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Positivisme, maar ...

De eerste helft van 2016 zit er alweer 
op en we kunnen constateren dat er in 
deze eerste helft van het jaar weer veel 
is gebeurd.

Als we het bij de economische 
omstandig   heden houden dan zien we in 
zijn algemeenheid een breed gedragen 
positivisme, zowel onder ondernemers 
als consumenten.
Zoem je vervolgens in naar de onder-
nemingen die gerelateerd zijn aan de 
off-shore industrie dan zie je een heel 
ander beeld. De lage olieprijzen hebben 
er voor gezorgd dat de investeringen 
door de oliemaatschappijen fors zijn 
teruggeschroefd en daardoor het 
werkaanbod bij toeleverende bedrijven 
tot een zeer laag niveau is teruggezakt.
Diverse bedrijven in ons werkgebied 
hebben het daardoor zeker niet 
 gemakkelijk en staan voor moeilijke 
keuzen. De onzekerheid hoe lang een 
bepaalde situatie aanhoudt maakt 
het maken van deze keuzen er niet 
 eenvoudiger op.
 

Binnen onze eigen organisatie neemt 
het werk binnen alle disciplines alleen 
maar toe. Wij zien ook dat er naar 
onze kennis op het gebied van HRM 
steeds meer vraag komt. De unieke 
combinatie van diensten die wij op dit 
gebied hebben wordt door onze klanten 
als heel prettig ervaren. Het ontzorgen 
van onze klanten bij al hetgeen waar 
een klant mee te maken krijgt zodra 
hij personeel heeft geeft ons veel 
voldoening. Van eenvoudige tips bij 
een verzuim situatie tot een juridische 
oplossing bij een conflict, alles kan 
geregeld worden.
 
Namens de directie en medewerkers 
wens ik u alvast een goede vakantie en 
kent u nog iemand die op onze kennis-
gebieden een nieuwe uitdaging zoekt 
dan …….

Ik wens u veel leesplezier in ons Schrift!

Wim Stuij, 
Algemeen directeur
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InhoudInternationale uitbreiding

De Roemeense hoodfstad Boekarest 
viel de eer te beurt voor de eerste 
transatlantic meeting van het Morison 
KSi-netwerk, sinds de fusie van 
Morison en KSi. Ruim 180 Europese en 
Noord-Amerikaanse collega’s uit meer 
dan veertig landen waren aanwezig 
bij dit inspirerende congres.

Goed voor een update van de eigen 
kennis, maar vooral mooi om te zien dat 
we via dit netwerk heel veel toe gevoegde 
waarde kunnen creëren voor onze 
opdracht gevers. Konden we met het 
Morison-netwerk al in veel landen uit 
de voeten, na de fusie hebben we ook 
tot landen als Iran en Myanmar zeer 
laagdrempelige, zakelijke toegang. Een 
rijkdom, waar we als advies   organisatie 
trots op zijn. Met kantoren in 88 landen 
kan het Morison KSi-netwerk heel veel 
voor u betekenen. Gewoon via uw vaste 
aanspreekpunten in Barendrecht of 
 Sliedrecht…  ■
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  Op zoek naar 
zoetekauwen 
in de 
hele wereld

  

Hollandse meesters

Veel van u hebben we kunnen spreken 
tijdens de Fenexpo in Gorinchem. 
Ons thema ‘Hollandse meesters’ 
viel in de smaak en ook het 
sjoelen maakte bij veel bezoekers 
 onvermoede talenten los.

Agenda

8, 12 en 20 september 
Ondernemerscollege Balanslezen
10 oktober | Ondernemerscollege 
'Beleggen in privé BV en oudedags-
voorziening'
7 november | Relatieavond Sliedrecht: 
gastspreker Frank Krake annex de 
‘ramp ondernemer’ (zie pagina 12-13)

Ook in het buitenland houden de mensen 

wel van een typisch Hollandse stroop-

wafel. Ondernemer Oscar Bongaards 

weet er alles van. Sinds 2010 bouwt 

hij samen met zakenpartner Stian van 

Gameren aan een wereldwijd stroop-

wafelimperium. 

Met Stroopwafel & Co exporteert het 

duo al hun lekkernijen naar Europa, 

het Midden-Oosten, Azië en zelfs 

Latijns-Amerika. Vanuit hun kantoor in 

Zuid-Beijerland verovert het bedrijf de 

wereld stapje voor stapje. 



      
6 72016  ◼  ZomerHoek en Blok  ◼  Schrift

Voor Bongaards begint het allemaal 
met de Nederlandse markt: "Bijna 
tien jaar geleden heb ik Stroopwafel 
Express overgenomen van een vriend 
die iets anders wilde gaan doen", vertelt 
Bongaards. "Als kleine jongen hielp ik 
hem al met allerlei klusjes en kwam ik 
er al vrij snel achter dat ik ook onder-
nemer wilde worden." De eerste jaren 
richt de ondernemer zich op de binnen-
landse markt met een vernieuwende 
stijl. "Wij waren in de sector een van de 
eerste bedrijven die op internet actief 
was. Het is een traditioneel product, 
maar ik wilde het wel aanpakken met 
een moderne marktbenadering. Dat 
bleek te werken, want we kregen opeens 
aanvragen vanuit allerlei landen. Als 
je in het buitenland op ‘stroopwafels’ 
zocht, kwam je al snel bij ons uit."
 
Bratislava
Het idee voor Stroopwafel & Co wordt 
geboren op een ongebruikelijke plek. 
"We hadden een klant uit Slowakije 
die eens in de twee 
weken in Nederland 
was en dan nam 
ze ook altijd tien 
doosjes mee naar 
Bratislava", vertelt 
Bongaards. "Dat 
liep op een gegeven 
moment zo goed 
dat ze er graag een 
businessmodel van 

wilde maken. Stian en ik besloten om 
een keertje met haar mee te gaan naar 
een lokaal jazzfestival, om daar net als 
op de markt stroopwafels te bakken. 
Ik wilde in principe een uurtje gaan 
bakken, maar ben uiteindelijk de hele 
avond bezig geweest! De mensen bleven 
maar komen." Met deze ervaring in het 
achterhoofd ging Bongaards naar huis, 
waar het idee bleef plakken: "Ik wilde 
er meer mee doen, maar in je eentje is 
dat nog niet zo makkelijk. Ineens is de 
hele wereld je afzetmarkt. Toen zijn Van 
Gameren en ik maar gewoon begonnen 
onder de naam Stroopwafel & Co, en nu 
eten ze onze producten van Brazilië tot 
in Japan." 
 
Andere wereld
Samen hebben de ondernemers een 
mooi streven: "We willen de wereld 
aan de stroopwafels brengen", zegt 
Bongaards. "Daarbij gaat er een heel 
hoop tijd zitten in het bezoeken van 
partners en beurzen, het ontdekken 

hoe de cultuur in elkaar steekt en het 
uitzoeken van de lokale regelgeving. 
Zo zijn we bijvoorbeeld anderhalf 
jaar bezig geweest voordat de eerste 
container naar Iran kon gaan. En dan 
blijft het nog spannend als iets eenmaal 
bij de douane aankomt." Al die nieuwe 
werelden en culturen maken het extra 
uitdagend voor Bongaards. "Export 
is een heel andere tak van sport qua 
klanten benadering, afhandeling en 
documentenstroom, maar natuur-
lijk ook rondom het verkopen van je 
product. In Nederland hoef je niet uit te 
leggen wat een stroopwafel is, maar dat 
is in de meeste landen natuurlijk wel 
even anders."
 
Focusgebieden
In een aantal gebieden ligt de markt 
dan ook nog behoorlijk open, een gat 
waar Stroopwafel & Co de laatste jaren 
in is gedoken. "We focussen ons heel 
sterk op het Midden-Oosten en Azië. 
Ondertussen weten we goed hoe het 

daar allemaal werkt 
in die gebieden", 
vertelt Bongaards. 
"En er wonen veel 
zoetekauwen, ook 
heel belangrijk!"  ■
 

Populariteit
Bongaards ziet de populariteit van de Hollandse koekjes sinds een jaar of zeven 
toenemen, waarbij deze de laatste drie, vier jaar explosief is gegroeid. "Toeristen 
en zakenmensen zien natuurlijk overal stroopwafels als zij in Nederland op 
bezoek zijn, het is een puur en authentiek Hollands product. Daarnaast speelt 
het internet een belangrijke rol, en zie je ook dat de verkoop op luchthavens de 
bekendheid veel goeds heeft gedaan", zegt de ondernemer. En vergeet vooral de 
smaak van de lekkernijen niet. "Waar je in de wereld ook komt, overal vinden de 
mensen stroopwafels heerlijk."
 Oscar Bongaards en Stian van Gameren



2017

Belangrijkste verandering per 
1 januari 2017 is dat u ook eigen-
risico drager kan worden voor de 
WGA-premie van tijdelijk personeel 
(WGA-Flex). Dat hoefde voorheen 
niet, omdat als een contract afliep 
dit voor risico van het UWV kwam. 
Vanaf 2017 blijft u echter financieel 
verantwoordelijk voor bijvoorbeeld 
iemand die in een halfjaarscontract 
ziek is geworden en uiteindelijk in de 
WGA komt. 

8 9Hoek en Blok  ◼  Schrift

  
2016  ◼  Zomer

De regels rondom de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gaan per 1 januari 

2017 weer eens veranderen. Dat betekent dat u ongetwijfeld in het najaar benaderd zult worden 

door verzekeraars die u voorstellen om ‘eigenrisicodrager’ te worden en de WGA-premie (vast en 

flex) via hen te verzekeren in plaats van via het UWV. Maar, is dat nou wel zo verstandig?

WGA: wacht niet te lang

Alle bedrijven in Nederland betalen 
WGA-premie. Daarmee bent u verzekerd 
voor de kosten van loondoorbetaling 
van (ex-)medewerkers die meer dan 
twee jaar en minder dan twaalf jaar ziek 
zijn en meer dan 35 procent arbeids-

ongeschikt zijn. De hoogte van die 
premie is afhankelijk van uw ‘instroom’, 
oftewel het aantal personeelsleden dat 
in de afgelopen jaren arbeids ongeschikt 
is geraakt en een beroep heeft moeten 
doen op het UWV voor een WGA- 
uitkering. In het geval van kleinere 
bedrijven wordt overigens naar een 
sectorbreed gemiddelde gekeken om de 
hoogte van de WGA-premie te bepalen. 
Hoe groter de onderneming, hoe meer 
naar de individuele instroom van het 
bedrijf wordt gekeken. 
De gedachte is dat u als werkgever door 
deze financiële prikkel meer uw best 
zult doen om uitval van medewerkers te 
voorkomen.

Eigen risico
De WGA-premie betaalt u normaliter 
aan het UWV. Het UWV neemt, na twee 
jaar ziekte, alle verplichtingen van u 

over, inclusief het re-integratietraject. 
U kunt echter ook ‘eigenrisicodrager’ 
worden. Dan verzekert u zich niet bij het 
UWV, maar betaalt u een WGA-premie 
die mogelijk lager is, aan een particuliere 
verzekeraar. U blijft dan officieel zelf 
verantwoordelijk voor betalingen en 
re-integratie, maar in de praktijk neemt 
de verzekeringsmaatschappij deze 
zaken van u over. Verzekeraars claimen 
dat zij veel effectiever de re-integratie 
aanpakken dan het UWV, waardoor 
mensen sneller aan de slag kunnen en 
de WGA-premie minder hoog is.

Lagere premie
"Nu kan dat best het geval zijn, maar 
de WGA-situatie is voor elk bedrijf 
anders", aldus Arja Verwaal, manager 
VerzuimPreventPlus. "Voor een klein 
bedrijf met een WGA-premie op basis 
van het sector gemiddelde ligt het heel 

  

anders dan voor een groot bedrijf in 
een branche met een hoog arbeids-
ongeschiktheidsrisico. Daarnaast moet 
je je ook niet blind staren op de lagere 
premie. Als ‘eigen risico-drager’ houd 
je aardig wat administratieve lasten 
en is het ook verstandig om vinger aan 
de pols te houden bij het re-integratie-
traject vanuit de verzekerings-
maatschappijen."

Beslismoment
Ieder jaar zijn er twee beslismomenten 
te weten voor 1 april en voor 1 oktober. 
Dit jaar is dit extra belangrijk omdat 
per 1 januari 2017 het eigenrisico-
dragerschap voor zowel de WGA-Vast 
als de WGA-Flex (zie kader) mogelijk 
is. "Elke situatie verdient een goed, 
objectief advies", vervolgt Verwaal. 
"Wij geven u dat graag. Zorg dat u 
het niet op het laatste moment laat 
aankomen. Neem binnenkort contact 
met ons op."  ■

Arja Verwaal
0184 49 68 04
info@verzuimpreventplus.nl

Rekenvoorbeelden
De premie van de WGA wordt jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van de instroom 
van werknemers in de WGA. Voor kleine werkgevers is er een sectorale premie en voor 
grote werkgevers wordt de premie volledig bepaald door de instroom. Bij middelgrote 
werkgevers wordt de premie bepaald op basis van een ‘gewogen gemiddelde’ tussen de 
sectorale en individuele premie.

Bedrijf A Bedrijf B

Aantal medewerkers 30 60
Jaarlijkse loonsom 1 miljoen euro 2 miljoen euro

WGA-Vast 0,46% 0,31%
WGA-Flex 0,18% 0,13%
ZW-Flex 0,3% 0,21%
Normale WGA-jaarpremie 0,94% 9.400 euro 0,65% 13.000 euro

Na instroom 1 arbeidsongeschikte in WGA

WGA-Vast 0,88% 1,34%
WGA-jaarpremie 1,36% 13.600 euro 1,68% 33.600 euro

Extra kosten per jaar 4.200 euro 20.600 euro

mailto:info%40verzuimpreventplus.nl?subject=HR


Groene hand
Ik kijk mijn vriendin vol ongeloof
 aan. "Wat ik hiermee moet?", 
herhaal ik haar vraag. "Ja," countert 
ze, "inderdaad: wat een volwassen 

vent moet met een grote, groene kartonnen hand waar 
de letters PMU op staan". Ik ben geschokt. Ik heb zojuist 
met gevaar voor eigen leven de mooiste souvenir 

veroverd die een Tour de France-bezoeker zich 
kan wensen en nu wordt me gevraagd wat ik

 daarmee moet? Na lang onderhandelen,
krijg ik mijn zin. Ergens achter op de zolder, 
waar verder bijna nooit iemand komt, 

staat tot op de dag van vandaag een 
grote, groene kartonnen hand met 

daarop de letters PMU.

"Nee hè", fluister 
ik. Een losse veter. Het 
sliertje katoen slingert 
vervaarlijk langs mijn 

andere schoen. Tijd om het 
kleinood te verhelpen is 

er echter niet.Een 
moment van 

onachtzaamheid kan 
fataal zijn. Ik draai mijn 

hoofd een stukje opzij, maar 
mijn broer lijkt mijn 

materiaalpech niet te 
hebben opgemerkt. Het 

is nog zo’n 
tweehonderd meter 

naar de bergtop. Ik versnel 
mijn pas. Mijn broer doet 
hetzelfde. Hup, nog een 
schepje erbovenop. Mijn 

broer reageert 
simultaan. Dan zien we het 

kruis en beginnen te 
rennen. Steeds harder. 
Honderd meter. Andere 

wandelaars kijken verwon-
derd naar het tafereel. 

Vijftig meter, dertig.
Dan sla ik mijn 

armen triomfantelijk 
om het koperen kruis, de 

finish van vandaag. Ik heb 
tien punten voor de 

bolletjestrui verdiend!

  
10

Als je naar de rand van de camping 
loopt, kom je bij de tafeltennistafel. Een 
stukje verder liggen de jeu-de-boules-
banen en dertig meter daarachter staat 
een oud, vervallen gebouwtje. Het is 
midden op de dag en buiten is het 
tropisch heet. Het zonlicht op het platte, 
uit golfplaten opgebouwde dak zorgt 
ervoor dat binnen een kookpunt wordt 
bereikt. Er staan vier rijen van vijf witte, 
plastic stoeltjes, allemaal in de richting 
van een oude beeldbuis. Een krakerige, 
Franse stem vult de ruimte. 

Het grootste deel van de stoffige 
stoeltjes wordt bezet door Franse 
mannen van middelbare leeftijd, 
gehuld in krappe hemdjes waarvan de 
oorspronkelijke kleur nog maar moeilijk 
te raden valt. Een penetrante zweetlucht 
vecht krampachtig om voorrang met 
een al even overheersende knoflook-
damp. Twee jochies in het midden van 
het zaaltje merken het amper. Ze kijken 
slechts gebiologeerd naar de televisie. 
Hun ogen speuren het scherm af 
wanneer een helikopterview een groepje 
wielrenners in een beeld vangt. De één 
stoot de ander aan. "Ik zie een Rabobank-
shirt in de kopgroep," fluistert mijn 
broer. "Yes, Boogerd!" antwoord ik.

Tentstok
Dat zal je altijd zien. Sta je op een 
camping zonder tv-hok, breekt de 
antenne van de wereldontvanger. 
Er wordt koortsachtig nagedacht 
over een noodverband. Ondertussen 
gluren we bij de Franse overbuurman 
naar binnen. Die heeft een piepklein 
televisie schermpje in zijn caravan 
staan. Iemand tovert een klein 
snoertje uit de auto dat als een soort 
startkabel gebruik wordt. Het ene 
uiteinde is verbonden aan de wereld-
ontvanger, het andere klikt vast aan 
een tentstok. Het werkt! We zijn gered.

Beekje
Onze gezichten conflicteren nogal met 
de blauwe, heldere lucht. Ze staan 
op onweer. We gaan naar een beekje 
ergens in de buurt, net op de dag dat 
de koninginnerit wordt verreden. Wie 
verzint dat? Er wordt onderhandeld en 
uiteindelijk een compromis bereikt. De 
tent moet het maar even zonder luifel 
doen. Een tentstok wordt ingeladen. 
Terwijl lachende kinderen zich op een 
luchtbedje laten meevoeren op de 
stroming van de beek, zitten twee 
jochies aan de rand van het water met 
een tentstok tussen hen in. Eén van 
hen heeft een wereldontvanger in zijn 
handen. Het bereik is uitstekend.

Bolletjestrui
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Tour de France - herinneringen
112016  ◼  Voorjaar

Lance
Het gaat hier steil omhoog. Bijna iedere 
renner moet even terugschakelen. 
Hard gaat het niet, waardoor we de 
verbeten trekken op de zongebruinde 
gezichten van de renners kunnen zien. 
Daar is de gele trui. Dit is mijn kans. Ik 
ren een meter of vijftig met Armstrong 
mee. Genoeg om die ene, prangende 
vraag te stellen: "Lance, can I have 
your bidon?" Even gaat de hand van 
de Amerikaan in de richting van zijn 
drinkfles, maar dan bedenkt hij zich. 
Wat zou er in die fles gezeten hebben? 
Bijna was ik de ontdekker van één van 
de grootste dopingschandalen ooit.

Dekker
Het gonst van de geruchten. Erik Dekker 
zou in de kopgroep zitten. Er is weinig 
oranje op het bergje van de tweede 
categorie waar wij staan. We vallen op 
in onze oranje outfits. Het thuisfront 
is geïnformeerd over ons plekje. Hun is 
verteld dat ze vooral op de oranje 
harlekijns muts van Mark moeten letten. 
Dekker zitinderdaad in de kopgroep. Hij 
rijdt vlak langs ons. In alle opwinding 
glijdt de oranje muts van het hoofd 
van mijn broer, zo voor het wiel van 
Dekker. Dekker kan de muts net ontwijken. 
We halen opgelucht adem. De hoon van 
de natie of nog erger, een tirade van Mart 
Smeets, is ons bespaard gebleven.

Oma
Als de Tour-karavaan passeert is het 
ieder voor zich. Zo simpel werkt het. 

Een omaatje naast ons neemt dat 
wel erg serieus. Ze pakt een wit petje

 met rode bolletjes aan van een mooie
 jongedame. Precies op 
dat moment doet een 
ventje van een jaar of 

acht naast haar hetzelfde. 
Beiden hebben de hand 
om het stukje stof geklemd 
en geen van hen weigert 
het los te laten. Dan is de 
bejaarde dame het zat. 
Ze geeft een ruk aan het 
petje en haar jonge tegen-
stander ziet zich genood-
zaakt om het los te
 laten. Het omaatje draait 
zich om, wil het petje bij 
haar spullen leggen, 
maar ziet een stoeltje
 over het hoofd. 
Ze struikelt en valt met 
haar knieën op de weg 
waarop van die 
vervelende, kleine 

steentjes liggen. Wij 
gniffelen een beetje. 

Net goed.  ■

Column Maarten Tissink. 

Behalve sportverslaafd en fanatiek schrijver 

is Maarten jurist bij Hoek en Blok.
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Rampondernemer boekt toch nog succes 

Overwinnen als alles tegenzit
Doorgaan als het tegenzit. In 
essentie is dat één van de kern-
punten van ondernemen. Niet 
op geven bij de eerste de beste 
tegen slag. Iemand die daar met 
recht over kan meespreken, is de 
Twentse ondernemer Frank Krake. 
Op 19 mei was Krake, die zichzelf als 
‘rampondernemer’ presenteert, 
te gast op de klantenmiddag 
 Barendrecht van Hoek en Blok. 

De afgelopen twaalf  jaar uit het 
ondernemersleven van Krake laten 
zich het best omschrijven als een 
achtbaan. Actief als ondernemer met 
tuin meubelfabriek Unimeta B.V. maakte 
Krake de vuurwerkramp van dichtbij 
mee, over leefde de aanslagen van 9/11 
en vluchtte uit het SARS-gebied. Hij 
maakte faillissementen mee en streed 
met en tegen de banken. 

Bij de pakken neerzitten doet hij echter 
niet. Hij besluit opnieuw in de tuin-
meubelen te stappen met Bukatchi BV 
en haakt vroeg in op de opkomst van 
internetverkoop met TiTaTuinmeubelen.
Dat loopt lekker en voor 200.000 euro 
wordt hij voor een aantal wed strijden 
hoofdsponsor van De Graafschap. 

Als de mannen van Voetbal Insite dit 
nieuws oppikken, ontstaat een waar 
mediacircus, wat de ondernemer geen 
windeieren legt. Uiteindelijk kan hij 
zijn bedrijven succesvol verkopen en 
heeft hij zijn ervaringen in het boek 
 ‘Rampondernemer’ opgetekend.

De ruim 130 aanwezige relaties van 
Hoek en Blok vertelde hij zijn verhaal 
met veel overgave. Daaraan vooraf-
gaand was het podium aan Tabitha 
Rozeboom Bos en Ad Versluis van 

Hoek en Blok, die de toehoorders 
meenamen in de ontwikkelingen rond 
persoonlijke financiële planning en 
vermogens planning. Eén en ander 
toegespitst op de privésituatie van 
ondernemers. Dit is bij veel onder-
nemers nog steeds een onderbelicht 
onderwerp.  ■
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Neemt u zich het vooral niet kwalijk als u de bomen nog niet helemaal ziet in het schijnbaar oneindige 
bos aan personeelssubsidies. Regelingen komen en gaan, zowel op nationaal, provinciaal als regionaal 
niveau. De ene subsidie wordt fiscaal verrekend. De andere wordt op uw rekening bijgeschreven; soms 
vooraf en dan weer na afloop van de investering. Er zijn subsidieregelingen voor scholing, het in dienst 
nemen van oudere of juist jongere werknemers, voor tijdelijk personeel, arbeidsgehandicapten, voor het 
bevorderen van de mobiliteit van de medewerkers, voor veilig werken etc.

Subsidiebos biedt kansen 

Er zijn enkele personeelssubsidies die zo 
interessant zijn dat we u er hier graag 
op wijzen. Eén van die voorbeelden 
is de ESF-subsidie, gericht op advies-
trajecten door een externe adviseur ten 
behoeve van de ‘duurzame inzetbaar-
heid’ van uw medewerkers. Doel van de 
regeling is om gezond en veilig werken 
te bevorderen, meer betrokkenheid van 
uw werknemers te creëren en doorstroom 
naar andere functies binnen het bedrijf 
te bevorderen. U ontvangt voor het 
adviestraject 50 procent subsidie tot 
een maximum van 10.000 euro. Dat is 
toch mooi meegenomen. Een nieuwe 
aanvraagronde start dit najaar.

Stagevergoeding voor u
Als u als ondernemer het afgelopen 
studiejaar een praktijkervaringsplaats 
heeft geboden aan een vmbo- of mbo-
leerling dan kunt u met terugwerkende 
kracht gebruikmaken van de regeling 

Praktijkleren. Eén van de eisen is wel 
dat uw bedrijf staat geregistreerd als 
erkend leerbedrijf en dat er sprake 
is van een praktijkleerovereenkomst 
met de school. De subsidie bedraagt 
maximaal 2.700 euro per leerling. 
Ook voor een hbo-student kunt u deze 
bijdrage ontvangen, mits deze leerling 
een opleiding volgt in techniek (inclusief 
landbouw en natuurlijke omgeving). 

Kansberoep
Nieuw in de rij van personeelssubsi-
dies is een scholingsregeling, waarbij 
werk zoekenden met baan of met een 
WW-uitkering 2.500 euro kunnen 
ontvangen voor omscholing richting 
een zogenoemd ‘kansberoep’. 
Gerelateerd hieraan is de Brug-WW, 
die als doel heeft om werknemers van 
werk-naar-werk te begeleiden. Andere 
tegemoetkomingen hebben betrekking 
op onder meer een startersbeurs, een 

mobiliteitsbonus of een scholings-
voucher. Uiteraard verschillen hierin de 
mogelijkheden per regio en per sector.

Mocht u nou gebruik willen maken van 
bovenstaande subsidies of graag eens 
een advies op maat krijgen over welke 
subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf 
van toepassing zijn, neem dan contact 
op met IMC, de subsidie-adviestak van 
Hoek en Blok.  ■

Judith Simonse
0184 49 68 07
j.simonse@imcosa.nl

Ivo Wissink
0184 49 68 07
j.wissink@imcosa.nl

Uit de praktijk
Hoek en Blok heeft de afgelopen jaren diverse trajecten aange-
vraagd en begeleid waarvoor subsidies werden verstrekt. Een 
voorbeeld daarvan is het begeleiden van een zorginstelling bij 
het terugdringen van het ziekteverzuim door onder meer het 
opstellen en  implementeren van een verzuimprotocol en het bege-
leiden van de teamleiders in het proces. Een ander traject betreft 
het begeleiden van een organisatie bij het efficiënter organiseren 
van interne processen. Daarbij is aansluitend onderzoek gedaan 
naar de mogelijk heden tot flexibel werken binnen de organisatie 
met een inventarisatie van de wensen van medewerkers. Een 
laatste voorbeeld heeft betrekking op het implementeren van een 
beoordelings cyclus en het beschrijven van functieprofielen met 
 bijbehorende competenties. Ook daar is subsidie voor beschikbaar.
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Goederenvervoer van 
Iran tot Australië en New York

Onder de rook van de Rotterdamse 
havens bevindt zich het kantoor van 
expediteur Holland Freight Bridge. 
n een zeer bedrijvige wijk in Hoogvliet, 
verzorgt de onderneming wereldwijd 
goederentransport en biedt zij  persoonlijk 
advies rondom import en export. Of zoals 
de slogan van het bedrijf het al zegt: 
‘Holland Freight Bridge - Your Bridge To 
The World’.

Op het kantoor van de vervoerder zijn negen 
mensen doorlopend in de weer met het 
vervoer van goederen. In het hart van het 
industriële havengebied sturen oprichters 
Marco Groenewegen en Peter Hordijk hun 
team aan, dat inmiddels uit totaal negen 
medewerkers bestaat. "Marco en ik kennen 
elkaar al sinds 1987. Ik werkte toen nog 
bij Nedlloyd en Marco bij Ruys & Co", 
vertelt Hordijk. "Rond 1994 zijn we beiden 
naar Traficon gegaan, om daarna in 2002 
te besluiten dat we voor onszelf wilden 
beginnen. We konden inmiddels eigenlijk 
toch alles al zelf!" 

Ervaren team
De twee ondernemers zagen hun kans 
schoon en begonnen een kleine organisatie 
met een persoonlijke aanpak. 
"We werkten bij een bedrijf van 24.000 
man en daar hebben we voor ons idee wel 
gezien hoe het niet moet", zegt Groenewegen. 
"Veel bureaucratie, alles verloopt stroperig 
en verantwoordelijkheden die ophouden 
bij het einde van het bureau. We willen 
absoluut niet dat klanten zich een nummer 
voelen, want je vervoert kostbare spullen. 
Die persoonlijke zorg is voor ons dan ook 
uitermate belangrijk", vertelt hij. "Daar 
hebben we onze club mensen ook wel op 
uitgekozen. We hebben een doorgewinterd 
en niet al te jong team, maar ze weten 
allemaal précies waar ze mee bezig zijn. Die 
hoeven we niet veel uit te leggen, hoor."

Uitbreiding
Het oorspronkelijke idee om de onder-
neming gezamenlijk te runnen, ging al snel 
de prullen bak in volgens Hordijk: "De eerste 
week dat we begonnen, zaten we daar 
heerlijk met z’n tweeën op kantoor. 
Alle vrijheid van de wereld, we konden 
onze dagen zelf invullen. Maar dat 
hebben we denk ik zes weken volge -
houden", vertelt Hordijk lachend.  > p18

Afhankelijkheid van factoren
Bij goederenvervoer komt uiteraard een hoop kijken. Toch blijven er altijd zaken waarop je als 
expediteur geen invloed hebt. "Export is natuurlijk heel erg gekoppeld aan de dollar, dus die koers 
zie je ook wel terug in de hoeveelheden werk", zegt Groenewegen. Hordijk vult aan: "Niet alleen 
de dollar, ook van politieke situaties ben je afhankelijk. We deden altijd veel zaken in Libië, maar 
ook in Tunesië, Egypte en Syrië. Ja, daar is de situatie natuurlijk flink veranderd de laatste jaren. 
Toch ontstaat er altijd wel een soort waterbedeffect, aan de ene kant valt er soms wat weg maar 
dan komt er altijd wel weer wat bij aan de andere kant. Zo liggen er nu bijvoorbeeld weer veel 
mogelijkheden in Iran."
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"Door het werk dat we al snel kregen, zijn we 
meteen mensen aan gaan nemen. Dan krijg 
je wel ineens te maken met personeelsbeleid, 
contracten en noem het op. Maar dat verliep 
eigenlijk allemaal heel soepel, binnen vier 
jaar zaten we al met z’n tienen op kantoor."

Van verhuizing tot export
Het hechte team van Holland Freight Bridge 
kan alle kanten uit om goederen op tijd en op 
de juiste locatie te bezorgen. 
"We onderhouden wereldwijd lijndiensten 
voor met name de export van kleine en 
middelgrote verzendingen. Of dat nou een 
pallet of een container is die naar New York, 
Singapore of Australië moet, we zorgen 

ervoor dat deze mee kan op een boot of met 
het vliegtuig." Bij Holland Freight Bridge 
hebben ze door de jaren heen dan ook 
van alles voorbij zien komen. "We hebben 
rallyauto’s, machines, defensieapparatuur, 
campers, voedsel naar oorlogsgebieden en 
tentoonstellingengoederen vervoerd. Je kunt 
het zo gek niet verzinnen eigenlijk", zegt 
Groenewegen. 
"De laatste jaren hebben we voor tonnen aan 
appartementeninterieur verscheept naar Dubai 
en allerlei onderdelen voor wolkenkrabbers 
daar. Ook tientallen stadsbussen die naar 
Ghana moesten of onderdelen voor een 
 raffinaderij in Saoedi-Arabië. Het kan 
allemaal."  ■

Medewerkers 
in India
 
Niet alleen in Rotterdam, ook aan de 
andere kant heeft Holland Freight 
Bridge een aantal medewerkers 
vertelt Groenewegen: "Het ouder-
wetse typewerk gebeurt bij een 
bedrijf in India. Een klant van ons in 
Amerika werkte al met hen en toen 
zijn we ook eens gaan informeren. 
Het werkt erg goed moet ik zeggen 
en het scheelt hier ongeveer drie 
à vier mensen. Daardoor kan ons 
team hier zich helemaal focussen 
op het expeditiewerk."

Nieuwe kunst in oude 
Dordtse scheepswerf
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Directeur van het kunstcentrum is 
Arie Jaap Warnaar. Hij staat alweer 
vijf jaar aan het hoofd van DordtYart. 
"Het is hier begonnen met een 
 samen werking tussen de stichtingen 
DordtMij en KunstZin", vertelt Warnaar. 
"DordtMij heb ik in 1991 opgericht. Het 
is een detacheringsbedrijf voor laag-
geschoolde werknemers in de bouw 
en de zorg. Bij de stichting hoort een 
 opleidingspoot, die destijds behoefte 
had aan een passende praktijkschool. 
Een iets lossere organisatie, waar 

jongeren in een veilige omgeving 
kunnen wennen aan nieuwe structuren 
en ritmes. Met daarbij een leiding-
gevende die iets meer geduld op kan 
brengen." Warnaar vindt uiteindelijk 
een ideale partner in Lyda Vollebregt 
van KunstZin. "Met haar stichting 
kunnen we beeldende kunst combineren 
met onze werkzaamheden en hebben 
we er een cultureel leerbedrijf van 
gemaakt. Door deze verbinding hebben 
we ondertussen veel jongeren een 
doorstroomplek aan kunnen bieden."

Van loods naar kunstcentrum
Voor het allemaal zover was, moest 
er nog een hoop werk worden verzet. 
"Het verbouwen van de loods was een 
flinke uitdaging. Het scheelt dat dit 
pand van de gemeente is, zij hebben 
de buitenkant van het pand aangepakt 
en wij hebben de binnenkant op onze 
beurt opgeknapt", vertelt Warnaar. 
"Dit gebouw is meer dan tien jaar 
onbewoond geweest. De ruiten lagen 
eruit, er zaten allerlei vogels in de hal. 
Het was echt een zootje binnen. Tijdens 
de werkzaamheden hebben we wel een 
hoop jongeren in kunnen zetten, dat 
was dan weer een voordeel."

Concept
Terwijl de verbouwing van de loods 
vordert, wordt de directeur steeds 
enthousiaster over de werk- en expositie  -
ruimte die langzaam onder het stof 
vandaan komt. Als de klus geklaard 
is, kan het nieuwe kunst centrum aan 
de slag met hun plannen. "We hebben 
als DordtYart een concept waarbij er 
jaarlijks tien verschillende kunstenaars

Een podium bieden
Over de mooiste kant van zijn vak, 
is Warnaar duidelijk. "Ik vind het 
fantastisch om mensen in hun 
kracht te zetten. Het is geweldig om 
 kunstenaars een podium te bieden 
waar zij hun kwaliteiten kunnen laten 
zien. Het faciliteren en het onder-
steunen van talent, dat vind ik het 
allermooist."

in opdracht werk maken voor ons. 
Daarnaast zijn er zes ‘artists-in-
residence’, die we hier uitnodigen 
om kunst te komen maken. Op die 
manier hebben we door de jaren erg 
verschillende exposities aan kunnen 
bieden."

Kunstgemeenschap
In de omgeving van Dordrecht kon 
het nieuwe centrum al snel op een 
hoop  enthousiaste reacties rekenen. 
"De kunstgemeenschap stond 
gelijk achter ons. Onze plannen 
ontstonden in de periode na al die 
cultuurbezuinigingen, de mensen 
vonden het mooi om te zien dat er 
in Dordrecht partijen waren die hun 
nek uitstaken voor de kunst", vertelt 
Warnaar. "Uit de omgeving komen 
er aardig wat mensen op de tentoon-
stellingen af, maar de bezoekers 
komen inmiddels uit het hele land. 
Meer dan de helft komt van buiten 
de regio. Sinds onze laatste tentoon-
stelling richten we ons ook op 
kunst liefhebbers uit België." In de 
 bezoekersaantallen is voorlopig een 
groeiende lijn te zien. "We hebben 
nu zo’n 8.000 bezoekers per seizoen 
en we hopen door te groeien naar 
10.000, dat zou mooi zijn."  ■ 

        

Terug naar de toekomst

Voor de toekomst wil Warnaar 
stiekem weer een stap richting 
het verleden zetten. "Ik zou het 
leuk vinden als de loods opnieuw 
weer een productiehal zou worden. 
Kunstenaars kunnen hier aan 
grote installaties werken, om die 
vervolgens weer ergens anders op 
de wereld te tonen in een ander 
museum", vertelt de directeur. 
"Het organiseren van pop-up-
tentoonstellingen in andere musea 
is ook iets waar we ons meer mee 
bezig willen houden. Dat hebben 
we vorig jaar al eens gedaan met 
Art Rotterdam. Op die manier 
boren we weer een heel nieuw 
publiek aan."
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spectrum van oplossingen gekozen kan 
worden, variërend van ondersteuning 
bij bancaire aanvragen tot aan crowd 
funding en informal investments. "En 
soms kunnen we ook een deel van de 
financiering van projecten via subsidies 
afdekken. Dat is het mooie van Hoek 
en Blok. We kunnen alle aspecten van 
corporate finance-vraagstukken in kaart 

brengen en door interne deskundigen 
laten uitpluizen. Of het nou gaat over 
prognoses die door de accountants 
opgesteld moeten worden of de fiscale 
of juridische haken en ogen. Wij kunnen 
ondernemers ontzorgen tot en met 
subsidieadvies aan toe. En voor diegene 
die zijn of haar bedrijf weet te verkopen 
en daarmee ondernemer-af is, hebben 

we onze personal finance- en fiscale 
specialisten voor een goed gesprek en 
advies over financiële planning, 
oudedagsvoorziening en vermogens-
overdracht."  ■

Ad Riebergen
 0184 496800
a.riebergen@hoekenblok.nl

Corporate finance op z’n Hollands
Bij het horen van de term ‘corporate 
finance’ dwalen bij veel mensen 
ongemerkt de gedachten af naar 
hoge gebouwen, The City en snelle 
‘suits’. Het maakt echter al meer dan 
een kwart eeuw integraal deel uit 
van de dienstverlening van Hoek en 
Blok. Aan Ad Riebergen, directeur 
Ondernemingsadvies, de taak om dit 
begrip eens zorgvuldig af te pellen.

"Het is eigenlijk een enorm container-
begrip", steekt Riebergen van wal. "Het 
wordt ook nog wel eens ‘hoog over’ 
gebruikt als een soort mysterieuze, 
snelle tak van sport. In de basis gaat 
het om het financieren van de onder-
neming op lange termijn en wordt onder 
corporate finance-dienstverlening vaak 
ook het begeleiden van overnames, 
waarderingsvraagstukken en het 
opzetten van juridische structuren 
geschaard. Dat zijn juist zaken die je 
heel nuchter en met veel kennis van 
zaken moet bekijken. Daarom past het 
ook goed bij ons."

Overuren
De corporate finance-praktijk van Hoek 
en Blok draait inmiddels overuren. "Je 
merkt dat de economie weer aantrekt. 
Daardoor krijgen we veel te maken met 
overnames, fusies en financieringen. 

Die kunnen we dan zowel vanuit 
kopers- als vanuit verkopersperspectief 
begeleiden. Zo hebben we heel recent 
een klant van ons bijgestaan bij de 
totstandkoming van een bedrijfsfusie in 
de internationale groothandel tot een 
nieuwe entiteit met een omzet van ruim 
30 miljoen euro. Mooie klus!"

Uitpluizen
Naast eigendomsoverdrachten, worden 
veel ‘losse’ bedrijfswaarderings- en due 
diligence-opdrachten uitgevoerd; al dan 
niet in opdracht van collegakantoren 
uit ons internationale Morison KSi-
netwerk. Ten slotte zijn er dan de (her)
financieringen, waarbij uit een breed 

Van alle markten thuis

Relatief veel corporate finance-opdachten worden 
gedaan in de branches: bouw, vastgoed en 
groothandelsactiviteiten, én in de metaal en 
maritieme sectoren. "Maar in de loop der tijd 
zijn we werkelijk in alle sectoren wel actief 
geweest op dit vlak", aldus Ad Riebergen, 
die voordat hij in 2012 bij Hoek en Blok 
aan de slag ging, directievoorzitter van de 
Rabobank Merwestroom was. "Iedereen 
is bij ons welkom, hoe klein of groot de 
opdracht ook mag zijn. De ondernemer 
staat bij ons centraal. Zo begeleidden we 
onlangs een klant die van een minder-
heidsbelang in een onderneming af wilde en 
zorgden we via een informal investor vorige 
maand nog voor de financiering van een vast-
goedproject van 1,5 miljoen euro. Met door de wol 
geverfde specialisten als Jan de Blok, Wim Stuij, 
Letty Voets en ondergetekende kunnen we heel veel 
kanten uit."
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