan de Maas.
Persoonlijke ontwikkeling
Podium aan de Maas sluit naadloos aan bij de gebruiksgeschiedenis
van het gebouw, die staat voor persoonlijke ontwikkeling en verbinding.
Diverse maatschappelijke en culturele organisaties vinden er onderdak.
Jeffrey: ‘We zijn op zoek naar de juiste balans tussen maatschappelijk
verantwoord ondernemen en een gezonde commerciële exploitatie. We
hoeven geen winst te maken, maar commerciële verhuur is noodzakelijk
om ervoor te zorgen dat het gebouw kan draaien en ook kan worden
onderhouden. Op die manier kunnen we nog meer betekenen voor de
stad en de Rotterdammers. Ook in de toekomst.”
Evenementen
Jeffrey faciliteert daarvoor een breed scala aan evenementen. Van kleine
vergaderingen tot grote conferenties en van ontbijtsessie tot 5-gangen
diner. “Binnen in het pand hebben we de beschikking over twaalf zalen,
vier terrassen met uitzicht op de Maas, een Rotterdamse koffiebar op de
5e etage alsook een loungebar- en restaurant op de 1e etage.”
Hij verwelkomt er gasten zoals Gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap, Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit, Erasmus MC en
bedrijven zoals Eneco, Boskalis, Robeco en Evides. “Maar daarnaast is er
ook altijd ruimte voor kleinere verenigingen en stichtingen zoals de lokale
VVE, buurtorganisaties en ga zo maar door. Die krijgen allemaal een
podium in ons gebouw.”

12

Food
Podium aan de Maas biedt volgens Jeffrey altijd
een op maat gemaakt voorstel voor de catering.
“Of de klant nu wil ontbijten, lunchen, borrelen
of een luxe diner wenst te gebruiken. Onze
chefs gaan daarvoor aan de slag en verzorgen
de catering tot in de puntjes.”
Originele staat
Omdat het gebouw Rotterdams Erfgoed
is, moeten delen van het pand in originele
staat worden behouden. Dit gaat dan vooral
om de buitenzijde van het pand en de
structuur binnen. Jeffrey: “Zo is er een uniek
hoogteverschil tussen de verschillende etages.
Ook zijn er op elke verdieping nog steeds de
authentieke oude toiletten uit de seventies.”
Interesse?
Interesse in het gebouw of het organiseren van
een evenement? Maak dan een afspraak via
email info@podiumaandemaas.nl
www.podiumaandemaas.nl

Jacco van Giessen, Otto Hahn

‘Voorlopig blijft het
koffiedik kijken’
Net voor de corona-uitbraak vierde Jacco van Giessen zijn 14-jarig bestaan als uitbater van horeca-uitspanning
Otto Hahn aan de Binnenhof in Rotterdam-Ommoord. Zijn zaak met riant terras is gevestigd op de kop van het
winkelcentrum naast metro en hoofdingang. Hij draaide ‘als een tierelier’. Totdat in maart dit jaar hij net zoals
duizenden andere horecaondernemers werd overvallen door de lockdown en zijn bedrijf volledig tot stilstand
kwam.
Een gevoel van ongeloof overviel hem daarbij
als eerste. “Dat iemand kan bepalen je bedrijf
en ondernemerschap af te nemen. Ook vind ik
het respectloos dat er toen in Den Haag werd
geroepen om je dan maar om te scholen. Dat
druist frontaal in tegen je vakman- en ondernemerschap.“
Paplepel
Hij kreeg het horeca-vak met de paplepel
ingegoten. Eerst via de zaak van zijn ouders in
Antwerpen, later in die van zijn broer en daarna
met zijn kookgerei in andere vermaarde horecazaken zoals Kaat Mossel en de Baja Beach Club
in Barcelona. “Met negen jaar stond ik al af te
wassen.” Na al zijn omzwervingen en keukenavonturen keerde hij terug naar zijn geboortegrond in Ommoord. Dit keer als ondernemer
van Otto Hahn, genoemd naar de Duits scheikundige, die in 1938 de atoomenergie ontdekte.
In 1946 ontving hij de Nobelprijs voor de scheikunde. De Binnenhof, de straat waar het eetcafé nu gevestigd is, heette vroeger de Otto
Hahn straat. Jacco: “Vandaar die naamkeuze
voor mijn zaak.”

Raar
De eerste maanden van de gedwongen sluiting was een lastige periode,
maar Jacco besloot niet thuis bij de pakken neer te gaan zitten “Ik ging
wel gewoon iedere dag naar mijn zaak. Om daarmee het gevoel te blijven houden, contact te hebben met je zaak, mensen en onderneming.
Het was soms wel raar om te zien dat het hier in veel winkels dan lekker
druk is en jij niet open mag.” In het begin was het vooral veel schoonmaken, administratie, opruimen en de boel anders inrichten. Daarna
startte hij al snel met het vier dagen in de week bezorgen en afhalen om
zo de tijd door te komen tot hij weer op 1 juli open mocht.
Vette streep
Maar daarmee is nog lang niet alles terug. “We hadden hier veel feestjes
en optredens met bekende artiesten. Daar ging een vette streep door.
En nog steeds. Maar ik ben blij dat we open zijn. We hebben nu lekker
wat te doen en hopelijk hobbelen we door deze crisis heen.”
In tegenstelling tot veel andere horecaondernemers hoefde hij geen
personeel te ontslaan. “Ik heb iedereen gehouden. Niemand is weg. Ik
hield ook voortdurend contact met mijn personeel. En iedereen kwam
helpen met afhalen en bezorgen. Op 1 juli stonden ze ook allemaal te
popelen om weer aan de slag te kunnen.” Hetzelfde gold ook voor zijn
trouwe klandizie. ”Die hielden me tijdens de lockdown in de wijk zelfs
aan op de fiets. Ook kreeg ik veel bezorgde en lieve reacties van klanten
op Facebook. Dat vond ik hartverwarmend.”
In de eerste week dat Otto Hahn openging, stonden veel van zijn klanten
enthousiast voor de deur. “Sommigen kwamen meteen een paar dagen
achter elkaar. Superleuk. In het begin was ik wel helemaal gesloopt
vanwege de uitbundigheid en het als politieagent door mijn eigen
zaak te lopen. Maar nu gaat het prima hier, we hebben alles goed aangepast. Met afstand tussen tafels, hygiënemaatregelen binnen en op het
terras en met prima ventilatie die gelukkig al eerder had aangeschaft.
Praktisch alle gasten gedragen zich nu netjes.”
Frontlinie
Maar het is onbekend wat de toekomst Jacco gaat brengen. “Dat is wel
een dingetje. Je staat als horecaondernemer in de frontlinie. We hopen
dat er snel een vaccin en een medicijn komt en we de risicogroepen
goed kunnen beschermen. Maar voorlopig blijft het koffiedik kijken.”

www.ottohahn.nl
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Ondernemersnieuws

Inspiratie webinar met lokale ondernemers
Op 4 juni 2020 organiseerde Business Club Prins Alexander vanuit
de studio in Rotterdam het inspirerende webinar ‘Business After
Corona’. Leden en bestuur van het Economisch Netwerk Capelle
(ENC) waren ook uitgenodigd.
Presentator en inspirator Robert van den Bout ging samen met de
Rotterdamse tafelheer professor dr. ir. Jan Rotmans in gesprek met de
leden om erachter te komen hoe zij tijdens de coronacrisis het hoofd
boven water houden en zich aanpassen aan de situatie. Wordt het ooit
weer ‘normaal’ en hoe ziet de post-coronawereld er uit?

Deelnemers
Ondernemers die aan de talkshow tafel plaatsnamen waren Arno Bosman van Inquar Cityrent, Willem Groenendijk van de Rabobank,
Quince Dirks van NH Hotels, Bram Marcus van
Van Dam & Kruidenier Advocaten, Kees van
Steensel van Van Steensel Assurantiën en
Wilco Koldenhof van Muac Productions.

Jan Rotmans is een ‘scientivist’, een gepassioneerde en rebelse wetenschapper die in de praktijk betrokken is bij het versnellen van transities
en duurzaamheid.
Zowel nationaal als internationaal is hij een autoriteit op het gebied
van transities en heeft hij honderden publicaties op het gebied van
klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling,
transities en systeeminnovaties geschreven.
Webinar gemist? Kijk het dan snel
terug op www.businessclubpa.nl

40 procent banen weg bij Ahoy
Rotterdam Ahoy ontslaat 40 procent van zijn personeel. Het sporten zalencomplex moest in verband met de corona-uitbraak op
13 maart de deuren sluiten. De versoepelingen eind juni hebben
maar zeer beperkt verlichting geboden, zegt ceo Jolanda Jansen. De
ingreep is volgens haar noodzakelijk om de continuïteit te waarborgen.
Bij Rotterdam Ahoy werken zo’n 270 mensen. Het ontslag raakt een
grote groep medewerkers met een flexibel dienstverband, maar ook
mensen met een aflopend contract en vaste medewerkers. Er wordt een
sociaal plan opgesteld.

Topjaar verwacht
Ahoy krijgt jaarlijks zo’n 1,5 miljoen bezoekers over de vloer bij circa 500 evenementen.
Die aantallen worden dit jaar bij lange na niet
gehaald, terwijl dit jaar met de organisatie van
het Eurovisie Songfestival een topjaar had
moeten worden. Veel evenementen zijn naar
volgend jaar verplaatst, ook het Songfestival,
en daarnaast is Ahoy met een aantal nieuwe
evenementen bezig. Maar dit alles maakt de
verliezen over 2020 niet goed. Daar komt nog
bij dat de toekomst zeer onzeker is, omdat
vanwege de coronamaatregelen veel minder
mensen welkom zijn dan voorheen.
“Het allerliefste bieden we al onze evenementen weer een volwaardig podium”, zegt Jansen.
“Daarover zijn we met de overheid in gesprek.
Wij, als branche, willen laten zien dat we op
een verantwoorde manier live evenementen
kunnen organiseren.”

Bron: nos.nl
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Niet de eerste
Rotterdam Ahoy is niet de eerste grote evenementenlocatie die mensen ontslaat. Bij congrescentrum RAI Amsterdam werd vorige
maand 30 procent van de banen geschrapt;
125 medewerkers verloren hun baan.

Ondernemersnieuws

Bijna helft mkb’ers gebruikt overheidssteun
Zo’n 40 procent van de mkb’ers maakt gebruik van de financiële steunmaatregelen
van de overheid. Bijna de helft van deze
groep, zo’n 163.000 bedrijven, maakt zelfs
gebruik van meerdere steunmaatregelen,
zoals uitstel van het betalen van belasting
en loonsteun.

Meestal loonsteun
Van deze regelingen maakten mkb’ers het meeste gebruik van de loonsteun. Bedrijven die aanspraak maakten op meerdere regelingen combineerden het vaakst de loonsteun met de TOGS-regeling. Ruim 22.000
bedrijven benutten alle drie de steunmaatregelen. Het CBS ziet ook dat
relatief veel bedrijven met 10 tot 50 werknemers een beroep doen op
overheidssteun.

Het CBS, dat dit onderzocht in opdracht van
het ministerie van Economische Zaken, keek
naar bedrijven met 2 tot 250 mensen in dienst
en zoomde in op drie regelingen. Zo konden
getroffen ondernemers 4000 euro krijgen om
de coronaperiode te overbruggen, de zogenoemde TOGS-regeling.
Daarnaast konden bedrijven om loonsteun
vragen, de NOW-regeling, waarbij de overheid
tot 90 procent van het salaris van de werknemer betaalt mits die niet ontslagen wordt. Ook
konden bedrijven dus uitstel aanvragen voor
het betalen van belasting.

Bron: CBS

Industrie achteruit, tabak en farmacie in de lift
De Nederlandse industrie ging in het tweede
kwartaal door een diep dal vanwege de
coronacrisis. Gemiddeld werd er vergeleken
met 2019 een zesde minder omzet gedraaid,
concludeert het CBS op basis van nieuwe
cijfers over de industrie.
Vooral in april en mei was de daling groot.
“In april kreeg de Nederlandse industrie een
enorme klap”, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom Industrie, Transport en Logistiek bij ABN
Amro. “Mei was ook een heel slechte maand. In
juni ging het iets beter dankzij het einde van de
lockdowns in veel Europese landen.”
Trasnportindustrie zwaar getroffen
Met name fabrikanten in de transportsector zagen hun omzet instorten. Vergeleken met een
jaar eerder werd er bijna 40 procent minder
omzet gemaakt. Ook de olie-gerelateerde industrie, zoals raffinage en de chemie, had veel
minder omzet dan een jaar geleden: ruim dertig
procent. Daarnaast zag de textielindustrie de
omzet teruglopen met ruim 27 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. “De autoindustrie is heel hard geraakt door een gebrek
aan onderdelen en een grote afname van de
vraag naar auto’s”, zegt econoom Swart.

“Dat raakt ook Nederlandse toeleveranciers, bijvoorbeeld in de metaalbewerking en in de chemie.” Er waren ook sectoren waar juist meer
omzet werd gedraaid. Opmerkelijk was de stijging van ruim tien procent bij tabaksproducenten. Verder boekten producenten van farmaceutische middelen en machines een hogere omzet.
Beperkte opleving
Voor de korte termijn verwacht Swart maar beperkt een opleving van
de gehele industrie. “De Nederlandse industrie moet het vooral hebben
van investeringen, bijvoorbeeld in machines of vliegtuigen. En die staan
zwaar onder druk, zowel in Nederland als in de meeste andere landen.”
Bronnen: CBS, ABN Amro
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De kracht van netwerken
Als wijkcomité van Nesselande zijn wij bijzonder
verheugd om een aantal van onze ondernemers in
Nesselande onder de aandacht te brengen. Niet alleen
omdat zij hier hun voordeel uit kunnen halen, maar
ook omdat Nesselande in haar bedrijvigheid nog
steeds aan het groeien en ontwikkelen is. Het is ook
mooi om te zien dat er in heel het stadsgebied Prins
Alexander, waar ook Nesselande een onderdeel van
is, zoveel mensen zich inzetten voor de diversiteit aan
winkels/horeca.

Wij zijn de afgelopen periode in contact geweest met
diverse bedrijven. Aan hen hebben wij gevraagd of zij wat
ervaringen in het BM willen delen, met dit mooie resultaat
als gevolg.

Door corona leven wij momenteel in een lastige tijd,
waardoor veel ondernemers het moeilijk hebben. Mede
daarom is het van belang dat kanalen zoals het business
magazine optimaal benut blijven. De kracht van netwerken
en het delen van ervaringen in ondernemersverenigingen
en business clubs zijn belangrijke elementen, die bijdragen
aan de waarde van ondernemerschap. Ook het wijkcomité
Nesselande zal blijven investeren in het bouwen van
bruggen tussen de ondernemers/bewoners en de
gemeente ten goede van de wijk.

Mitchell Murk

Tot slot willen wij iedereen bedanken die betrokken is
geweest bij deze editie van het business magazine en uiteraard ook alle personen die continue blijven bijdragen
aan de ontwikkelingen rondom het bedrijfsleven in Prins
Alexander.

Namens het wijkcomité Nesselande.

Kapperszaak Justin Freshcobar
Waarom bent u gevestigd in Nesselande, welke overwegingen speelden daarbij een rol?
“Omdat ik hier zelf ook woon en mijn zaak binnen 5 minuten bereikbaar is vanaf mijn woning. Eerst deed ik al mijn
kapperswerk thuis. Mijn bedrijf is sinds kort in dit pandje
gevestigd op de Emmy van Leersumhof.”

Hoe gaat u om met de coronatijd?
“Een vervelende en lastige periode. Mijn bedrijf heeft lang
stil gestaan en ik heb daar nu nog steeds last van.
Desondanks heb ik er wel voor gekozen om mijn zaak uit
te breiden tijdens deze periode. Ik heb de ‘aan-huis-salon’
verlaten en mijn eerste zaak geopend.”

Wat zijn voor u de voordelen en nadelen om gevestigd
te zijn in Nesselande?
“Er is weinig aanloop bij en op het bedrijventerrein. Er is
ook weinig animo voor mijn onderneming bij de bedrijven
die hier gevestigd zijn. Het is nieuw en mensen weten niet
dat we hier een kapperszaak en nagelstudio hebben.
Graag zouden wij het bedrijventerrein meer op de kaart
willen zetten. En daar zou het wijkcomité ons wel bij kunnen helpen. Bijvoorbeeld door een bordje met tenminste
de bedrijfsnamen erop zodat bewoners weten wat er daar
allemaal afspeelt.”

Bent u lid van een ondernemersvereniging?
“Geen lid, in principe wel interesse in de ondernemersgroep.
Sta er altijd voor open om mijn netwerk uit te breiden.”

Contactpersoon: Justin
Instagram: @Jfreshcobar_010
Tel: 06 122 022 65
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The Baby Wellness Nesselande
Hoe lang heeft u al een onderneming in Nesselande?
“Sinds 1 januari 2020 en sinds 1 juni zijn wij open.”
Waarom bent u gevestigd in Nesselande? Welke overwegingen speelden hier een rol?
“Mooie locatie, gratis parkeren, alles zit in de buurt, lekker
centraal. Zelf woon ik in Ommoord, dus dat is in de buurt.”
Waarom een baby wellness?
“Ik heb zelf een baby van 11 maanden en toen ik een baby
wellness center bezocht dacht ik: ‘Wat leuk! Dat kan ik ook,
maar dan beter’.”
Hoe dan?
“Het was daar nog een beetje kaal en koud. Ik wilde zelf een
warmere en huiselijker sfeer creëren. En dat is denk ik wel
goed gelukt. Daarnaast verkoop ik ook leuke en handige
losse producten voor baby’tjes die ouders gelijk kunnen
gebruiken.”
Hoe ervaart u de coronatijd en welke bedrijfsprocessen
hebben u en uw collega’s hierdoor moeten aanpassen?
“Vooral de terughoudendheid van ouders. Je bent natuurlijk super voorzichtig als je pas ouder bent. In de zaak heb
ik een route uitgestippeld waarbij 1,5 meter wordt aangehouden.

Bezoekers moeten gelijk hun handen wassen en ook de
Maxi-Cosi kan worden schoongemaakt met desinfecterende doekjes. Je moet ook echt eerst aanbellen voordat je
überhaupt binnen kan komen.”
Bent u lid van de ondernemersvereniging en is daar
behoefte aan?
“Nee ik ben nog geen lid. En ja, altijd leuk om in contact te
komen met andere ondernemers in de buurt.”
Heeft u nog specifieke wensen of opmerkingen voor
het wijkcomité?
“Ik zit momenteel tegenover de wasstraat op het industrieterrein. Daar komen toch best hangjongeren in de avonduren op af. Daardoor moet ik vaak s ’ochtends voor de
deur hun rommel opruimen. Handhaving is wel een paar
keer geweest, maar de jongeren luisteren niet.”
Oplossing?
“Geef ze een soort hang-parkeerplek, maar niet bij
bedrijven en huizen.”
Wel stoer, pas 21 jaar en nu al zo ondernemend!
“Ja he, dankjewel!”

Contactpersoon: Jade
Email: info@thebabywellness.nl
Tel: 06 421 143 42

Gebiedscommissie Prins Alexander

Wijkcomité Nesselande
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Suri IJs & More Nesselande
Hoe lang heeft u al een onderneming in Nesselande?
“Ik ben eerst begonnen met een schaafijskar in 2007 bij het
Nesselandestrand en mijn winkel opende de deuren begin
2010.”
Waarom bent u gevestigd in Nesselande? Welke overwegingen speelden hierbij een rol?
“Nesselande biedt perspectief. Het was vooral toen een
groeiende Vinex-wijk. Misschien een leuk weetje, maar ik
heb de allereerste standplaatsvergunning als ondernemer
van en in Nesselande gekregen. De “oude” bewoners van
Nesselande kennen mij goed, ik was er namelijk vanaf het
begin al bij. Daarnaast ben ik vaak betrokken geweest bij
evenementen hier.”

Heeft u nog specifieke wensen of opmerkingen voor
het wijkcomité?
“Als winkelier en bewoner, want ik woon hier ook, vind ik
dat op gezellige warme dagen de parkeerplekken hier voor
de deur, enkel voor het winkelend publiek zouden moeten
zijn en dat de strandgangers aan de Kos Boulevard
moeten parkeren. Daar is volgens mij genoeg plek. Wij als
ondernemers betalen namelijk ook parkeerbelasting voor
onze winkels.”
Heeft u nog tips voor startende ondernemers?
“Ja, maak gebruik van je netwerk en kom met een overtuigend businessplan!”

Hoe ervaart u de coronatijd en welke bedrijfsprocessen heeft u hierdoor moeten aanpassen?
“Zolang Covid 19 heerst zijn wij alleen geopend voor afhalen
en bezorgen. Je kan voorlopig ook niet meer binnen eten en
ook onze terrassen hebben wij helaas moeten sluiten.”
Wat vindt u van een ondernemersvereniging?
“Ik zat voorheen in de businessclub van Nesselande. Helaas
zat daar geen rek meer in en bestaat die nu ook niet meer.
In principe hebben wij daar momenteel niet perse behoefte
aan, maar voor startende ondernemers is het zeker een
goede manier om te netwerken, ervaringen te delen,
naamsbekendheid op te bouwen en elkaar te supporten.
Daar zou denk ik vooral de aandacht op moeten liggen en
misschien niet meteen op omzetverdubbeling.”
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Contactpersoon: Harold
Email: suri.ijs@gmail.com
Tel: 010 222 03 89

Mister Pita
Hoelang bent u inmiddels gevestigd in Nesselande?
“Ik ben Stephania en samen met mijn vader run ik het bedrijf.
We zijn sinds 2016 aan de Corsicalaan gevestigd. In eerste
instantie met een gyroszaak.”
Wat waren de overwegingen om in Nesselande te
vestigen? Voldoet het aan uw verwachtingen?
“We misten een Grieks restaurant in de buurt van Nesselande.
Onze gyroszaak liep echter niet zoals we gedacht hadden. De
klanten die we spraken, hadden meer behoefte aan een
Grieks restaurant met sfeer en gezelligheid. Sinds het moment
dat we het roer hebben omgegooid zijn de resultaten boven
verwachting. Het is bizar hoe het gegroeid is. We moeten
werken met een reserveringssysteem gezien de grote aanloop
van klanten. Ook afhalen kan bij ons. We proberen zoveel
mogelijk mensen te bedienen in korte tijd.”
Hoe hebt u de afgelopen coronaperiode ervaren?
“In het begin van de lockdown lag het werk even helemaal stil.
We zijn direct gaan nadenken over wat we nog wel konden
gaan doen om het bedrijf draaiende te houden. We zijn ons
toen gaan concentreren op afhalen en bezorgen. We zeiden
tegen elkaar: ‘we gaan ervoor en we zien wel hoe we er
uitkomen’. Het werd ineens heel druk, we hebben daarom na
enige tijd moeten stoppen met bezorgen, daar was geen tijd
meer voor. Maar door onze maatregelen konden we het
omzetverlies sterk beperken. Natuurlijk hebben we daar wel
iets van gevoeld, we misten vooral de drankenomzet. Maar
we mogen uiteindelijk in onze handen knijpen hoe het
gelopen is.”
Bent u lid van een ondernemersvereniging? Heeft u daar
behoefte aan?
“We zijn lid van de winkeliersvereniging, daar richt mijn vader
zich met name op.”
Heeft u nog tips voor startende ondernemers?
“Je moet echt bergen kunnen verzetten, wil je succesvol
kunnen worden. Je moet er echt voor gaan en je hoofd
gebruiken. Ik ben vanaf het begin erbij betrokken, het is echt
veel werk. Maar je kunt heel veel als je je hart en je passie
volgt!”

Heeft u nog specifieke wensen of opmerkingen voor het
wijkcomité?
“Er zijn de nodige problemen geweest op het strand. Wij
ervaren regelmatig overlast van jongeren die van en naar de
metro gaan. We zien gelukkig wel een verbetering ten
opzichte van vorig jaar. Petje af voor de politie hoe ze hun
werk doen. Ik heb groot respect voor hen.”
Afsluitend, wat zou je de lezers van het magazine nog
willen meegeven?
“Dat ze fantastisch kunnen eten bij ons, we zijn het beste
Griekse restaurant in de wijde omgeving. Dat vinden onze
klanten, ze geven ons een score van 9,3! Iedereen is van harte
welkom, laat je even culinair verwennen en dompel je even
onder in de gezellige Griekse sfeer.”

Contactpersoon: Stephania Chrysikopoulou
Adres: Corsicalaan 27, 3059 XX Rotterdam
Tel: 06 278 725 38

Gebiedscommissie Prins Alexander

Wijkcomité Nesselande
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BusinessClub 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 mogelijkheid tot
netwerken. De BusinessClub Prins Alexander heeft momenteel meer
dan 100 leden afkomstig uit een veelheid van verschillende branches uit
Rotterdam Prins Alexander en omstreken, van autodealers, tot banken,
adviesbureaus, sport, zorg, etc.
BusinessClub Prins Alexander organiseert op jaarbasis een breed scala aan
activiteiten. Minimaal één keer per maand wordt er een netwerkactiviteit,
ofwel een kennis activiteit, ofwel een sociale activiteit georganiseerd voor
de leden. Daarnaast worden er regelmatig activiteiten met andere business
clubs en partijen georganiseerd. Altijd staat kennisuitwisseling, netwerken
en interactie met elkaar centraal.

Word
ook l
id!

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. Ondernemers hebben vaak een
zeer druk en hectisch bestaan, maar missen in de praktijk veelal de
mogelijkheid om met gelijkgestemden en mensen die in eenzelfde
positie zitten van gedachten te wisselen en te klankborden.
De business club biedt bij uitstek de mogelijkheid hiervoor.
Daarnaast is het uiteraard altijd mogelijk om zaken te doen.

Lid worden kan doormiddel van het invullen van het
aanmeldingsformulier op de website. Het is het altijd mogelijk om
een keer een van onze bijeenkomsten te bezoeken en BusinessClub
Prins Alexander zelf te ervaren!

Secretariaat: Postbus 81140 • 3009 GC Rotterdam • Telefoon: 010 421 46 13 • secretaris@businessclubpa.nl • www.businessclubpa.nl
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In dit nummer stellen we 2 leden
aan u voor!
MaasWonen: gewoon bijzonder
Een nieuwe naam, maar toch een oude
bekende. Onze naam is veranderd van
Laurens Wonen in MaasWonen. Wij zijn
een categorale woningcorporatie die huisvesting biedt aan Rotterdamse ouderen.
Onze doorgaans ruime en uitstekend
onderhouden appartementen zijn al
jarenlang een begrip in Prins Alexander.

Bob Janse

MaasWonen biedt 55-plussers een veilige
en gezellige woonomgeving, waar zij zich
thuis voelen. Onze huismeesters en woonconsulenten kennen iedere huurder. Onze
woongebouwen zijn alle dichtbij winkelcentra, metro en beschikken over een fijne
ontmoetingsruimte. Ieder gebouw heeft zijn
eigen kenmerken.
Zoals de prachtige overdekte binnentuin
in woongebouw Sevencamp naast metrostation De Tochten. En in het woongebouw
aan de Sinclair Lewisplaats dat grenst aan
winkelcentrum en metro-station Hesseplaats is een gezondheidscentrum en een
thuiszorgpost.

Door de ontwikkelingen op het gebied van
het scheiden van wonen en zorg is ook de
vraag naar ouderenhuisvesting ingrijpend
veranderd. De vraag naar traditionele verzorgingshuizen neemt sterk af. Ouderen van
nu willen zelfstandig blijven wonen, maar
hebben wel behoefte aan service en zorg
binnen handbereik. Maar ook behoefte aan
erkenning en ontmoeting.Bij het beheer van
de bestaande woningen en in de ontwikkeling van nieuwe projecten vragen we daarom regelmatig wat ouderen zelf willen en
kunnen. Zo komen we uit op nieuwe woonvormen en tevredener bewoners.
Bob Janse neemt als vertegenwoordiger
van MaasWonen deel aan de BCPA. “Ik ben
vrijwel vanaf de start van de businessclub
namens mijn oude werkgever lid. Dit is zo
goed bevallen dat ik niet twijfelde om nu lid
te worden namens MaasWonen. Het is de
combinatie van gezelligheid en leuke activiteiten die uitmondde in het uitbreiden van
het netwerk van de corporatie.”
Meer info: www.maaswonen.nl

AVH verhuisadvies
Mijn naam is Arnold van den Heuvel. Na
ruim 25 jaar in de verhuizingen werkzaam geweest te zijn, is mijn eigen bedrijf
ontstaan in 2011 als idee in mijn hoofd. AVH
verhuisadvies is gericht op alle aspecten
van verhuizen voor de zakelijke markt.

Arnold van den Heuvel

Door de jaren heen ben ik werkzaam geweest
in de verhuisbranche waar ik meerdere functies heb mogen vervullen. Het is voor mij al
begonnen toen ik als 15 jarige jongen in het
familiebedrijf meedraaide, waar ik het vak
leerde van mijn oom..

Allround inzetbaar
Met AVH verhuisadvies ben ik inzetbaar als
allround verhuizer, projectleider en onafhankelijk verhuis taxateur voor verhuisbedrijven.
Ik kan met trots zeggen dat ik voor diverse
opdrachtgevers meerdere opdrachten heb
mogen uitvoeren, waaronder taxaties, verhuizingen, verpakken en vervoeren van kunst en
antiek en het inrichten van een deel van een
museum voor een tentoonstelling.
Meer info: www.avhverhuisadvies.nl

Door mijn ervaring en kennis heb ik de stap
durven maken om op 1 september 2019 voor
mijzelf te beginnen.
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Ons RISICORAPPORT, uw inzicht
Uw verzekeringspakket helder doorgelicht in ons
RISICORAPPORT voor de ondernemer.

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

De specialist in totaaloplossingen op het gebied van
telecommunicatie, bedrijfsautomatisering en datanetwerken.
VoIP & Telecom

Desatel biedt maatwerk
Telecommunicatie en VoIP
oplossingen voor het
midden- en kleinbedrijf.

Onderhoud en
beheer

Desatel biedt onderhoud
en beheer voor uw
spraak en/of data
installaties.

Mobiele
communicatie

Desatel is business partner
van o.a. KPN, T-Mobile,
Vodafone, Telfort en Yes
Telecom.

Office 365 Cloud
Altijd en overal werken
op uw laptop, tablet of
smartphone.

Datacom &
Netwerken

Snelle Stabiele Datanetwerken en telefonie
en daarbij behorende
apparatuur.

WiFi Systems

De juiste SDN oplossingen
en snelle WiFI voor elke
ruimte.

Daarom Desatel
Een vertrouwd
aanspreekpunt, snelle
service en topkwaliteit
apparatuur.

Ligusterbaan 1 • 2908 LW • Capelle aan den IJssel • info@desatel.nl • Tel: 088 2024400

Telecom • Data • Beveiliging

‘Juridisch’
gezien
mr. Erwin den Hartog

Overmacht: overeenkomsten in de coronacrisis
Voor de coronacrisis was de discussie over nakomen van
verbintenissen niet zo heel ingewikkeld. Wat je overeengekomen bent moet je nakomen, punt. Onder bepaalde omstandigheden kan een partij zich beroepen
op overmacht en de wet is daarin duidelijk. Sinds
de komst leven we in een heel andere situatie. Wat
normaal was, blijkt nu niet meer normaal te zijn.
Dichter bij huis worden we zakelijk ook getroffen in
deze bijzondere tijd en dan werpen zich vragen op,
zeker als het gaat om het nakomen van verplichtingen.
Deze vraag wordt zeker gevoed door het kabinet dat meerdere malen heeft aangegeven dat partijen, bijvoorbeeld in
een huur- verhuurrelatie, met elkaar moeten gaan zitten en
tot een redelijke oplossing moeten komen. Maar ja, dan moet
je er wel samen uitkomen. Dat gaat in bepaalde gevallen niet
meer een, twee, drie en dan is een beroep op overmacht
wegens Corona niet geheel onlogisch. Een recente uitspraak
in een kort geding lijkt duidelijk. Het betrof twee professionele vastgoedbeleggers die zonder financieringsvoorbehoud (voordat de coronacrisis uitbrak) een deal hadden
gesloten over de levering van enkele winkelpanden.
De partij die moest afnemen beriep zich op overmacht en/
of wijziging van omstandigheden. Om op te frissen; de wet
(art. 6:75 BW) vereist dat het niet nakomen van de afspraak
niet is te wijten aan de debiteur en ook niet op grond van
de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen. Om een beroep op overmacht te rechtvaardigen
moet de belemmering de prestatie zelf betreffen. Van overmacht wordt niet gesproken, indien door een later ingetreden verandering van de omstandigheden het aanvankelijk
bestaande evenwicht tussen de wederzijdse prestaties wordt
verbroken. Dat lijkt op voorhand dus een doodlopende weg.
Maar, in deze procedure werd ook artikel 6:258 BW van stal
gehaald door de partij die niet na kon komen.
Daarin staat dat de rechter op verlangen van een der partijen de gevolgen van een overeenkomst kan wijzigen of
deze geheel of gedeeltelijk kan ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de
wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst
niet mag verwachten. Er staat daarin ook dat een wijziging
of ontbinding niet wordt uitgesproken, voor zover de omstandigheden krachtens de aard van de overeenkomst of de

in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen
van degene die zich erop beroept.
Overmacht
De uitkomst van deze uitspraak is dat de koper zich niet op
overmacht en/of artikel 6:258 BW kan beroepen. Mee speelt
dat het professionele partijen betrof en er willens en wetens
door de koper geen financieringsvoorbehoud was gemaakt.
De koper moest zich bewust zijn geweest van het risico dat
ze geen financiering zou kunnen krijgen. Een beroep op
artikel 6:258 BW wordt slechts in uitzonderlijke gevallen gehonoreerd. En alhoewel de coronacrisis als een uitzonderlijke omstandigheid, die door partijen niet te voorzien was,
wordt bestempeld honoreert de rechter het beroep hierop
niet. Wederom door te stellen dat er sprake is van een professionele partij die zich bewust moet zijn geweest door het
niet opnemen van het financieringsvoorbehoud een risico
te lopen. Er worden nog andere omstandigheden van stal
gehaald, zoals het door de Rechtbank aangenomen feit dat
koper niet al te voortvarend heeft gehandeld en er door
verkoper geen huurverplichtingen zijn kwijtgescholden van
huurders in de verkochte panden.
Handvat
Welke conclusies kunnen we trekken? Het is een enkele uitspraak van een rechter in eerste aanleg, nog in kort geding
ook, maar het geeft wel een beeld van wat er nu aan de hand
is. Een beroep op overmacht en/of BW 6:258 is in het coronatijdperk geen ABC-tje. De formele vereisten staan vooralsnog
overeind, maar wel kunnen we concluderen dat deze rechter
stelt dat de coronacrisis als uitzonderlijke omstandigheid
geldt en dit een handvat geeft om onder bepaalde (andere
dan hier speelden) omstandigheden er met succes een
beroep op te doen.
De Haij & Van der Wende Advocaten
3009 CE Rotterdam
Barbizonlaan 82
2908 ME Capelle a/d IJssel
T 010 220 44 00
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Welkom bij Podium aan de Maas!
Het gebouw voor persoonlijke ontwikkeling en verbinding waar
diverse bedrijven, opleiding instituten en diverse maatschappelijke
organisaties gefaciliteerd worden. Binnen in het pand hebben we de
beschikking over: 12 zalen, 4 terrassen met uitzicht op de Maas
en een Rotterdamse koffiebar op de 5 e etage alsook een
loungebar- en restaurant op de 1 e etage.

Food

Podium aan de Maas biedt altijd een op maat gemaakt voorstel
voor de catering, of u nu wilt ontbijten, lunchen, borrelen of een
luxe diner wenst te gebruiken. Onze chefs gaan aan de slag met
een menu en verzorgen de catering tot in de puntjes.

Prachtig uitzicht
over de Maas en de
stad Rotterdam
Unieke evenementenlocatie!

Interesse?

Interesse in het pand of het organiseren van een
evenement? Maak een afspraak met ons door ons te
mailen info@podiumaandemaas.nl

Adres

Oostmaaslaan 95,
3063, DM Rotterdam

Telefoon

010 - 452 98 32

PODIUMAANDEMAAS.NL

Zaken zijn er om op te lossen,
dat appeltje schillen wij wel vaker.

De Haij & Van der Wende Advocaten in Capelle aan den IJssel werkt voor ondernemingen en (non-proﬁt) organisaties.
We adviseren cliënten op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningszaken.

Barbizonlaan 82
2908 ME Capelle a/d IJssel
Postbus 84233
3009 CE Rotterdam
T 010 - 220 44 00
F 010 - 220 44 99
E be @haijwende.nl

‘Financieel’
gezien
mr. Kees van Steensel RAiA

Niet lullen, maar poetsen!
Corona heeft heel Nederland op zijn kop gegooid. In
het bedrijfsleven is het niet anders. De één moet alle
zeilen bijzetten om de kop boven water te houden en
de ander laveert er wonderwel prima doorheen. Is er
dan met logisch verstand een lijn uit te halen hoe je
de koers vindt om ongeschonden deze woelige zee te
nemen? Ja en nee…
Voor de vakantie mocht ik in een interview met duurzaamheidsgoeroe prof. Jan Rotmans en verander-dominee
Robert van den Bout uitleggen hoe wij ons door de crisis
heen sloegen. De boodschap van die dag, waarbij sprekers
uit diverse branches aan het woord kwamen, was dat je
juist de crisis moest gebruiken om te reflecteren en te
veranderen. Dat wil ik toch wel een beetje nuanceren. En
eigenlijk niet een beetje.
Het is de mens, en met de mens heel veel diersoorten, eigen
om juist niet te veranderen. Liefst gaat men stug door met
zoals het vroeger ging. Zo makkelijk is veranderen dus niet.
En …. als men verandert, doet men dat in kleine stapjes. En
juist in die kleine stapjes kan je het verschil maken of je als
bedrijf overleeft of niet. Maar blijf vooral bij de kern waar
je goed in bent.
In ons bedrijf zijn wij, toen de Coronacrisis uitbrak, bij
elkaar gaan zitten, althans voor zover dat ging. Wij hebben
ons afgevraagd wat wij anders zouden moeten doen om de
coronacrisis te overleven. Juist toen hebben wij gezegd dat
de kracht van ons bedrijf ligt in het helpen van bedrijven
en particulieren als zij in problemen komen. Meestal is dat
bij schade.
In de coronacrisis gaat het om de continuïteit van onze
klanten. Gelukkig kregen wij vanuit verzekeraars mogelijkheden om onze klanten te helpen door regelingen aan
te bieden om premiebetalingen uit te stellen. Maar dat
moest wel bij de klant terechtkomen en bij de klant langs
gaan was geen optie. Dus is er bij ons een kleine wijziging in de mouwen-opstroopmentaliteit gekomen en zijn
onze mensen opgeleid in de kunst van het beeldbellen. De
boodschap was: nu hebben de klanten ons nodig. Dus er
op uit! Maar dan wel via Zoom, Skype en telefoon. Dat is
raar en onnatuurlijk. Maar heel langzaam werkte dat, met
al zijn ‘hiccups’. En bij de één beter dan bij de ander.

Maar de klanten waardeerden enorm dat wij er waren, hoewel wij maar beperkte middelen hadden om de klanten te
helpen. Dat is de meerwaarde die je in crisis moet kunnen
bieden.
Dat klink allemaal geinig, maar als je in de evenementenbranche, de reisbranche, horeca of cultuur zit, branches
waar meerwaarde niet ter discussie staat, dan moet je wel
de kans hebben om die meerwaarde te kunnen bieden.
En die kans is er momenteel gewoon niet. Dus daar kan je
iedere veranderdominee of duurzaamheidsgoeroe op loslaten, hoe goed ook, maar dat gaat niet werken.
Daar zullen overheid, banken, accountants en andere financiële instellingen hun meerwaarde moeten laten zien om
die branches en achterliggende bedrijven in de lucht te
houden.
Geloven in en realiseren van verandering in een crisis is dus
niet voor iedereen weggelegd. Overleven is het motto voor
veel bedrijven. Dat wil niet zeggen dat voor de bedrijven
die minder getroffen worden door de crisis het doorzetten
van duurzaamheidstransities moet worden afgeblazen. Integendeel. Ga daar zeker mee door, maar loop daar niet te
veel mee te koop. Daar zitten de mensen op dit moment
niet op te wachten.
De prioriteit van de overheid en de financiële instellingen is
om hun meerwaarde te laten zien en de bedrijven en particulieren die het moeilijk hebben door de crisis te loodsen.
De focus van duurzaamheid moet nu vooral liggen op de
hulpvraag voor de door de crisis zwaar getroffen groepen.
Niet lullen, maar poetsen! Ook wij blijven dat doen.
Van Steensel Assurantiën b.v.
Pr. Pieter Christiaanstraat 61
3066 TB Rotterdam
info@steensel.nl
T 010 412 39 11
www.steensel.nl
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Onderzoek naar opkoopfonds schulden zzp’ers
De groep zzp’ers die de komende tijd in financiële problemen
komt door de coronacrisis zal naar verwachting flink toenemen.
Zij houden het hoofd niet meer boven water als de financiële
noodmaatregelen vanuit de overheid stopgezet worden. Experts
waarschuwen dat gemeenten de schuldhulpverlening niet op
orde hebben. Zij voorzien grote problemen voor ondernemers
die de komende tijd schulden opbouwen.
In juli becijferden SchuldenlabNL en Deloitte al dat er dit jaar naar
verwachting 307.000 tot 566.000 zzp’ers voor langere tijd hun inkomen
zullen zien terugvallen. Volgend jaar komen daar nog eens tienduizenden
bij. Dat inkomensverlies gaat leiden tot meer problematische schulden,
waarschuwen de onderzoekers.
Door de bestaande problemen en de slechte vooruitzichten kijken
schuldhulporganisaties gespannen naar de toekomst. Zij waarschuwen
voor de vele zzp’ers die op dit moment schulden opbouwen en schreven
daar een brandbrief over aan alle Nederlandse gemeenten.
Struikelen
“Er gaat echt nog een grote golf komen”, zegt directeur Jacqueline Zuidweg van Zuidweg en Partners. Dat bureau verzorgt de schuldhulp aan
ondernemers voor ruim 140 gemeenten in Nederland..”De Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers zorgt nu nog voor
zuurstof, maar dat houdt een keer op”, zegt Zuidweg. “En als het uitstel
van belastingbetalingen ook nog afloopt, dan gaan er heel veel zzp’ers
struikelen.”

Bron: nos.nl

Opkoopfonds
Samen met andere schuldhulpverenigingen
onderzoekt SchuldenlabNL daarom of een
opkoopfonds een optie is. Dat fonds moet
schulden gaan opkopen van kleine ondernemers en burgers die door de coronacrisis in de
problemen zijn gekomen.

Weinig kleine ondernemers krijgen lening
Van alle ondernemers die een lening van 10.000 tot 50.000 euro
nodig hebben om de coronacrisis door te komen, heeft nog maar
een klein deel die gekregen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van
Qredits en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
Volgens schattingen van het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat hebben zo’n 60.000 ondernemers een lening van die omvang
nodig. Vorige maand kregen nog maar zo’n 1500 ondernemers er een.
Zonder steun van de overheid staan banken meestal niet te springen
om dat soort kleine kredieten te verstrekken: wat ze eraan kunnen
verdienen weegt vaak niet op tegen de kosten.
Overheid staat garant
Om de kleinere ondernemers bij te kunnen staan, is eind mei in samenwerking met de banken de Klein Krediet Corona (KKC) garantieregeling
in het leven geroepen. Daarbij staat de overheid voor 95 procent garant,
de geldverstrekker voor slechts 5 procent.
Er is 750 miljoen euro aan krediet beschikbaar via de regeling, en volgens
schattingen van het ministerie zouden zo’n 30.000 ondernemers ervoor
in aanmerking komen. Dat is dus grofweg de helft van alle bedrijven die
het nodig zouden hebben, omdat bij de rest het risico dat ze niet meer
terug kunnen betalen te groot is. Sinds de regeling eind mei van start is
gegaan, is er nog maar 30 miljoen euro uitgeleend.
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Dat geld is naar zo’n 800 bedrijven gegaan.
Hoeveel aanvragen zijn afgewezen, houdt de
NVB niet bij. Een woordvoerder schat dat het
in elk geval om niet meer dan de helft van alle
aanvragen gaat.
Aanvullende leningen
Een deel van de groep ondernemers die bij de
KKC-regeling buiten de boot vallen, kan nog terecht bij kredietverstrekker Qredits, een samenwerkingsverband van banken, verzekeraars en
de overheid zonder winstoogmerk. De stichting
wordt geholpen door het Europees Investeringsfonds, dat deels garant staat voor de leningen.
Qredits kreeg 25 miljoen euro van het ministerie om kredieten tot 50.000 euro te verstrekken. Voor een lening bij de kredietverstrekker
hoeft een ondernemer niet per se een onderpand te hebben, zoals een eigen huis. Ook is er
vaak minder eigen inleggeld nodig dan bij een
lening via de bank.
Bron: nos.nl

Ondernemersnieuws

Veel ondernemers: liever geen klanten
in eigen bedrijf
Maar liefst 27 procent van de Nederlandse ondernemers ontvangt
liever geen (potentiële) klanten in zijn bedrijfsruimte. Dit blijkt uit
onderzoek van GaragePark onder 1.004 Nederlandse ondernemers,
uitgevoerd door Panelwizard. Zeven procent van de ondervraagden
schaamt zich zelfs voor zijn bedrijfspand.
Ondernemers uit Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht houden het vaakst
de deuren gesloten voor (potentiële) klanten. Zo nodigt maar liefst 32
procent van hen hun klanten liever niet uit voor een afspraak. Vooral
vrouwelijke ondernemers (41 procent) erkennen dat hun bedrijfsruimte
invloed heeft op de uitstraling van hun organisatie, tegenover slechts
een derde van hun mannelijke evenknieën.
Acquisitie
Naast de bedrijfsruimte is ook de locatie van het pand belangrijk.
Zo stelt een op de tien ondernemers dat de omgeving van de bedrijfsruimte een negatieve invloed heeft op het succes van zijn onderneming.
Vooral jonge ondernemers (21 procent) zien een duidelijk verband tussen de standplaats en bedrijfssucces. Die samenhang blijkt verder uit
het feit dat maar liefst 42 procent van de ondervraagden één of meerdere klanten binnen een straal van één kilometer rondom het bedrijfspand heeft gevonden.

“Uit ons onderzoek blijkt dat een derde van de
Nederlandse ondernemers het lastig vindt om
nieuwe klanten te werven. Vaak begint dit al bij
het lokaliseren van leads.
Je hoeft het jezelf niet onnodig moeilijk te maken met ingewikkelde marktonderzoeken en
salesmethoden. Het kan bijvoorbeeld al helpen
om even een praatje te maken in de buurt,
wat naar mijn mening nog te weinig gebeurt.
Zonde, want het gezegde ‘beter een goede
buur dan een verre vriend’ gaat ook vaak op
voor ondernemers”, aldus Rick Venema, directeur van Garagepark.
Zijn bedrijf is marktleider op het gebied van
garageparken. Sinds 2007 biedt het multifunctionele, centraal gelegen en goed beveiligde
opslag- en werkruimte. Momenteel heeft
GaragePark meer dan 2.500 garageboxen
verspreid over dertig parken in Nederland.
Bron: mediatic.eu

Producenten minder somber
De stemming onder Nederlandse producenten verbeterde afgelopen juli. Het producentenvertrouwen bleef negatief, maar steeg
van -15,1 naar -8,7, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek.
Daarmee is de enorme verslechtering van de stemming in april, toen het
producentenvertrouwen ongekend hard daalde door de coronacrisis en
met -28,7 het dieptepunt bereikte sinds het begin van de metingen in
1985, weer voor een belangrijk deel teniet gedaan. Vooral producenten
van hout en bouwmaterialen, fabrikanten van kleding, textiel en leer
waren een stuk positiever dan de maanden ervoor,

Lichtpuntje
De vooruitzichten voor de komende tijd lijken
iets minder grauw. Afgelopen maand waren
producenten voor het eerst sinds februari weer
overwegend positief over hoeveel bedrijvigheid ze komende tijd verwachten.
Bron: CBS

Fabrieken maken minder
Het CBS meet het vertrouwen door fabrikanten hun oordeel te laten
geven over hoe ze er op verschillende punten voor staan of wat hun
verwachtingen zijn. Er zijn bijvoorbeeld meer ondernemers die vinden
dat ze weinig bestellingen binnen hebben gekregen, dan ondernemers
die vinden dat ze veel orders te verwerken kregen. De meesten vinden
hun voorraad van afgeronde producten dan ook te groot.
De Nederlandse fabrieken draaien dan ook nog niet op volle toeren.
De productie is in juli wel iets opgeschroefd ten opzichte van de maanden
ervoor, de machines worden inmiddels voor bijna 77 procent benut.
Maar dat is nog steeds de op een na laagste bezettingsgraad in meer dan
zeven jaar.
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nèt even anders

Krimpen aan den IJssel
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Lingsveld Quality Coffee
Lingsveld Quality Coffee is leverancier van kwaliteitskoffies en
staat voor een bijzondere en verantwoorde koffiebeleving.
Het is onze missie om als bedrijf een positieve bijdrage te leveren
aan wat de mens en milieu ten goede komt. Dit willen wij bereiken
door duurzaam te ondernemen en betrokken te zijn bij sociaal
maatschappelijk verantwoorde projecten. Mooie voorbeelden van
onze maatschappelijke inzet, zijn de ondersteuning van het VSO
Scholen project “Doorstroom” en het goede doel “Care for Life”
waarbij de doelstelling is dat ieder kind moet kunnen genieten van
een zorgeloze jeugd.
Vanuit de missie om naast het leveren van kwaliteitskoffies ook een
positieve bijdrage te leveren aan mens en milieu zijn wij o.a. aangesloten als deelnemer van de Rabobank Circulair Ondernemen
Challenge. Door deelname aan deze challenge werken wij toe naar
een duurzame, circulaire en toekomstbestendige organisatie.
Komt u op de koffie voor een persoonlijk adviesgesprek
voor uw onderneming?
E-mail: info@lingsveldcoffee.nl
Tel: 085 – 007 01 01
website: www.lingsveldcoffee.nl

Clean Up Rotterdam Prins Alexander
Samen de handen uit de mouwen!
Op donderdag 10 september is er in twee uur tijd 107,4 kilo aan plastic
(zwerf)afval opgehaald tijdens de Clean Up middag. Een topprestatie
maar een bizarre constatering dat er zoveel afval te vinden is op zo’n
klein oppervlak! Dit soort acties zijn echt nodig.
Dank aan de leden van BusinessClub Prins Alexander, Green Business
Club, Rotterdammers4Rotterdammers en Clear Rivers.
De uitdaging gaat door…

Houd
Prins Alexander
schoon!
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Lunchen bij Wilskracht met
Twan Mahler

In deze rubriek schuift een lokale ondernemer met Marco Bunk aan de lunchtafel in
zijn Bar & Keuken Wilskracht, de hotspot op
het Prins Alexanderplein. Deze keer eet de
uitbater zijn twaalfuurtje met Twan Mahler
van het gelijknamige Rotterdamse familiebedrijf Mahler Vastgoed Ontwikkeling
dat ook zijn stek heeft aan het Alexanderplein en sinds 2001 actief is in de vastgoedbranche. Twan is nu ruim anderhalf jaar
met veel plezier Marco’s bovenbuurman.
En ook zijn sparringpartner als het gaat om
ideeën ontwikkelen voor hun stadsgebied.

Hij zette in 2009 tijdens zijn studie vastgoedmanagement in Rotterdam
de eerste stappen in het bedrijf van zijn vader. De appel valt dus niet ver
van de boom. ”Zo vader zo zoon. Maar hij heeft me niet gedwongen en
vrijgelaten. Ik vond de vastgoedwereld altijd al boeiend.” Hij werkte
voordat hij fulltime ‘in de zaak’ kwam bij andere bedrijven in de branche,
zoals een bedrijfsmakelaar en woningcorporatie. “Dat was leerzaam en
interessant. Maar ik vond het toch leuker om vastgoedontwikkeling
breder op te pakken.”
Verder kijken
En dat kenmerkt Mahler Vastgoed Ontwikkeling. Na de krediet- en
bankencrisis ging het bedrijf steeds meer op eigen risico bredere
projecten ontwikkelen. “We zijn begonnen in Den Haag met sociale
nieuwbouwprojecten en een grote gebiedsontwikkeling in Laakhaven.
Daarin kijken we als het kan graag verder dan alleen de locatie. We
proberen ook iets te doen voor de buurt. Zo hebben we het
appartementengebouw De President gerealiseerd in de Internationale
zone in Den Haag. Een prestigeproject met 157 woningen en twee
enorme kunststukken aan de kopgevel. Met de gemeente en andere
partijen is het plein en park bij het complex zo ontwikkeld dat mensen
daar elkaar kunnen ontmoeten en het een levendig geheel is geworden.”
Marco Bunk zit met zijn zaak al twintig jaar op het Alexanderplein en is
behalve actief lid van de lokale businessclub ook bestuurslid van Horeca
Nederland en voorzitter van de Green Business Club Alexander. Samen
met Twan wil hij het gebied voortstuwen in de vaart der volkeren. Ze
zien en spreken elkaar tijdens netwerkafspraken en informeel in
Wilskracht. Twan: “Marco is bekend met het gebied en de mensen. Wij
hebben ontwikkel- en vastgoedkennis. Daar zoeken we de verbinding in.
Zo kijken we naar locaties in de buurt om initiatieven te starten en
sparren daarover. Vaak onder het genot van een drankje en hapje.”
Medestander
Marco: “Het plein is onze gezamenlijke voortuin waar het hart voor
Alexander harder moet gaan kloppen. Daarin heb ik nu in Twan een
medestander gevonden. Het moet een ziel krijgen. Dat gaat verder dan
het stapelen van stenen en af en toe iets programmeren in de zeecontainers op het plein. Het gebied moet omhelsd worden door bewoners
en gebruikers.
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En Twan overziet beter dan ik hoe lang iets kan
gaan duren.” Want projectontwikkeling is soms
een zaak van lange adem aldus Twan: “Maar af
en toe moet je wel ergens kunnen beginnen.
Daarom is het altijd spannend wie nu de eerste
is die iets oppakt. Wij staan in ieder geval samen
te popelen.” Ook ondanks deze uitzonderlijke
tijden, zegt Marco. “ In Wilskracht hadden we
gelukkig de ruimte om onze weg te vinden met
de coronamaatregelen. De registratieplicht deden we al vanaf het begin dat we open mochten. Want als ondernemer moet je op zoek gaan
naar hoe je verantwoordelijkheid kunt dragen.”
Coronaproef programmeren
De scherpe kantjes van de coronamaatregelen
zijn er nu volgens hem wel vanaf: “De grenzen
worden in het lokale beleid steeds meer opgezocht. Ik verwacht geen landelijke lockdown
meer, alleen op hotspotlocaties. En dat willen
we hier heel graag zijn, maar zijn we nog niet.
Dat is misschien nu wel een geluk bij een ongeluk. Maar we kijken met de gemeente toch hoe
we hier coronaproef wat tijdelijke programmering op het plein van de grond kunnen krijgen
voor meer leven in de brouwerij. Maar het blijft
natuurlijk voor een deel koffiedik kijken”
www.wilskrachtrotterdam.nl
www.mahlervastgoed.nl

Hoyalux iD WorkStyle:
eerste hulp bij
WORK
@HOME
thuiswerk!
DEAL
De huidige wereld zorgt ervoor dat we
maximaal flexibel moeten zijn. Neem onze
werkomgeving; die verplaatsen we massaal
naar thuis. En dat met één doel, gezond
zijn en blijven. De keerzijde: na een dag
turen op een beeldscherm spelen ze vaak
op: klachten als een stijve nek, pijnlijke
schouders en vermoeide ogen. Helemaal als
je multifocalebril niet optimaal meewerkt
achter het geïmproviseerde bureau en je
jezelf in bochten moet wringen om het
scherm scherp te zien.

Foute houding:
naar voren gebogen

Foute houding:
naar achter gebogen

Juiste houding:
ontspannen werken

Kies voor brillenglazen die meewerken
Kies voor de meest werkbare oplossing:
een extra bril met WORKSTYLE
brillenglazen. Het ultieme kijkcomfort
voor brildragers vanaf een jaar of 40 die
veel wisselen met kijken tussen korte en
middellange afstanden.
Advies nodig, stap gerust bij ons binnen!
Wij helpen u graag.

NU één
workstyle
glas cadeau
Bij aanschaf van multifocale glazen ontvang
je één WORKSTYLE glas cadeau!
Actie geldig t/m zaterdag 31 oktober 2020.
*Vraag naar de voorwaarden.

Vergaderingen
& partijen
RESTAURANT & TERRAS DE DAMES

VERGADERINGEN
RECEPTIES
EN
IN LANDELIJK GROEN
Op Leefgoed de Olifant vindt u vijf inspirerende
vrijstaande locaties voor vergaderen, teambuilding,
brainstormsessies, cursussen, bedrijfspresentaties
enz.

De Beer

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 als wifi, beamer en
flip-over. De catering verzorgt Restaurant De Dames.
Informeer wat we kunnen betekenen bij de organisatie van
een workshop of teambuildingactiviteit.
De dag gezellig afsluiten met een borrel of diner?
Ook dat kan.
Parkeren is gratis op ons eigen terrein.

De Hut

Duurzaam

Leefgoed de Olifant gebruikt waar
mogelijk zelfgekweekte
biologische groentes, fruit, kruiden en
eetbare bloemen. De runderen voor
vlees, melk en kaas worden bij ons
geweid.
Leefgoed de Olifant is een non-profitorganisatie die het Leefgoed, met ondermeer
rijksmonument Steenoven de Olifant,
publiekstoegankelijk en in stand wil houden.

De Dames

GROENENDIJK 325

(VER-HITLAND) – 2911 BB

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL – TELEFOON 0180-323414 – INFO@LEEFGOED.NL

LEEFGOED.NL/VERGADEREN

