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Als gevolg van de Covid-19-
maatregelen zijn verschillende
bijeenkomsten afgelast of
verplaatst. Tip: check de websites
van de organisaties voor de meest
actuele stand van zaken.

di. 8 feb I vanaf 17.30 uur
Sparkz Netwerkborrel
Netwerkborrel voor ondernemers &
beleidsmakers.
Locatie: Amrath Frans Hals Hotel
www.SparkzNetworking.nl

di. 22 feb I vanaf 17.00 uur
Netwerkborrel BTB
Ongedwongen, vrijblijvende
maandelijkse netwerkborrel.
Locatie: Cafe de Zwaan

www.netwerkbtb.nl

di. 8 maart I Vanaf 20.00 uur
Politiek Ondernemersdebat
Debat in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen.
Locatie: Nova College

www.politiekondernemersdebat.nl

Deze week is de nationale Week van
de Circulaire Economie. Tot en met
zaterdag 12 februari laten bedrijven
en andere organisaties door het hele
land zien hoe circulair ondernemen in
de praktijk werkt. Goede voorbeelden
krijgen een podium, waarvan anderen
weer kunnen leren.

Duurzame succesverhalen en uitda-
gingen delen, om zo van elkaar te
leren, dat blijkt een gewaardeerde
aanpak. Stan Verstraete, procesbege-
leider Verduurzaming Waarderpolder
bij Parkmanagement Waarderpolder,
startte daarom een jaar geleden met
de Commissie Duurzaamheid Waar-
derpolder.

Commissie Duurzaamheid
Vaste deelnemers zijn Mathijs Vrij-
bloed van Vrijbloed Transport, Ge-
rard Koelewijn van Easypers, Johan
Reemer van Hilarius Haarlem Hol-
land en Hans van Eeden, van Her
Architecten en initiatiefnemer van
MAAK Haarlem. De ondernemers zijn
binnen hun eigen bedrijfstak op een
onderscheidende manier bezig met

duurzaam en circulair ondernemen.

Parkmanagement wil met deze com-
missie een extra stap zetten in lokaal
duurzaam en circulair ondernemen.
Waar liggen de kansen in de Waarder-

polder? Waar hebben ondernemers
behoefte aan? Wat kunnen we samen
oppakken? Eens per kwartaal komt de
groep daarom samen om te praten
over hun werkpraktijk en ervaringen
op het bedrijventerrein.

Stan Verstraete: ‘Tijdens zo’n bijeen-
komst praten we onder andere over
duurzame doelen die de deelnemers
graag voor de Waarderpolder zien.
De stilstaande windmolens, bijvoor-
beeld, zijn diverse ondernemers een

doorn in het oog. We zijn als Commis-
sie Duurzaamheid met de Gemeente
in gesprek gegaan om te kijken wat
de mogelijkheden zijn om deze weer
te laten draaien. We begrijpen nu dat
het niet zo makkelijk is, maar willen
met de Gemeente blijven zoeken naar
en meedenken met kansen.’

Waardevol proces
Stan vervolgt: ‘Ik kan vanuit mijn rol
vertellen over de grotere ontwikke-
lingen binnen deWaarderpolder. Ook
ben ik op de hoogte van de plannen
van de Gemeente. De ondernemers
vertellen over hun praktische erva-
ringen en uitdagingen die daarbij
komen kijken. Maar ook hoe zij de
ontwikkelingen in de Waarderpolder
zien.Met hun expertises en invalshoe-
ken vanuit de verschillende branches,
versterken ze elkaar. Zo leren we alle-
maal. Het is een waardevol proces.’

 Ondernemers met duurzame
ideeën voor deWaarderpolder
kunnen zich melden bij de
Commissie Duurzaamheid:
stan@waarderpolder.nl

Samen het duurzame verschil maken in deWaarderpolder

Stan Verstraete, Mathijs Vrijbloed, Gerard Koelewijn, Johan Reemer en Hans van Eeden bij Easypers in deWaarderpolder.

Begin jaren 80 maakte Xander Stuijt zijn entree in het notariaat. Als zoon
van een notaris verrichtte hij als student hand- en spandiensten bij zijn
vader op kantoor. In 1985 ging Xander als jonkie aan de slag bij Krans Nota-
rissen, om alweer een kwart eeuw geleden zelf notaris te worden.

In een video-interview met Jaap Sluis van Goede Zaken blikt de jubilaris
terug en vooral vooruit. Nog steeds, zegt hij, heeft de gemiddelde Neder-
lander als het om notarissen gaat een beeld van een ’druk-op-de-knop-ak-
temaker’. Dat doet volgens hem in de verste verte geen
recht aan het vak en dat beeld probeert de Haarlem-
mer, mede als Goede Zaken-columnist, bij te stellen.

Voor het hele interview: scan de QR-code.

Goede Zaken TVmet notaris Xander Stuijt

Woning verhuren?Woning verhuren? 

OKB: nog nauwelijks reserves bij ondernemers

Foto: RAP Fotografie – Ramon Philippo

Stichting Ondernemersklankbord
(OKB) deed in 2021 landelijk 2885
klankbordtrajecten. Daarvan hadden
er 1355 betrekking op faillissements-
preventie. Verderwas er 808 keer spra-
ke van reguliere bedrijfsbegeleiding
en werd 625 keer geadviseerd over het
stárten van een bedrijf. Fred Nessen
van het OKB-regioteam Haarlem ver-
wacht dat in 2022 faillissementspre-
ventie weer hoog op de agenda staat.
Veel ondernemers hebben nauwelijks
financiële reserves en een slechte li-
quiditeit.

Niet alle mensen die in 2021 een be-
drijf startten deden dat volgens Nes-
sen uit eigenwil: ‘Er waren ook starters

die hun baan in loondienst verloren
en min of meer veroordeeld waren
om als zelfstandige verder te gaan.
Wij denken dat deze categorie in 2022
weer vaak om advies bij ons aan zal
kloppen.’

Dat geldt eveneens voor onderne-
mers die in de gevarenzone dreigen
te komen. Want het corona-slot mag
dan stapsgewijs van de deur gaan,
het leed is nog lang niet geleden.
Nessen: ´Ondernemers die door hun
financiële reserves heen zijn, hebben
onvoldoende of géén werkkapitaal
om de zaak op te starten. Met nul eu-
ro eigen vermogen is het bijna niet te
doen om een voorraad op te bouwen
of uitgestelde betalingen te doen. De
oplopende inflatie en vele prijsstijgin-
gen maken het er voor ondernemers
nóg moeilijker op.’

Door met steun van een ervaren
OKB-adviseur op tijd de bakens te ver-
zetten, kan zakelijk en ook persoonlijk
onheil worden voorkomen. Nessen:
‘Juist als de zaak onder spanning staat,
is het belangrijk om te sparren met
oud-ondernemers of managers, die

vrijwillig en onpartijdig hun kennis en
ervaring delen.’

De begeleiding door OKB-adviseurs
gebeurt in klankbordtrajecten van
een half jaar. Om de toegang voor on-
dernemers zo laagdrempelig mogelijk
te houden, besloot OKB in overleg
met het ministerie van Economische
Zaken de gebruikelijke ondernemers-
donatie van 200 euro in 2022 tijdelijk
achterwege te laten. De klankbordtra-
jecten zijn vooralsnog dus gratis.

www.ondernemersklankbord.nl
Faillissementspreventie
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