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Handjes nodig?
Ze zijn in Weesp
gewoon te vinden
PROHANDS EN INFRAHANDS LEVEREN MANKRACHT

Kwartiermakers gezocht
GEMEENTE WIL NAUTISCH KWARTIER AAN NIJVERHEIDSLAAN

Bedeco zweert bij online
ADMINISTRATIEKANTOOR IS 100 PROCENT DIGITAAL
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Multifunctioneel

Met het grote netwerk van ProHands bieden

inzetbare ‘handen’

diensten. Maak gebruik van deze flexibel

Flexibel,
efficiënt
en snel

BOUW

wij ondersteunende krachten bij multifunctionele

PRODUCTIE

inzetbare helpende ‘handen’ tegen zeer

GLASBEWASSING

aantrekkelijke condities.

SCHOONMAAK

Per direct beschikbaar:
Enkele krachten of compleet afgestemde
projectteams. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

... en meer

0294 - 20 30 30
info@prohands.nl
www.prohands.nl

ProHands
MULTIFUNCTIONELE DIENSTEN

Infrahands levert goed opgeleid, volledig

VERKEERSREGELAARS

Deze bieden maximale veiligheid aan spoor-

SPOORWEGVEILIGHEID

en events.

PARKEERBEGELEIDERS

gecertificeerd en gemotiveerde vakmensen.
wegwerkzaamheden, wegwerkzaamheden

Flexibele inzetbaarheid van enkele krachten of
compleet afgestemde projectteams.
24 uur per dag, 7 dagen per week.

‘s-Gravelandseweg 32
1381 HJ Weesp

0294 - 20 30 31
info@infrahands.nl
www.infrahands.nl

FLEXIBELE OPSLAG
BEVEILIGD EN
VERWARMD

WIM BOS TRANSPORT B.V.
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Wim Bos Transport B.V.
Rijnkade 13-14

+31 (0) 294 - 415 412
1382 GS Weesp

B2B is een
uitgave van
Enter Communicatie
in samenwerking
met IVW Weesp.

Zakendoen met 500 bedrijven
in Weesp, Muiden e.o.

WEESP

Co l o fon

E i n d re d a c te u r
Hans Peijs

Inhoud

Ui tg ever
Enter Communicatie

Vrachtverkeer
4/5

Re d a c ti e -a d re s
Van Houten
Industriepark 1
1381 MZ Weesp
0294 203 045
info@b2bweesp.nl
www.b2bweesp.nl

Wethouder De Lange wordt achter
Datamanager OSP strijkt neer

de broek gezeten door GroenLinks en

in Weesp

het CDA om haast te maken met een
vrachtwagenverbod in de binnenstad.

Cor re c tie
Ellen Kamminga

Techniek is niet het probleem

De wethouder wil dat best - hij is van

van de elektrische auto

D66 - maar het is allemaal niet zo
makkelijk, beweert hij onder andere in

7

D ruk we rk
Enter Communicatie,
Weesp

Column JAN Accountants

deze B2B.

Oudere werknemers zijn straks
goedkoper te ontslaan

Vrachtverkeer in overvolle binnensteden, dat gaat steeds slechter samen.

Cove r fo to
Brian Elings

8/9

Interesse nautisch kwartier

Steeds meer gemeenten voeren een

Verschillende initiatiefnemers

milieuzone in, steeds meer gebieden

hebben zich gemeld

worden autovrij of autoluw en er komen steeds meer paaltjes om vrachtverkeer te weren. Vanuit oogpunt van
duurzaamheid en een gezond milieu
is het allemaal te billijken, maar je
kunt er natuurlijk niet omheen dat de
winkels in de binnenstad moeten wor-

Ad ve r teren ?

den bevoorraad.
10/11/12/13

Meer weten over

Handjes nodig? ProHands en

uw publicaties in

InfraHands hebben ze

Het lijken twee grootheden die met

dit magazine?

Het geheim is de juiste snaar

elkaar te verenigen zijn, maar met een

Neem vrijblijvend

raken

beetje goede wil moet er toch een op-

contact op met

lossing te vinden zijn. Ergens op een

Jolanda de Rijk

bedrijventerrein moet toch wel een

via 0294 203045.

(logistiek) bedrijf met een loods zijn
waar vrachtwagens goederen kun15

Column Niels van de Griend

nen afleveren, waarna die met veel

Niks plof-BV

kleinere bestelauto’s - liefst elektrische
- door de binnenstad kunnen worden

16/17

Volledig online bevalt

verspreid? Zo groot is de binnenstad

Bedeco prima

toch niet?

Administratiekantoor heeft
100 procent digitaal klanten-

De wethouder draalt momenteel met

portaal

beleid omdat hij allerlei zaken moet
uitzoeken (lees het nieuwsbericht

19

Nieuws van de IVW

op de volgende pagina’s). Voor de
ondernemer met een goed plan gaan
waarschijnlijk alle deuren open. Als dit

Meld het ons!

geen kans is, dan weten we het niet

Stuur uw persbericht,

meer.

nieuwsbrief of suggestie naar
info@b2bweesp.nl of

Hans Peijs,

Fijnvandraatlaan 2a,

redacteur B2B

1381 EW Weesp.
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Winterfair
Ford Evenementen
Een van de voormalige munitieopslagen bij

Even een bord ‘Verboden
voor vrachtwagens’
neerzetten gaat niet

Fort Uitermeer verandert van 12 t/m 21 decem-

DE GEMEENTERAAD WIL AL HEEL LANG ZWAAR VERKEER WEREN UIT

ber in een winterwonderland, oftewel Winter

DE BINNENSTAD VAN WEESP. MAAR DAT IS HELEMAAL NIET ZO MAK-

Fortenland.

KELIJK. WETHOUDER DE LANGE LEGT UIT WAAROM HIJ DAT BORD ‘VERBODEN VOOR VRACHTWAGENS’ NIET GEWOON NEERZET.

Bedrijven uit Weesp en omgeving kunnen hun
personeel en relaties daar uitnodigen om het

GroenLinks, vertegenwoordigd in het college van burgemeester en wethou-

jaar af te sluiten in een over-the-topkerstdecor

ders, en oppositiepartij CDA dringen aan op een vrachtwagenverbod in de

met tal van winterse activiteiten waaronder

binnenstad en andere fracties steunen dit. De wethouder werd onlangs in de

curling, een escapeskigondel, kerstkaraoke of

commissievergadering aan zijn jasje getrokken waarom het allemaal zo lang

een X-mas Challenge. In samenwerking met

duurt en ook bewoners vragen zich dat af. Op 27 mei overhandigden enkele

Paviljoen Uit & Meer heeft Fort Evenementen

tientallen bewoners van de Oudegracht, Nieuwstraat en Achter ‘t Vosje een

drie winterse arrangementen samengesteld,

petitie waarin ze onder meer hun zorgen uiten. Grote vrachtwagens en zwa-

waaronder een kerstborrel met een hilarisch

re combinaties zorgen voor verkeersonveiligheid, opstoppingen, schade aan

spelprogramma en een smaakvolle winter-BBQ.

stoepen, scheuren in monumentale muren en andere overlast.

De arrangementen zijn inclusief een werelderfgoedbijdrage waarmee alle gasten van Winter

‘s- G rave l a n d sewe g

Fortenland meehelpen aan het behoud van

Wat is er zo moeilijk aan het neerzetten van een bord ‘Verboden voor vracht-

Fort Uitermeer. Deze bijdrage gaat naar de vrij-

verkeer’? “Op zich niks”, zegt wethouder Léon de Lange (D66) van Verkeer.

willigers van Stichting Uiteraard Uitermeer.

‘Maar zo’n bord heeft nogal gevolgen. Het zit ‘m erin dat de route naar de
‘s-Gravelandseweg door de binnenstad van Weesp loopt. Daar zitten veel

Meer informatie op www.fortevenementen.nl/

agrarische bedrijven en die zijn niet op een andere manier te bereiken.”

winter.

Met andere woorden: als vrachtauto’s niet meer door het centrum mogen,
kan de melkwagen de melk niet meer ophalen bij de boer.

OOK IETS LEUKS TE MELDEN?

Bre d e bl ik

STUUR NAAR INFO@B2BWEESP.NL

Wat is dan een oplossing? De wethouder hoopt dat een ‘brede blik’ tot een
oplossing zal leiden, of in elk geval tot een verzachting van de pijn. “In een
mobiliteitsplan waarin we alle verkeersbewegingen meenemen - voetgangers, fietsers, auto’s, vrachtauto’s - kunnen we dat met elkaar in relatie brengen en de impact beter in kaart brengen.”
Ook ‘venstertijden’ worden onderzocht, waarmee je het vrachtverkeer beperkt tot één of enkele uren per dag. Maar bij alles geldt: hoe gaan we dat
handhaven? Dat vereist weer afstemming met andere gemeenten die ook
een venster hebben of willen (de vrachtwagenchaffeur kan niet overal tegelijk zijn). Daarnaast is er bij alles wat je verzint de vraag: hoe gaan we dat
handhaven? Het zijn allemaal vragen en de antwoorden kosten tijd.
De Lange: “Ik weet dat we door de bredere aanpak meer tijd kwijt zijn. En ja,
we kunnen ook zeggen: zet gewoon dat bord neer en we zien wel wat er gebeurt. Maar dan vind ik wel dat de gemeenteraad die verantwoordelijkheid
met mij moet delen.”
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Ondernemers
Techniek niet
willen erfpacht- probleem elekgrond kopen
trische auto

Datamanager
OSP strijkt neer
in Weesp

EEN MOTIE VAN DE VVD OM DE BOEL VLOT TE

DE TECHNIEK IS NIET HET PROBLEEM VOOR

BURGEMEESTER BAS-JAN BOCHOVE VER-

TREKKEN HAALDE HET NIET VOORAL OMDAT

EEN DOORBRAAK VAN ELEKTRISCH RIJDEN,

RICHTTE ONLANGS DE OPENING VAN HET

DE RAAD NIET BEKEND WAS MET DE ERFPACHT,

DE MAATSCHAPPELIJKE INBEDDING ERVAN

NIEUWE KANTOOR VAN OPEN SOLUTION

MAAR DAT LAAT ONVERLET DAT TIEN ONDER-

WEL. DAT ZEI HOOGLERAAR GEERT VERBONG

PROVIDERS (OSP), PROJECTOFFICE, ISSP EN

NEMERS IN WEESP GRAAG HET STUK GROND

23 SEPTEMBER IN DE TWEEDE EDITIE VAN SO-

EASYTOCLOUD. DEZE BEDRIJVEN, DIE NAUW

OP BEDRIJVENTERREIN NOORD DAT ZIJ IN

LARCLARITY’S ENERGIE CAFÉ, OVER ELECTRIC

MET ELKAAR ZIJN VERWEVEN, ZIJN SINDS BE-

ERFPACHT HEBBEN WILLEN KOPEN. INGRID

MOBILITY.

GIN DIT JAAR GEVESTIGD AAN NESLAND 3C
(AAN HET EINDE VAN DE NIJVERHEIDSLAAN)

KIKKERT VAN VAN LONKHUIZEN MAKELAARS
GAF IN EEN BRIEF, WAARIN ZE NAMENS DE BE-

Volgens Verbong, hoogleraar transitiestudies aan

IN WEESP, MAAR ZE HEBBEN RUIM DE TIJD

TREFFENDE ONDERNEMERS DE RAADFRACTIES

de Universiteit Eindhoven, heeft de elektrische

GENOMEN VOOR DE OFFICIËLE OPENING.

VROEG DE MOTIE TE ONDERSTEUNEN, VIER AR-

auto de toekomst, maar hangt het gebruik ervan

MAAR HET RESULTAAT IS ER DAN OOK NAAR,

GUMENTEN WAAROM DIT EEN VERSTANDIGE

door het grote publiek nog voornamelijk op het

WANT HET NIEUWE ONDERKOMEN IS EEN

KEUS IS.

politieke besluit om de benodigde infrastructuur

PLAATJE.

aan te passen. “Om elektrisch te kunnen rijden
Erfpacht wordt gezien als ‘iets van Amsterdam’,

moeten laadpunten in de openbare ruimte wor-

Diemen-Zuid. Dat is de plek waar de bedrijven

maar bij de uitgifte van grond aan nieuwe bedrij-

den ingepland.” Ook ziet hij culturele belemmerin-

jarenlang waren gevestigd en waar ze tot volle

ven in de jaren zeventig hadden ondernemers

gen. “Zolang de auto een statussymbool is, willen

wasdom zijn gekomen.

in Weesp de keus tussen koop van de grond of

mensen hem niet delen.”

De laatste locatie was het inmiddels afgebroken
voormalige onderkomen van XS4ALL. Maar nu

erfpacht. Menigeen koos voor erfpacht, maar de
meesten hebben later de grond alsnog gekocht.

Niet één puzzelstukje

is de keus dus op Weesp gevallen. “Er is gekozen

In 2010 stopte de gemeente hier echter om stra-

Solarclarity houdt één keer in het kwartaal een

voor Weesp gezien de centrale ligging, vlak aan

tegische redenen mee, met als gevolg dat er nu

Energie Café, waar specialisten uit de energiebran-

de A1 en A9, het kleinschalige karakter van het

nog ongeveer elf percelen zijn waarop nog steeds

che de laatste inzichten op hun vakgebied delen.

bedrijventerrein, de mogelijkheid om ons hier

erfpacht rust. De ondernemers willen deze grond

De link tussen zonnepanelen en elektrische auto’s

langdurig te vestigen en natuurlijk het prachtige

alsnog kopen maar diverse verzoeken zijn afge-

is duidelijk, zei Solarclarity CEO Peter Desmet. “In

uitzicht van het kantoor op de Vecht”, laat het

wezen.

een elektrische auto zit ook een batterij, net als de

bedrijf weten. Dat al sinds de jaren negentig een

batterij die wij hebben ontwikkeld bij onze zon-

van de directieleden in Weesp woont, speelde

Vier argumenten

nepanelen. Op de weg naar duurzaamheid heeft

ook mee bij de keus.

Volgens Kikkert zijn er vier argumenten die plei-

het weinig zin om slechts één puzzelstukje te ver-

De bedrijven richten zich op datamanagement,

ten tegen erfpacht: bij verkoop zijn de panden

anderen; alleen zonnepanelen installeren, alleen

in de uitgebreide zin van het woord.

moeilijk verkoopbaar, erfpacht past niet bij de

auto’s met een stekker rijden. We moeten het hele

gemeente Weesp, de bedrijven liggen verspreid

systeem veranderen.”

We e sp e r co n n e c tie
Het aardige is dat de bedrijven meteen snappen

over het bedrijventerrein waardoor er geen sprake
is van een ‘strategisch belang’ en de aanstaande

Zero E m issio n bij Re n a u l t

hoe het werkt in een gemeente als Weesp, want

fusie met Amsterdam speelt mee.

Simon Smit, Zero Emission Manager bij Renault,

bij de opening is gebruikgemaakt van zo veel

Bovendien is er een precedent. In 2013 dreigde

ging daar in mee. Hij verwacht dat de elektrische

mogelijk lokale ondernemers. Café Restaurant

Bakels uit Weesp te verdwijnen als het de grond

auto, met zijn oplaadbare accu, onderdeel wordt

Aaltje zorgde voor de catering, De Bloemen-

niet zou kunnen kopen, vervolgens kocht het de

van het energiesysteem. “Renault werkt met haar

mand voor mooie boeketten, Slijterij Overmars

grond maar Bakels besloot toch te verhuizen naar

vernieuwde Renault Zoé aan ‘carsharing’ en ‘Vehi-

voor de wijn, Espresso Kitchen was aanwezig

Flevoland.

cle2Grid’, de aansluiting van de accu in de auto op

voor het serveren van koffie en thee, Patisserie

Wat met de motie wél is bereikt, is dat de wethou-

het stroomnet.” Het volgende Energie Café is op 30

& Chocolaterie Boom zorgde voor de macarons

der heeft aangegeven dat de ondernemers hun

januari volgend jaar en staat in het teken van de

en gebak en ook de Weesper moppen van Abbe-

verzoek kunnen indienen bij het college, waarna

vraag: we moeten naar 100% hernieuwbare ener-

kerk mochten niet ontbreken. Wat je noemt een

een mogelijke verkoop zal worden heroverwogen.

gie, waar liggen de kansen in 2020?

Weesper connectie.
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Met Bedeco
is uw administratie dichterbij dan ooit.
“Verbinden van moderne technologieën”

DE ZEKERHEID VOOR EEN ONDERNEMER DAT HIJ KAN REKENEN OP KENNIS, ERVARING EN BEKWAAMHEID

• Maatwerk • Vernieuwend • Aandacht • 24/7 toegang via ons klantportaal • Makkelijk te bereiken •
Heeft u behoefte aan advies of wilt u gewoon eens praten over de toekomst
van uw onderneming, neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Leeuwenveldseweg 5F, Weesp
0294-419452
bedeco.nl
info@bedeco.nl
Iedere dag geopend van 8:30 tot 18:00

FAMILIEBEDRIJVEN
BRENG PERSOONLIJK EN ZAKELIJK BELANG IN BALANS
In een familiebedrijf sta je vaak voor complexe afwegingen.
Heb je vragen over bedrijfsopvolging of waardeoverdracht?
Zorgen over conflicterende (persoonlijke) belangen of continuïteit?
Zoek je naar de optimale ondernemingsvorm? Advies nodig over
visie en strategie? Bij JAN© staat een speciaal team van vijf zeer ervaren
partners voor je klaar om mee én vooruit te denken. In goed vertrouwen.
Op JAN© kun je rekenen.

Kijk voor meer informatie op de website of neem direct contact op met
Jolanda van der Maden via 06 427 27 822 / JolandavanderMaden@JAN.nl

INFO@JAN.NL
088 220 2200
WWW.JAN.NL

Elizabeth Ilik

Oudere werknemers zijn straks
goedkoper te ontslaan
Vanaf volgend jaar wordt het voor werkgevers goedkoper om werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn te ontslaan. Vooral bij vijftigplussers kan de ontslagvergoeding aanzienlijk lager zijn dan nu het geval
is. Dit komt door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die per 1 januari
2020 ingaat en doordat de tijdelijke regeling voor vijftigplussers komt te
vervallen.
Huidige berekening transitievergoeding
De WAB zal de wijze van berekening van de transitievergoeding wijzigen.
Op dit moment hebben werknemers die ontslagen worden en twee
jaar of langer in dienst zijn, recht op een transitievergoeding van 1/6
maandsalaris voor elk half jaar dat ze in dienst zijn geweest, oftewel 1/3
maandsalaris per jaar. Zijn de werknemers langer dan 10 jaar in dienst,
dan hebben ze recht op een 1/4 maandsalaris voor elk half jaar over die
extra jaren (1/2 maandsalaris per jaar).
Regeling vijftigplussers
Daarnaast geldt er tot 1 januari 2020 voor werknemers van 50 jaar en
ouder een tijdelijke regeling. Deze regeling houdt in dat wanneer de
werknemers langer dan 10 jaar in dienst zijn bij een bedrijf met meer dan
25 werknemers, zij voor elk half dienstjaar na het bereiken van de leeftijd
van 50 jaar recht hebben op een 1/2 maandsalaris (dus 1 maandsalaris
per jaar).
WAB
Onder de WAB hebben werknemers bij ontslag recht op 1/3 maandsalaris
per dienstjaar. Daarbij maakt het niet meer uit of ze langer dan 10 jaar in
dienst zijn of ouder dan 50 jaar zijn. Daarnaast geldt onder de WAB dat
werknemers met een kort dienstverband (minder dan twee jaar) ook
recht hebben op een transitievergoeding. Nu is dat pas na twee jaar.
Vanaf 1 januari 2020 gelden dus voor alle werknemers dezelfde regels ten
aanzien van de transitievergoeding: 1/3 maandsalaris per dienstjaar.
Rekenvoorbeeld
Een werknemer van 59 jaar met een bruto maandsalaris van 4000 euro en
een dienstverband van 25 jaar heeft nu bij ontslag recht op een transitie-

HET

vergoeding van 66.240 euro. Onder de WAB heeft deze werknemer recht
op een transitievergoeding van 33.333 euro.

ONLINE MARKETINGBUREAU

Lagere ontslagvergoeding

Unieke ASAP Methode | Digital Experts | Succes Gegarandeerd

Zoals uit hiervoor genoemd rekenvoorbeeld blijkt, kan het voor werkge-

UIT WEESP!

vers lonen om niet dit jaar, maar volgend jaar een ontslag van een oudere
werknemer in gang te zetten. Voor vijftigplussers die tien jaar of langer in

www.converseon.nl | Bloemendalerweg 43D 1382 | KB Weesp
0294 267 984 | info@converseon.nl

dienst zijn, kan dit leiden tot een aanzienlijk lagere ontslagvergoeding en
voor de werkgevers kan het veel geld schelen.

Verschillende initiatiefnemers hebben zich gemeld

Gezocht: nautische
kwartiermakers
NIEMAND DIE WEET HOE HET ERUIT MOET GAAN ZIEN: EEN NAUTISCH
KWARTIER AAN DE NIJVERHEIDSLAAN. MAAR NA DE BERAADSLAGING IN
DECEMBER WAARIN DE GEMEENTERAAD EEN PAAR PIKETPALEN HEEFT
GESLAGEN, IS ER NIET VEEL MEER GEBEURD. HOEWEL? HET HUURCONTRACT
VAN HENNO VAN BERGEIJK VAN CAR CASTING HOLLAND, HET MEEST MARKANTE BEDRIJF DAT HIER IS GEVESTIGD, IS PER 31 OKTOBER OPGEZEGD. VOOR
ZOVER MOGELIJK DE STAND VAN ZAKEN.

Over welk gebied hebben we het?

Wat wordt daar eigenlijk onder verstaan, een nau-

Het gebied aan de Nijverheidslaan vanaf de

tisch kwartier?

Volvo-dealer tot aan het water. Onder andere is

In december vorig jaar werd in de gemeenteraad

hier het braakliggende terrein waar tot voor een

hierover gepraat en toen bleek ook dat er onder

brand in 2009 de gebouwen van Beo Brackman

raadsleden nogal wat verwarring bestaat over

Electronics en Trekwerk waren gevestigd, maar

wat dat dan zou moeten zijn. Dit tot grote ver-

ook gerenommeerde bedrijven als A-Point Ser-

wondering van wethouder Astrid Heijstee-Bolt,

vice Weesp en, bij het water, Car Casting Holland.

die deze portefeuille beheert. Zij refereerde aan
een motie die op 12 juli 2017 is ingediend door

Dus het is het gebied tegenover het andere braak-

het CDA en door de gemeenteraad is overgeno-

liggende terrein waar 113 woningen zijn gepland?

men. “Daarin is toch echt de opdracht gegeven

Precies om dat gebied gaat het. Nu we het hier

aan het college om de verkoop van de verkoop

toch over hebben: de huidige stand van zaken

van twee bedrijfspanden, waaronder die van

met betrekking tot dit woningbouwplan is dat

Car Casting Holland, in gang te zetten”, aldus de

de aanvraag voor de wijziging van het bestem-

wethouder, die in dezelfde vergadering even

mingsplan nog dit jaar de deur uitgaat. Met an-

later wat meer duidelijkheid gaf over de plannen.

dere woorden: door allerlei vertragingstactieken

“Wij gaan uit van horecavoorzieningen. Horeca

kan de woningbouw nog worden vertraagd,

staat voor hotel-recreatie-café, dus ook een hotel

maar de kans dat de woningbouwplannen ver-

wordt gezien als horeca en er staan nog wat an-

ijdeld worden is zeer gering, om niet te zeggen

dere functies.”

nihil.
Hoe zit de gemeenteraad hier in?

8
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Dus aan de ene kant van de Nijverheisdslaan wo-

‘De gemeenteraad’ bestaat niet in dit geval, want

ningen en aan de andere kant een ‘nautisch kwar-

er mag dan wel een motie zijn aangenomen, in

tier’, dat is het toekomstbeeld.

december bleek vooral dat iedereen zijn eigen

Als het aan de gemeente ligt wel.

territorium aan het verdedigen is. Cees Sluijk van

het CDA bijvoorbeeld liet weten horeca best te

Car Casting Holland enig respijt te geven, omdat

der van de gemeente desgevraagd weten, “er

zien zitten, maar zei in één adem dat dit waar-

er altijd tijd is tussen een plan en de ontwikke-

wordt een afspraak gemaakt voor oplevering op

schijnlijk problemen zou geven met bedrijven

ling. “Dat is meestal een half jaar, een jaar, dus

maandag 4 november.” Daarmee lijkt Car Cas-

die hier zijn gevestigd en die in de zwaarste

ik zou zeggen: maak daar even de ruimte voor,

ting Holland een probleem te hebben, want er

milieucategorie vallen. “Wij moeten gewoon het

zodat er ook wat meer toekomst is voor die me-

is tot nu geen aanstalte gemaakt om te verhui-

industrieterrein industrieterrein laten. Nautische

neer, zodat hij ook wat makkelijker verder kan

zen. Van Bergeijk wil het pand graag kopen van

activiteit: prima, extra, daar zien we nog wel de

zoeken.”

de gemeente en heeft zelfs een nautisch plan

voordelen van in”, aldus Sluijk.

Met dit voorstel wiegde Heijstee mee. “U vraagt

ingediend, maar daar heeft hij nog geen reactie

om coulance in de situatie dat het pand niet

op gekregen. Op de vraag of de huurperiode

Bert Keesman (PvdA) vindt het allemaal mooi,

direct gesloopt gaat worden en ik denk dat wij

verlengd kan worden, is het antwoord helder:

die plannenmakerij, “Maar ook daar dreigt een

daar met de huidige tijdelijke huurder in ieder

“Er is geen sprake van verlenging van de huur-

situatie dat die plannen weer niet zo gaan uit-

geval afspraken over zouden moeten maken.”

periode.” De gemeente lijkt dus door te bijten,

pakken als dat ze bedoeld zijn.” Hij brak een lans

Maar, zei ze erbij, het hangt allemaal af van de

ook al heeft Van Bergeijk van een ambtenaar

voor Car Casting Holland, wat hij een ‘boeiend

ontwikkelingen in het komende jaar. “Dus in die

gehoord dat het niet zo’n vaart zal lopen. Dat

bedrijf’ vindt.

zin kunnen daar geen harde toezeggingen in

gaan we zien.

worden gedaan.”
Ook Hawre Rahimi (VVD) liet blijken het jammer

Volgens dezelfde gemeentevoorlichter hebben

te vinden als Car Casting Holland zou moeten

Dus Henno van Bergeijk, eigenaar van Car Casting

zich inmiddels verschillende initiatiefnemers

wijken voor vage plannen. “Wij weten eigenlijk

Holland, wordt een beetje tussen hoop en vrees

gemeld bij de gemeente die interesse heb-

niet precies wat nautisch is, maar het resultaat

gemangeld?

ben om een ontwikkeling mogelijk te maken.

zal zijn: een fantastische ondernemer is weg en

Daar komt het wel op neer.

“Er is dus vanuit de markt interesse om in het

het gebied gaat braak liggen voor een hele lange

gebied aan de slag te gaan. De gemeente laat
Inmiddels zijn we tien maanden verder. Kan er een

ondertussen onderzoeken uitvoeren die nodig

soort balans worden opgemaakt?

zijn om haar percelen te kunnen verkopen.

Lars Boom (WSP) liet weten achter het nautische

Jawel. Het contract met Van Bergeijk is per 31

In de loop van het jaar wordt daar meer over

plan te staan, maar pleitte er tegelijkertijd voor

oktober opgezegd en, zo laat een woordvoer-

bekend.”

tijd.”
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InfraHands en ProHands leveren mensen voor allerlei diensten

Handjes nodig?
Hier zijn ze
PROFIEL
Pro Ha nds en I n f raH ands

‘s-Gravelandseweg 32
info@prohands.nl
(0294) 203030
www.prohands.nl.

IN AMPER VIER JAAR TIJD HEEFT GERARD BOELENKAMP DE BEDRIJVEN
PROHANDS EN INFRAHANDS OPGEZET EN UITGEBOUW TOT EEN GROOT
SUCCES. ZIJN KRACHT ZIT VOORAL IN HET FEIT DAT HIJ WÉL ‘DE HANDJES’
WEET TE VINDEN WAAR IEDEREEN OM ZIT TE SPRINGEN. “EEN KWESTIE VAN
EEN GOED NETWERK”, NOEMT HIJ DAT ZELF. INMIDDELS HEEFT HIJ IN ARNOLD
NIESEN EEN ZAKENPARTNER, MAAR DAT LAAT ONVERLET DAT HIJZELF ALS
GRONDLEGGER HET GEZICHT VAN HET BEDRIJF IS.

Gerard Boelenkamp werkte jarenlang met veel

ProHands

komst kunnen bieden op velerlei terrein wanneer

plezier in een managementfunctie bij de veilig-

Dat werd ProHands, dat zich vier jaar na de op-

u verlegen zit om hulp of deskundigheid. Niks

heidsorganisatie voor railinfrastructuur Railsup-

richting afficheert als een bedrijf dat mensen kan

geen poespas, maar gewone mensen die met bei-

port. Hij kent die wereld als zijn broekzak en

plaatsen voor uiteenlopende werkzaamheden.

de benen op de grond staan, snappen waar u mee

bovendien zit hij barstensvol ideeën over hoe din-

Dat kan zijn laag of zelfs ongeschoold werk, maar

zit en u de helpende hand bieden.’ Goed om te

gen beter zouden kunnen, dus hij was er prima op

net zo goed worden ervaren timmerlui, loodgie-

weten in dit verband: Prohands biedt handjes aan

zijn plek. “Op een gegeven moment leidde ik een

ters, schoonmakers, zelfs brugwachters of wat

in zowel het zakelijke als het particuliere circuit.

afdeling met 72 man”, geeft hij aan dat hij weet

voor vaklui dan ook ingezet. “Ik ben begonnen

waar hij het over heeft. Na een aantal wisselingen

met papierprikkers op stations in heel Nederland

Bouwruimers

binnen het management en verschil in inzicht

en na een week had ik vijf man lopen”, vertelt Boe-

Na de papierprikkers vond Boelenkamp een

werd hij bedankt voor zijn inzet en moesten de

lenkamp. “Dat ging dus snel, waarbij het scheelde

nieuw gat in de markt: bouwruimers. Dat zijn

wegen scheiden.

dat ik weet hoe de hazen lopen. Railsupport had

mensen die ervoor zorgen dat alle rotzooi op

namelijk de aanbesteding gewonnen om de per-

een bouwplaats wordt opgeruimd. Boelenkamp:

Vooruitkijken

rons en stations schoon te maken, maar kon geen

“Om te kunnen werken op en rond NS-stations

Boelenkamp begreep echter heel goed dat als

mensen vinden. En ik kan die mensen wel vinden.

en langs het spoor, moet je voldoen aan een paar

je dan toch uit elkaar moet, je dan beter maar

Net zoals ik dankzij mijn netwerk desgewenst

strenge eisen. Anders krijg je geen ‘Bewijs van

zo goed mogelijk uit elkaar kunt gaan. “Ik zit nu

bepaalde spullen kan vinden. Laatst bijvoorbeeld

toegang’, zo heet dat. Omdat ik die mensen al

eenmaal niet negatief in elkaar, kijk graag voor-

belde een klant dat hij snel een container nodig

had, heb ik voorgesteld om de activiteiten uit te

uit én ik wist waar de mogelijkheden lagen om

had en echt niet wist waar hij die zo snel vandaan

breiden met bouwruimers bij werkzaamheden op

een eigen bedrijf op te zetten. Ik stelde daarom

kon halen. Ik weet dat wel en regel dat dan.”

en rond het spoor. Dat werd de tweede tak en die

voor om me als zelfstandig ondernemer alsnog

groeide net zo snel, vooral dankzij alle bouwwerk-

voor Railsupport in te zetten en dat vonden ze

No-nonsense

zaamheden rond de metrostations. De bouwrui-

een goed idee. Ik kreeg een raamovereenkomst

De werkwijze van ProHands is gestoeld op no-

mers werken inmiddels niet alleen op en rond het

voor drie jaar en daar waren we allebei blij

nonsense. Dat blijkt overduidelijk uit zinnen op de

spoor en de Amsterdamse metro, maar ook op

mee.”

website als ‘ProHands biedt u de handjes die u uit-

andere bouwplaatsen.”
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‘Je kunt elkaar toch ook
gewoon helpen zonder dat
er meteen iets voor moet
worden teruggedaan?

Direct volgde de vraag of ProHands ook schoonmakers en glazenwassers kon leveren en ook dat
is nu een vast onderdeel van het dienstenpakket.
“We gingen snel richting tien man in vaste dienst
en omdat we zagen aankomen dat we nog sneller
zouden groeien, hebben we ervoor gezorgd dat
er om onze bedrijven een ring van mensen, zzp’ers
en kleine bedrijfjes zit op wie we een beroep kunnen doen. Er zitten al snel dagen bij dat we vijftig,
zestig man hebben uitgezet. Hoe ik de essentie
zou omschrijven van wat we doen? We ontzorgen
de klant bij werkzaamheden waar ze zelf geen
‘handjes’ voor hebben, daar komt het op neer.”
InfraHands
Inderdaad, Boelenkamp heeft het over ‘onze bedrijven’, meervoud dus, want inmiddels heeft hij
naast ProHands InfraHands opgezet. InfraHands
biedt gekwalificeerd veiligheidspersoneel aan.
Op de website lezen we daarover onder andere:
‘Vakmensen met passie voor veiligheid, zowel op
de weg als op of om het spoor en die zich bewust
zijn van de risico’s waaraan men blootgesteld
wordt en de beheersing ervan. Veiligheidsspecialisten die weten waarom er regels zijn en waarom
deze opgevolgd moeten worden. Vakmensen
die het veiligheidsdenken als tweede natuur in
zich hebben, maar die ook zeer loyaal zijn aan de
opdrachtgevers, meedenken als de situatie erom
vraagt en niet te beroerd zijn om een extra stap te
zetten als de veiligheidsomstandigheden hierom
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vragen. ‘We werken veilig of we werken niet!’, dat is

maat hebben van elke dag opstaan om naar het

Laatst nog hielp hij het bedrijf MTD dat zorgt voor

de grondregel van onze veiligheidsmedewerkers.’

werk te gaan. Hoe kan dit dan toch goed gaan?

de distributie van alles wat met Nijntje te maken

Deze veiligheidsmedewerkers zijn trouwens niet

Gewoon doen. Ik steek tijd in ze en ga op een

heeft. “Deze ondernemer zat omhoog met wat

zelden verkeersregelaars, want daar is in dit land

normale manier met ze om. Dat waarderen ze en

mensen en belde mij met de vraag of ik hem kon

grote behoefte aan.

dan krijg je er ook wat voor terug. Gebruikmaken

helpen. Natuurlijk, geen probleem. Het mooie is

van waar ze wel goed in zijn, iedereen met respect

dat hij ook nog een stelling moest laten opbou-

Geen uitzendbureau

behandelen en vooruitkijken naar wat ze willen

wen en vervolgens vroeg of ik hem ook daarmee

Voor alle duidelijkheid wil Boelenkamp even

in plaats van achteromkijken naar wat ze hebben

kon helpen. Hebben we gedaan. Even weer later

gezegd hebben dat hij geen uitzendbureau is.

gedaan, moeilijker is het niet.”

zocht hij een plek om wat pallets op te slaan en

“Bij een uitzendbureau gaat het er vaak om dat

Dit werkt niet bij allemaal, zo eerlijk is hij ook. “Ik

ook daar heb ik hem mee geholpen. Zo gaat dat.”

iemand eerst aftast of hij iets leuk vindt om daarna

communiceer aan mijn opdrachtgevers altijd met

in vaste dienst te komen. Onze mensen zijn in te

wie ik werk. Als er iets niet goed gaat, dan kunnen

Sterker en leuker

huren, maar het blijven wel onze mensen.”

ze me bellen en los ik het op. Dat is een eerlijk ver-

Waarbij het trouwens bij hem niet meteen gaat om

haal en daar heeft niemand moeite mee.”

er wat aan te verdienen. “Je hoeft toch niet bij alles

Een schil

wat je doet meteen je portemonnee te trekken? Ik

Inmiddels heeft Boelenkamp rond 25 medewer-

Gemeente Weesp

zit in elk geval niet zo in elkaar. Je kunt ook iemand

kers met daaromheen een schil met ongeveer

Hij hoopt hiervoor een samenwerking te kunnen

gewoon helpen, zonder dat er meteen iets wordt

driehonderd personen. Veel van hen beheersen

aangaan met de gemeente Weesp. “Die heeft laten

teruggedaan. Samen met de IVW zijn we aan het

een vak, maar er zijn er ook die, zoals dat wordt

weten dat ze wat willen doen voor deze mensen

kijken of we daar iets voor kunnen opzetten. Heeft

genoemd, om uiteenlopende redenen ‘een afstand

en ik steek dan graag mijn vinger op, want ik kan

een ondernemer even iets nodig, dan helpt een

hebben tot de arbeidsmarkt’ en/of die geen op-

ze goed gebruiken. En niet alleen uit Weesp. Enig

ander hem, mooi toch? Dat zouden we in Weesp

leiding hebben afgerond. Boelenkamp weet deze

tijd terug had ik contact met iemand van de ge-

veel meer moeten doen. Daar worden we als ge-

mensen te vinden (”Dat ze bij mij terecht kunnen,

meente Hilversum die in de media liet weten ook

meente alleen maar sterker en leuker van.”

zingt onder hen rond”) en biedt hen kansen, waar-

een aantal van deze jongeren te hebben. Ik heb

Alles bij elkaar verwacht Boelenkamp te groeien

bij hij het simpele principe hanteert dat iedereen

direct contact opgenomen, want ik wilde ze graag

naar een man of vijftig in vaste dienst. Die horde

een kans verdient, maar verpruts je het, dan is het

hebben. Vervolgens nooit meer wat van gehoord.

verwacht hij ergens volgend jaar te nemen. “Groter

over en uit.

Dat vind ik vreemd. Roep het dan niet, denk ik

hoeft niet, want een grote organisatie geeft na-

dan.”

tuurlijk ook wel zo zijn problemen. Het moet wel te

Regelmaat

behappen blijven. Of ik had voorzien dat dit zo zou

“We hebben het dan veelal over mensen die er al

Samenwerken

lopen? Nee, echt niet. Maar ik ben er wel hartstikke

lang uit zijn en bijvoorbeeld niet meer de regel-

Boelenkamp is trouwens erg van samenwerken.

blij mee.”
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TE HUUR!
Flevolaan 27D - bedrijfsgebouw
Ca. 800 m² magazijn en 550 m²
kantoor met geweldig uitzicht op het
Amsterdam Rijnkanaal ! Verhuur van
alleen kantoren is ook mogelijk!
Bestemming: bedrijven milieucat. 4.2
Huurprijs: in overleg
Flevolaan 34 - bedrijfsgebouw
Ca. 1.200 m² bedrijfsruimte met ca
300 m² kantoor op de verdieping.
Bestemming; bedrijven milieucat. 4.1
Huurprijs: € 75.000 per jaar excl.
BTW
Flevolaan 60B - Bedrijfsunit
Ca. 366 m² bedrijfsruimte met 56 m²
kantoor op de verdieping.
Voorz.: elektr. Overheaddeur, toilet,
pantry, eigen aansluitingen.
Huurprijs: € 3.125 per maand ex BTW

VAN LONKHUIZEN
m a k e l a a r s

0294 - 480 355 vanlonkhuizen.nl

Weten wat
er in uw
sector speelt
De Rabo Kennis App: actuele kennis direct beschikbaar.
Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw sector is nu wel erg eenvoudig.
Met de Rabo Kennis App heeft u relevante kennis snel bij de hand om uw visie
te bepalen en te anticiperen op economische ontwikkelingen in uw branche.

Download nu de Rabo Kennis App via rabobank.nl/kennis
Samen sterker

met één
druk op de
knop.

Niks plof-BV
Mede door de huidige flex-BV is het wel erg makkelijk om een BV op
te richten. Dat wil niet altijd zeggen dat het makkelijk is om de BV te

Makelaardij

beëindigen en over te gaan tot de orde van de dag. Het laten ‘ploffen’
van een BV is op zijn minst al zeer dubieus. Er zijn dan ook wettelijke

Hypotheekadvies

tools om aansprakelijkheid uit te breiden.
Recent heeft de Rechtbank een uitspraak gedaan over een geval waarin

Pensioenadvies

in een tussenvonnis een BV (we noemen haar BV 1) was veroordeeld
tot het betalen van een schadevergoeding. De aandeelhouders van

Verzekeringen

betreffende BV (we noemen haar: de moeder) hebben vervolgens twee
nieuwe BV’s opgericht, die vanaf dat moment de activiteiten gingen

Schadebehandeling

ontplooien die voorheen door BV 1 werden uitgevoerd. De nieuwe BV’s
2 en 3 betaalden geen vergoeding aan BV 1 wegens overname
van de activiteiten en eventuele goodwill. BV 1 staakte vervolgens haar
activiteiten waardoor betreffende schuldeiser zich niet kon verhalen op
(het vermogen van) BV 1.

Weesperweg 2A 1398 XD Muiden
0294 - 261 392 info@streefkerk.com

De verweerders in betreffende procedure gaven aan dat er helemaal

www.streefkerk.com

geen vergoeding betaald behoefde te worden, omdat alle nieuwe
opdrachten vanuit de nieuwe BV’s 2 en 3 uitgevoerd werden. De Rechtbank was echter een geheel andere mening toegedaan. De nieuwe BV’s
stapten als het ware op een rijdende trein, hadden weinig aanloop- en
startkosten en konden daardoor direct een positief resultaat genereren.
Er zat volgens de Rechtbank zeker waarde in de overgenomen activiteiten, dus een vergoeding had voor de hand gelegen. Door BV 1 als het
ware leeg achter te laten was er ook geen verhaalsmogelijkheid aan de
kant van de schuldeiser. Daar BV 1 geen activiteiten meer ontplooide,
was er verder ook geen inkomenspositie om schuldeisers te kunnen betalen en de bestuurder van BV 1 wist dat of had dat behoren te weten.
De Rechtbank gaf aan dat de bestuurder van BV 1 (de moedermaatschappij) in strijd met de normen van zorgvuldigheid had gehandeld
en dat in dit geval aan de bestuurder een ernstig verwijt kan worden
gemaakt. Daarmee kan tevens volgens de Rechtbank geconcludeerd
worden dat de bestuurder aansprakelijk is voor de door betreffende

Bewezen: 16 minuten reistijd
is de sleutel tot geluk
Onderzoek heeft uitgewezen dat als een
enkele reis naar het werk 16 minuten duurt,
dit leidt tot meer geluk van de werknemer.
Uw werknemer zal meer tijd hebben om
maatschappelijk betrokken te zijn, om voor de
kinderen te zorgen en zijn gezondheid. Hij zal beter
uitgerust zijn en daardoor een betere werknemer.
De voordelen zijn eindeloos!
Een goede reden om werknemers
in uw regio te zoeken!

Werknemers
uit de
regio?

GooiWerkt.nl helpt bij
het vinden van nieuwe,
geschikte werknemers
in de regio.
Plaats direct een vacature
en beheer uw vacatures
via uw eigen proﬁel.

schuldeiser geleden schade. Volgens de wet is de bestuurder van de
bestuurder (dus de bestuurder van betreffende moedermaatschappij)
daarmee tevens aansprakelijk. Dus de moedermaatschappij zelf én de
bestuurder van de moedermaatschappij werden aansprakelijk gesteld
wegens de schade. Hield het daarmee op? Geenszins. Volgens de Rechtbank waren ook de twee nieuwe BV’s 2 en 3 mede aansprakelijk, omdat
zij hadden meegewerkt en op grond daarvan onrechtmatig hadden
gehandeld jegens betreffende schuldeiser.
Het lijkt van een afstand gezien dat dit een klassiek geval is waarin het
recht heeft gezegevierd, maar het is niet aan mij om daarover te oordelen. Het geeft slechts aan dat bestuurdersaansprakelijkheid niet snel
valt te ‘ontduiken’ als je verwijtbaar hebt gehandeld.
Niels van de Griend is notaris bij Van Elten · Van de Griend Netwerk
Notarissen te Weesp, 0294-413131, www.notarisweesp.nl

Administratiekantoor heeft 100 procent digitaal klantenportaal

Volledig online
bevalt Bedeco prima
VORIG JAAR IS ADMINISTRATIEKANTOOR & BELASTINGADVIESBUREAU
BEDECO OVERGESTAPT OP EEN 100 PROCENT DIGITAAL KLANTENPORTAAL.
EEN AANTAL KLANTEN MOEST ER ZEER AAN WENNEN, MAAR NU WILLEN ZE
NOOIT MEER ANDERS. EN DIT IS LANG NIET HET ENIGE WAARMEE HET KANTOOR ZICH ONDERSCHEIDT TEN OPZICHTE VAN DE CONCULLEGA’S, LATEN
PATRICK AUÉ EN WIL SCHILDER WETEN.

Er zijn nog steeds ondernemers die alle bonnen

lucht vaak op”, aldus Aué.

verzamelen in een schoenendoos en die elk
kwartaal bij hun administrateur boekhouder af-

B e ge l e id in g

geven met de fijne mededeling: alsjeblieft, ik zie

De nieuwe aanpak kostte veel energie van zowel

het wel terug in de boekhouding. En er zijn ook

de klanten als van de medewerkers van Bedeco,

nog steeds administratiekantoren die dit prima

geeft Schilder toe. “We hebben verschillende

vinden. De meeste zelfs.

ondernemers echt moeten ‘opvoeden’. En dat is

Maar niet bij Bedeco, dat is gevestigd aan de

logisch, want het is absoluut wennen geweest.

Leeuwenveldseweg. Begin vorig jaar heeft het

Er zijn bijvoorbeeld ondernemers die bang wa-

administratiekantoor, dat ruim dertig jaar gele-

ren dat ze hun grip zouden verliezen. Daarom

den is opgericht door Wil Schilder en inmiddels

hebben we veel tijd gestoken in de begeleiding.

wordt geleid door haar en Patrick Aué, een soort

Maar uiteindelijk heeft niet één klant ons verla-

nieuwe start gemaakt en die bevalt heel goed.

ten.”

Aué legt uit welke switch er is gemaakt. “We

Aué: “Integendeel zelfs. Ons klantenbestand is

hebben echt het complete systeem omgegooid,

sinds het moment dat we hiermee zijn begon-

waarbij we van offline naar volledig online zijn

nen verdubbeld en we groeien nog steeds. Daar

gegaan. Dat is echt 180 graden anders dan dat

blijkt uit dat we de goede stap hebben gezet. En

het was.”

vergis je trouwens niet: je zou misschien denken
dat veel administratiekantoren al volledig on-

Het lu cht o p

line werken, maar dat is niet zo. Alleen de grote

Nog even terug naar het voorbeeld van de bon-

accountantskantoren werken met hetzelfde

PROFIEL

nen: daarvoor geldt nu dat die door de klant

softwarepakket, maar verder ken ik geen kantoor

B e d e co

worden ingescand via een speciale app, waarna

zoals het onze dat ook zo opereert. Wij hebben

Leeuwenveldseweg 5F, 1382 LV Weesp

ze in de boekhouding worden verwerkt. “Via het

echt een grote voorsprong.”

0294-419 452

portaal kun je de administratieve rompslomp op

info@bedeco.nl

een makkelijke manier bij ons over de digitale

Ve e l vo o rd e l e n

bedeco.nl

schutting gooien. Dan ben je ervan af en dat

De werkwijze biedt de klant veel voordelen,
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overgestapt die hun administratiekosten met
de helft hebben teruggebracht. Dat is serieuze
winst.”
Ook voor belastingaangiftes en allerhande financieel advies klopt de klant niet tevergeefs aan.
Bedeco zit natuurlijk niet op de stoel van de ondernemer, maar kijkt wel graag op het randje van
de stoel mee. Schilder: “Ondernemers vragen ons
adviezen over de meest uiteenlopende zaken en
wij helpen ze altijd, want op alle gebieden hebben we expertise in huis. Ja, klanten komen soms
ook met privézaken en ook dat vinden wij prima.
Als je een goede band hebt met een relatie bij
wie het privé even wat minder gaat, dan sluit je
daar je ogen toch niet voor? Wij doen dat althans
niet.”
Fixe d price
Bedeco hanteert voor de dienstverlening een
zogeheten fixed price op basis van het aantal
uren dat in de werkzaamheden gaat zitten. Aué:
“In het begin is dat op basis van een inschatting.
Als blijkt dat we daar totaal niet mee uitkomen
of, dat kan ook, dat we veel minder tijd kwijt
zijn, dan passen we de prijs voor het volgende
boekjaar aan. En we werken niet zoals veel
andere kantoren met hoge voorschotnota’s en
een eindafrekening. Als er bij ons eens een half
uurtje langer in gaat zitten, dan is dat bij de prijs
inbegrepen.” Schilder: “En we laten ook niet zoals
de grote kantoren dat doen meteen de teller
lopen bij een telefoontje. Ook dat zit allemaal bij
de prijs in.”
In het snelgroeiende klantenbestand van Bedeco
staan grote bedrijven, maar vooral veel bedrijven
in het midden- en kleinbedrijf, alsook zzp’ers en
zelfs particulieren. “Echt iedereen is bij ons welkom”, aldus Aué.
Kwa l ite itske u rm e rk
‘Ons klantenbestand is sinds het moment dat we hiermee zijn begonnen, verdubbeld’, aldus Patrick Aué.

Het zijn allemaal mooie woorden, maar Bedeco
laat het daar niet bij en zet de gewenste kwaliteit

zoveel is zeker. Aué noemt zomaar voor de vuist

bij bijvoorbeeld de aanvraag van een financie-

ook om in daden. Zo is Bedeco momenteel in

weg een paar belangrijke: “De klant heeft altijd

ring. Klopt, dit wordt alles bij elkaar ‘ontzorgen’

de afrondende fase van het certificeringstraject

inzage in zijn gegevens, er kunnen heel eenvou-

genoemd. We realiseren ons dat dit een contai-

van de Nederlandse Orde van Administratie- en

dig documenten worden uitgewisseld en het

nerbegrip is, maar wij maken het echt waar.”

Belastingdeskundigen, de NOAB. “Administrateur

kost de ondernemer veel minder tijd.” Schilder

is een vrij beroep: iedereen kan er morgen mee

vult aan: “Een belangrijk voordeel is ook dat de

M eer d a n b o e k h o u d k a nto o r

beginnen. Maar om het kaf van het koren te

jaarrekening binnen enkele dagen na de afslui-

Bedeco is overigens veel meer dan een boek-

scheiden heeft de NOAB een kwaliteitskeurmerk,

ting van een boekjaar inzichtelijk is. In de ‘oude’

houdkantoor. Steeds meer bedrijven besteden

waarbij de deelnemers moeten voldoen aan een

situatie begon je daar in januari aan en was je

bijvoorbeeld er hun volledige administratie aan

aantal strenge criteria en eisen. Daar kom je niet

zomaar een paar maanden verder voordat alles

uit. “In veel gevallen zit daar iemand voor op kan-

zomaar bij en daarom zijn wij heel blij dat we

was ingevoerd. Vooral bij banken kun je daar

toor, maar die heb je met ons systeem niet meer

waarschijnlijk vanaf 1 januari dit keurmerk mo-

tegenwoordig niet meer mee aankomen. Onze

nodig. Dat scheelt direct aan de kostenkant”, ver-

gen voeren”, aldus Aué.

werkwijze heeft daardoor ook grote voordelen

telt Schilder. Aué: “Er zijn ondernemers naar ons
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WINTER
FORTENLAND
op Fort Uitermeer

ONLINE MARKETING
Introductie B2B Weesp
Converseon - Online
Marketingbureau voor IVW
Hi!
Wij zijn Converseon, jouw partner op het gebied van Online Marketing!
Voor zover wij weten zijn we de eerste gecertificeerde Google
Partner als lid van de IVW. Als nieuw IVW-lid hebben wij de missie
om Weesper bedrijven te laten accelereren zonder moeite. Voor
veel bedrijven is online marketing Abracadabra. Logisch, want het is
nieuw en voortdurend in beweging. Als partner helpen we je graag om
nieuwe kansen en mogelijkheden te benutten. Met online marketing
als instrument stemmen wij doelen af en maken we de digitale wereld
voor jou inzichtelijk en begrijpelijk. Objectief op basis van data en
100% meetbaar.
Onze doelstelling: As Soon As Possible resultaat!

Bekĳk onze kerstarrangementen op

www.fortevenementen.nl/winter
IVW leden ontvangen 10% korting
over de arrangementsprĳs.

Om dit te realiseren hebben wij een eigen unieke methode ontwikkeld
die zich in de praktijk heeft bewezen: A.S.A.P.
• Analyseren o.b.v. Data
• Succesvolle Strategie bepalen
• Actieplan opstellen
• Planmatig uitvoeren
Wij zorgen ervoor dat je marketingbudget effectief wordt ingezet en
helpen je bij:
• Bovenaan staan in Google
• Meer klanten met hetzelfde budget
• Meer Leads
• Jouw doelgroep te bereiken en te inspireren
• Een grotere naamsbekendheid (ook buiten Weesp)
Gelukkig hoeven we steeds minder vaak uit te leggen waarom online
marketing belangrijk is, wel krijgen wij steeds vaker de vraag vanuit
het MKB hoe dit het beste ingezet kan worden. Daarom zullen wij
de komende maanden de do’s en don’ts van online marketing voor
Weesper Ondernemers in deze column aan je presenteren.

THEY NEED
YOUR HELP
HRIF KRIJGT GOEDERENDONATIES VAN BEDRIJVEN EN
INSTELLINGEN, T.B.V. NOODHULP IN LANDEN GETROFFEN
DOOR OORLOG, NATUURRAMPEN, ZIEKTEN E.D.
We werken met bedrijven samen door middel van:
- Het versturen van overschotten, samples en afgeschreven voorraden
naar het buitenland
- MVO activiteiten, het ontvangen van collega’s die samen aan
teambuilding kunnen doen door vrijwilligerswerk uit te voeren
- Het ontvangen van ﬁnanciële donaties
ADRES:
Stichting HRIF
Rijnkade 21
1382 GT Weesp
info@hrif.nl

Ben je benieuwd hoe A.S.A.P. voor jouw bedrijf ingezet kan worden?
Speciaal voor IVW-leden doen wij een gratis analyse van jouw website
of online marketing campagnes.
Inmiddels zijn bekende Weesper bedrijven als o.a. Enter
Communicatie, Voskuil Verhuur Service en Bootplus je al voorgegaan.
Meer weten of de gratis analyse aanvragen?
Check www.converseon.nl/IVW
Tot snel!
Daan Boekhoorn & Arjen de Groot
Team Converseon
Tel: 0294-267984
E-mail: daan@converseon.nl of arjen@converseon.nl

Zet de volgende
stap met online
marketing

www.converseon.nl

Fixi app - melding
openbare ruimte
Al ruim een jaar kan iedereen via de FIXI app melding maken van hinderlijke situaties in zijn of haar
gebied en de status van de melding blijven volgen. Het blijkt dat de meeste meldingen in Weesp
Bedrijvenvereniging voor
Weesp, Muiden en omstreken.

S e c re tari aat
Monique Veldhuijzen
Postbus 106

Ondernemer van
het jaar 2019

1380 AC Weesp

WE ZIJN ALWEER BEGONNEN AAN HET LAATSTE KWARTAAL VAN

info@ivw-weesp.nl

2019. OVER ENKELE MAANDEN VINDT DE NIEUWJAARSRECEPTIE
PLAATS. EEN VAST ONDERDEEL IS DE BEKRONING VAN DE ONDER-

Heeft u
nieuws?

NEMER VAN HET JAAR. BINNENKORT KUN JE WEER JE NOMINATIE(S)
KENBAAR MAKEN VIA HET ONLINE NOMINATIEFORMULIER.

in een hele korte tijd zijn opgelost. Het is dus zeker
de moeite waard om zaken als zwerfafval, een
kapotte lantaarnpaal, een loszittende tegel en
andere hinderlijke zaken op het industrieterrein te
melden. Download de app www.fixi.nl.

17 december | Kerstborrel in Winter
Wonderland

Om ook minder bekende bedrijven de kans te geven op deze prijs ontDe IVW en B2B blijven

vang je een lijst met 10 bedrijven die volgens de IVW een belangrijke

Fort Evenementen tovert een voormalig munitie-

graag op de hoogte

bijdrage leveren aan het Weesper economische klimaat. Het selecteren

werkplaats op fort Uitermeer gedurende een aan-

van uw bedrijfsnieuws.

van deze bedrijven vindt plaats aan de hand van criteria als het imago,

tal weken om tot een heus Winter Wonderland!

Dus stuur uw persbe-

flexibiliteit, financiële huishouding, continuïteit, werkgelegenheid, per-

Op 17 december vieren wij met onze leden het

richten, nieuwsbrief of

soneelsbeleid, innovatiekracht en duurzaamheid.

einde van het jaar in deze ‘over de top’ kerstsfeer.

huis-magazine ook naar

Naast glühwein, warme chocolademelk en lekkere

IVW, postbus 106, 1380

Naast de keuze uit deze 10 bedrijven - die overigens geen IVW-lid hoe-

versnaperingen zijn er allerlei verrassingen die

AC Weesp of info@ivw-

ven zijn - kun je uiteraard zelf ook een of meerdere bedrijven aandragen

zorgen voor een sfeervolle kerstmiddag.

weesp.nl. En naar B2B

als mogelijke nominee. Uit de hele lijst volgt een top-3 waaruit door

Voor boekingen | https://www.fortevenementen.

Weesp: postbus 5003,

iedereen een keuze gemaakt kan worden.

nl/activiteiten/winter-fortenland/

1380 GA Weesp of

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie worden deze 3 ondernemingen in het

info@b2bweesp.nl.

zonnetje gezet en de winnaar bekend gemaakt.

Informatie

12 november | Cybercrime tijdens
de week van de ondernemer

Ledenaanbieding
voor en
door IVW-leden

NOG VEEL MEER IN-

TIJDENS DE IVW BIJEENKOMST OP 12 NOVEMBER IS ER NIET ALLEEN

Met mooie ledenaanbiedingen wordt het nog

FORMATIE VINDT

AANDACHT VOOR HET ONDERWERP CYBERCRIME MAAR OOK VOOR

interessanter lid te zijn (of worden) van de IVW.

U OP ONZE WEBSITE

DE ‘DAG VAN DE ONDERNEMER’ (OFFICIEEL OP 15 NOVEMBER). OM

Heb je een interessante aanbieding voor onze

WWW.IVW-WEESP.NL

ALLE ONDERNEMERS IN WEESP IN HET ZONNETJE TE ZETTEN ORGA-

leden, stuur deze dan naar info@ivw-weesp.nl

NISEERT DE IVW SAMEN MET DE GEMEENTE DEZE MIDDAG, WAAR

en/of neem contact op met Monique Veldhuij-

OOK NIET IVW-LEDEN WELKOM ZIJN.

zen 06-55067557. De aanbieding wordt in een

MIST U IETS, LAAT HET

nieuwsbrief verstuurd naar onze leden en relaties

ONS WETEN.

Deze middag vertellen enkele sprekers wat er speelt bij MKB-bedrijven,

en tevens geplaatst op de website.

wat ondernemers is overkomen en wat daarvan de gevolgen zijn geweest. Je krijgt praktische preventietips om je hiertegen te wapenen,

Ben je geen lid maar vind je de IVW interessant

hoort over risicobeheersing middels het verzekeren van dit bedrijfsrisico.

om aan te ‘snuffelen’. Ga voor een (gratis) aspirant

Kortom, een interessante sessie over een actueel onderwerp dat grote

lidmaatschap van 6 maanden en ondervind wat

gevolgen kan hebben maar waar je met eenvoudig te nemen maatrege-

lidmaatschap van de IVW voor jou kan beteke-

len je digitale veiligheid kunt verbeteren.

nen.
nr 9. | oktober 2019 | B2B Weesp 19

Pover schilders
werkt op hoog niveau

Pover schilders voor onderhoud aan appartementsgebouwen,
woningen en bedrijfspanden. Voor vereniging van eigenaren,
gemeente, bedrijven en instellingen.
Naast schilderwerk zijn wij gespecialiseerd in bedrijfsvloeren,
beton- en galerijcoatings, trapvlokcoatings.
Meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave?
Neem dan meteen even contact met ons op.

Pover schilders
0294 - 41 24 72

|

|

Pampuslaan 104

info@poverschilders.nl

|
|

1382 JR Weesp
www.poverschilders.nl

