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Hybride

Het zijn nog steeds uitzonderlijke tijden. Een 
groot deel van ons sociale leven staat stil. En 
ook op het zakelijke leven is de impact groot, 
alhoewel ik zie dat de uitwerking ervan sterk 
verschilt per sector. 

Ik benijd niemand die bijvoorbeeld in de horeca, 
in de retail of de evenementenorganisatie actief 
is. Maar veel andere sectoren draaien prima door.  
De pandemie zou echter voor elke ondernemer 
een goede aanleiding moeten zijn om nog 
eens goed door het hele bedrijfsproces te 
lopen. Hoe robuust is dat? Leun ik niet te veel 
op één of enkele leveranciers? Zijn er klanten 
te dominant? Zijn we qua supply chain of 
afnemers niet te afhankelijk van een bepaald 
land of regio?

Daarmee pleit ik er niet voor dat zo’n check 
tot een voet op de rem leidt. Juist niet. 
Ondernemen is vooruitzien. Dat vraagt om 
investeringen. Bijvoorbeeld in verdere digitali
sering van processen. In internationalisering of 
in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers. 

Liquiditeit is daarbij het sleutelwoord. Cash is 
king! Het mooie van deze tijd is dat het scala 
aan mogelijkheden op dat vlak enorm gegroeid 
is. Maak daar gebruik van. Leasing, factoring, 
subsidies, crowdfunding, noodsteun, informal 
investors en ook nog zeker de ‘good old’ bank. 
Wij adviseren je graag over de mogelijkheden 
van deze vorm van hybride financiering. 
We hebben op elk vlak specialisten in huis 
en ook toegang tot al deze bronnen. Door 
onze aansluiting bij Capsearch, zijn onze 
financierings mogelijkheden onlangs verder 
uitgebreid. Naast een groot aantal banken 
zijn op dit platform ook zo’n vijftig nieuwe, 
innovatieve spelers op de markt van bedrijfs
financiering actief.

Dat geeft perspectief, net als de stijgende 
vaccinatiegraad. Het einde van de lockdown 
komt langzaam, maar zeker dichterbij. En dat 
is maar goed ook. Hoe dan ook blijven wij in 
goede én mindere tijden klaarstaan om onder
nemers vooruit te helpen.

Blijf gezond en let op elkaar!

Bas van der Corput
Directeur
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Voor huurders die met een verhuurder uit 
die laatste groep te maken hebben, zal 
een recente uitspraak van de rechter in 
Den Haag als een steun in de rug voelen. 
De rechter besloot in de betreffende zaak 
namelijk om de gevolgen van de corona
crisis gelijk over verhuurder en huurder 
te verdelen voor de periode waarin de 
betreffende (horeca)ondernemer de 
exploitatie van zijn onderneming geheel 
moest staken. Vijftig procent van de huur 
bleef verschuldigd, de andere helft werd 
kwijtgescholden. Voor de periode dat de 
horecaonderneming beperkt open kon 
(sluiting om 22.00 uur), vond de rechter 
een huurkorting van 25 procent billijk.

Verstoring evenwicht
De rechter oordeelde dat de coronacrisis, 
gelet op haar omvang en de gevolgen 
voor de economie en de maatschappij, als 
onvoorziene omstandigheid in de zin van 
artikel 6:258 van het Burgerlijk Wetboek 
moet worden beschouwd. De corona
crisis en de als gevolg daarvan getroffen 
overheidsmaatregelen hebben geleid tot 
een fundamentele verstoring van het 
evenwicht in de huurovereenkomst. In 
die overeenkomst was een dergelijk risico 
bovendien niet verdisconteerd. 

En dus grijpt de rechter in. Matiging tot 
nihil vond de rechter niet redelijk gezien 
de omstandigheden. De verhuurder kan 
immers evenmin een verwijt worden 
gemaakt. De rechter vond het dan ook 
voor de hand liggen om het financiële 
nadeel tussen partijen te verdelen.

Wat opvalt is dat de overheidssteun die de 
betreffende ondernemer ontving, niet in 
de weg stond van de gegeven huur korting. 
De rechter vond dat de ondernemer 
voldoende had onderbouwd dat deze 
steun niet toereikend was om de volledige 
huur te kunnen betalen. De steun was 
bovendien niet enkel bedoeld voor huur
betaling, maar tevens om andere vaste 
lasten te voldoen.
 
Ook voor jou?
De hiervoor besproken uitspraak gaat over 
een horecaonderneming. De horeca is één 
van de zwaarst getroffen sectoren door de 
coronapandemie. Dat jouw onderneming 
in een andere sector valt, wil echter niet 

zeggen dat je geen recht zou hebben op 
huurkorting. Waar het immers bovenal 
om gaat, is dat de rechter de coronacrisis 
aanmerkt als onvoorziene omstandig
heid in de zin van artikel 6:258 BW. En 
als de crisis voor een horeca ondernemer 
onvoorzien was, was deze dat uiteraard 
ook voor een ondernemer in een ander 
segment. Diverse retailers ondervinden in 
alle hevigheid de gevolgen van de crisis. 
Mogelijk is de afweging van de rechter 
over de verdeling anders. De rechter zal 
immers altijd toetsen aan de relevante 
omstandigheden van het geval. 

Mocht je in discussie zijn met de 
verhuurder of niet weten wat je aan moet 
met de door jou verschuldigde huur
betalingen of ben je juist verhuurder en 
heb je behoefte aan advies, neem dan 
contact op met één van onze juristen 
en laat je helpen bij het vinden van een 
passende oplossing. ◼

Maarten Tissink
0184 49 68 00
m.tissink@hoekenblok.nl

Helft van de huur
kwijtgescholden

Diverse  
onder nemers 

 zijn zwaar ge troffen  
door de corona crisis. Zij 
kunnen slechts beperkt  

open of moesten hun deuren 
nood gedwongen helemaal 

sluiten. Geen opbrengsten dus, 
terwijl vaste lasten ten aanzien 
van bijvoorbeeld personeel en 

huis vesting onverminderd door
lopen. Natuurlijk zijn er rege

lingen van uit de overheid, als de 
NOW en TVL, maar deze dekken 

niet alle kosten. Als het gaat 
om huur, zijn huurders verder 

afhankelijk van de welwil
lendheid van de verhuurder. 

Sommige verhuurders 
ver lenen uitstel, schorten 

de huur tijdelijk op of 
geven zelfs een huur

korting. Anderen 
weigeren echter 

mee te
denken.

Juridisch  

Corona  en het recht op huurkorting

mailto:m.tissink%40hoekenblok.nl?subject=
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Oprichter en mededirecteur Erik Geerts 
heeft een flinke tijd in de truck financiering 
gewerkt. “Daar wordt heel scherp  
gecalculeerd. De kilometerkostprijs plus 
het uurloon van de chauffeur bepaalt de 
kostprijs. Bij het leasen van personen
auto’s gaat dat anders. Daar zit je met 
een contract met een bepaald aantal 
kilometers. Blijf je daaronder of ga je er 
overheen, dan is de leasemaatschappij 
gerechtigd de contractprijs aan te passen. 
Daar pakken zij hun marge mee, maar dat 
betekent voor het bedrijf dat de calculatie 
ook geheel anders wordt.”

Flexibeler wordt het niet
Met dit principe in het achterhoofd startte 
Geerts in 2010 een eigen leasebedrijf 
in Deventer. “Ik wilde het anders doen. 
Werken met een transparante kostprijs 
voor de ondernemer die voor die mede
werkers de leaseprijs betaalt. Net als bij 
een abonnement voor je mobiele telefoon: 
een stukje vast, maar daarboven variabel 
per gereden kilometer. Minder rijden is dus 
minder betalen, flexibeler wordt het niet!”

Alhoewel het de ondernemer de eerste 
jaren aardig wat moeite kostte om uit te 
leggen dat H4 het anders doet –  

“monnikenwerk” – heeft het bedrijf 
inmiddels een vloot van zo’n duizend 
personenauto’s in de lease en een omzet 
van 18,5 miljoen euro. De liefde voerde 
hem naar de Alblasserwaard, wat u it
eindelijk leidde tot een tweede vestiging in 
HardinxveldGiessendam.

Makkelijk uitleggen
Het verhaal over de transparante calcu
latie en het inkopen van kilometers in 
plaats van vaste maandtermijnen slaat 
met name aan bij ondernemers, merkt 
mededirecteur Jesse Koster. “Lease 
managers kijken toch vooral naar de 

contractprijs die dan elders twee tientjes 
lager ligt. De naverrekening nemen ze 
niet mee. Ondernemers kijken naar het 
hele plaatje en snappen ons model. Zeker 
nu in coronatijd laten die voordelen zich 
makkelijk uitleggen.”

Gevraagd naar de unique selling propo
sition van H4 is er echter een ander 
aspect dat een grotere driver is achter de 
groei van de klantenportefeuille. Koster: 
“Dat klinkt misschien cliché, maar dat 
zijn onze service en flexibiliteit. Veel van 
onze klanten zijn innovatieve bedrijven in 
bijvoorbeeld de zorg of ICT.                        >

Klant  

In Nederland is het leasen van auto’s in de jaren '80 groot geworden. Inmiddels is 
het voor velen een bekend proces. H4 Lease uit HardinxveldGiessendam pakt het 
echter anders aan. Als enige in Nederland kun je er variabel afrekenen per gereden 

kilometer. “Met corona laat dat voordeel zich makkelijk uitleggen.”

H4 Lease 

Innovatie in leaseland

"We zijn eigenlijk 
een soort 

arbeidsvoorwaarde.”
Erik Geerts
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•
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H4 Lease

Daar wordt veel projectmatig gewerkt 
of op basis van detachering. Situaties 
veranderen daardoor; de mobiliteits
behoefte dus ook. Wij gaan daar graag in 
mee. Is een combinatie met een elektri
sche fiets handiger? Dat kan. Liever een 
deelauto? Ook mogelijk. We kijken naar 
wat de werknemers van onze klanten écht 
nodig hebben. Daarmee dragen we bij aan 
de medewerkerstevredenheid. Dat wordt 
dan weer zeer gewaardeerd door onze 
opdrachtgevers. We zijn eigenlijk een soort 
arbeidsvoorwaarde.”

Een tweede Ben Mandemakers
De groei van H4 zou nog wel flink wat 
groter kunnen zijn, ware het niet dat dit 
ook aardig wat investeringen met zich 
meebrengt. “Autoleasing is kapitaal
intensief”, licht Geerts toe. “Ondanks de 
opkomst van elektrisch vervoer, merk ik 
dat investeerders niet staan te springen 
om in zoiets ‘conservatiefs’ als personen
autovervoer te investeren. Niet sexy, 
niet duurzaam genoeg. Het is de reden 
waarom we met Hoek en Blok in zee 
zijn gegaan. Zij hebben een uitgebreid 

netwerk met allerlei verschillende vormen 
van financiering. Dat helpt. Eigenlijk zijn 
we op zoek naar een soort tweede Ben 
Mandemakers (red: de keukenmiljardair 
die nu als investeerder onder andere het 
Van Mossel autoimperium in de vaart der 
volkeren opstuwt). Daarmee zouden we 
dan echt grote stappen kunnen zetten in 
de vernieuwing van lease.” ◼

"Ondernemers kijken 
naar het hele plaatje en 

snappen ons model.”
Jesse Koster

Vacatures
Aan de slag bij Hoek en 
Blok… Hoek en Blok heeft 
altijd ruimte voor goede 
mensen. Of je nog met je 
neus in de boeken zit, je 
diploma net hebt gehaald, 
al een tijdje in het vak zit  
of al een groot deel van 
jouw carrière achter de 
rug hebt, bij Hoek en Blok 
zijn er legio mogelijkheden.

Een Hoek en Bloker is er één 
met een ondernemende geest. 
Iemand die eigen initiatief 
toont. Dat is nodig, want 
bij ons krijg je vanaf dag 
één eigen verantwoor
delijkheid om zelf 
aan de slag te gaan 
binnen een eigen 
klanten portefeuille. 
Jouw inbreng wordt 
gewaardeerd. Zo brengen  
we onze slogan ‘rust en ruimte  
om te ondernemen’ tot leven.

 

Kijk voor meer informatie op: werkenbijhoekenblok.nl 

Geen passende vacature? Maar zie je ons wel zitten als werkgever en wil je graag 

je talent inzetten bij Hoek en Blok? Aarzel dan niet om een open sollicitatie te sturen.

Jesse Koster

https://www.werkenbijhoekenblok.nl
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VSO 
Nuchter en hardwerkend

De Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen is op 24 maart 1973 
opgericht. Adrie Stuij is sinds 2018 voorzitter. “We zitten nu op zo’n 
kleine 150 leden. De voorbije jaren is het ledenaantal aardig toegenomen. 
Wat daar vooral leuk aan is, is dat het een duidelijke verjonging met zich 
meebrengt.” 
De vereniging is bedoeld voor alle ondernemers die een binding met 
 Sliedrecht hebben; bijvoorbeeld door er te wonen, dan wel er met 
het bedrijf gevestigd te zijn. Vertegenwoordiging op directieniveau is 
geen vereiste. “Sliedrechtse ondernemers zijn nuchtere, hardwerkende 
mensen. Pochen zit ons niet zo in het bloed.”

VBO Fresh Port
Mouwen opstropen

VBO Fresh Port komt voort uit de in 1985 opgerichte Vereniging 
Barendrechtse Ondernemers. Twee fusies later zijn ook de bedrijven op 
het gebied van agro en versfood aangehaakt en is een onafhankelijke 
Businessclub ontstaan die actieve Barendrechtse ondernemers uit het 
groot, midden en kleinbedrijf op directeurgrootaandeelhoudersniveau 
bijeenbrengt en vertegenwoordigt. 
Jan Willem van Hellemond, zelf actief in het vastgoed, is sinds 2014 
voorzitter en spreekt van een gestage groei naar inmiddels 200 leden. 
“We zijn hier in Barendrecht een beetje van de Rotterdamse mentaliteit: 
nononsense, mouwen opstropen en gezamenlijk dingen voor elkaar krijgen.”

De ene 'drecht'
 is de andere niet

Hoek en Blok kent twee florerende vestigingen. Eentje in ‘geboorteplaats’ Sliedrecht en één in Barendrecht,

 waar vier jaar geleden een geheel vernieuwd kantoor aan de Tuindersweg werd betrokken. 

Hemelsbreed liggen de twee gemeenten nog gEen twintig kilometer uit elkaar, toch zijn er wel degelijk 

verschillen qua bedrijfsleven. In Sliedrecht zijn de maritieme sector, baggerij en waterbouw nog volop 

aanwezig. In Barendrecht is Dutch Fresh Port, het internationale knooppunt voor agro, vers, en food

logistiek, gezichtsbepalend. We steken ons licht eens op bij de respectievelijke ondernemersverenigingen. 

Wat drijft hen en wat zijn de uitdagingen voor de ondernemers in hun regio?
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ACTIVITEITEN EN CORONA SPEERPUNTEN
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VSO
Trots op Economische Visie

“Belangrijk punt voor Sliedrecht is de ruimte”, licht Stuij toe. “Voor groei – 
ook voor woningbouw – moeten we kijken naar de polder aan de andere 
kant van de Betuweroute. Op zich is Sliedrecht namelijk gunstig gelegen en 
ontsloten: aan het water, de A15 en het spoor. Alleen de ‘last mile’ vanaf de 
stations richting bedrijven is niet te doen. Dat is zonde. Stimuleer nou dat 
openbaar vervoer; mede voor de toekomstige leefbaarheid in Sliedrecht. Ook 
de verdere ontwikkeling van het waterbusnetwerk hoort daarbij. Meer haltes, 
maar bijvoorbeeld ook een transferium in Werkendam, zodat mensen daar 
de waterbus naar gemeenten langs de Merwede kunnen pakken, in plaats 
van dat ze die A27brug bij Gorinchem over moeten.”
“Al deze punten komen terug in de Economische Visie, die we onlangs 
gezamenlijk met de gemeente opgesteld hebben. Daar zijn we trots op, 
mede omdat het op ons initiatief is gebeurd. In het Coalitieakkoord 2018 
ontbrak ondernemend Sliedrecht volledig. Toen hebben we toch even aan 
de bel getrokken.”

VBO Fresh Port
Bereikbaarheid essentieel

Van Hellemond: “We hebben een heel goede samenwerkingsrelatie met 
de gemeente. Ze weten ons te vinden. Op bestuurlijk niveau zijn we 
bij alle facetten betrokken en wordt onze input gewaardeerd. Dat gaat 
bijvoorbeeld over stageplekken in de Stichting Onderwijs & Bedrijfsleven, 
waar we in participeren. Maar ook over verduurzamingsmaatregelen, de 
collectieve veiligheid op bedrijfsterreinen en bereikbaarheid. Dat laatste 
punt is voor veel van onze leden, als onderdeel van een handelsregio op 
steenworp afstand van de haven, essentieel. Dus we praten mee over 
een betere aansluiting van de Heinenoordtunnel, de herinrichting van de 
IJsselmondse Knoop en hoe het beste een derde ontsluiting op de A16 te 
realiseren. Last but not least, proberen we de gemeente te stimuleren om 
bij het inkoopbeleid ook zo veel mogelijk met de lokale belangen rekening 
te houden. We zijn tenslotte voor en door Barendrecht.” ◼

Meer info

VSO
Spontaniteit is eraf

Stuij: “Naast het bevorderen van interactie tussen de leden, staat de 
deling en vergroting van kennis hoog in ons vaandel. We organiseren veel 
inhoudelijke bijeenkomsten, die altijd afgesloten worden met een ‘bitterbal 
en biertje’. De sociale context is zeker zo belangrijk. Drukke gelegenheden 
zijn dan ook de haringparty, nieuwjaarsbijeenkomst en het jaarlijkse 
uitje.” Vanzelfsprekend ligt dit vanwege de pandemie nu al geruime tijd 
stil. “Dat is toch wel erg jammer. De spontaniteit gaat er een beetje vanaf 
wanneer je alles via een scherm moet doen. Maar goed, dat komt zeker 
wel weer terug. Nu is al gebleken dat het Sliedrechtse bedrijfsleven niet bij 
de pakken neerzit, zich goed aanpast en over een enorm herstelvermogen 
beschikt.”

VBO Fresh Port 
Serieus en luchtig

Naast inloopborrels bij bedrijven van leden organiseert VBO Fresh Port 
een tiental thematische bijeenkomsten per jaar, inclusief dinerbuffet. “Die 
kunnen over van alles gaan”, vertelt Van Hellemond. “Grote onderwerpen 
als gebiedsontwikkeling en infrastructuur, maar ook over zaken op het 
gebied van meer persoonlijke ontwikkeling. We streven naar een mix van 
serieus en luchtig en combineren daarbij altijd informatie met gezelligheid. 
Nu met corona is dat natuurlijk anders. We doen wel een aantal zaken via 
ons online platform, maar je mist toch het persoonlijk contact.” VBO Fresh 
Port geeft drie keer per jaar het eigen glossy IMPACT uit.

Jan Willem van Hellemond (VBO)Adrie Stuij (VSO)
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Rechtstreeks aan kind
Je kunt de studietoelage ook rechtstreeks aan het kind geven. Omdat 
het voor de ontvanger dan loon uit een ‘bestaande dienstbetrekking 
van een ander’ is, moet je loonheffingen inhouden en afdragen. 
Verzoekt het kind echter schriftelijk, gedagtekend en ondertekend om 
toepassing van de loonheffingskorting, dan hoef je in 2021 tot een 
bedrag van 7.647 euro geen loonheffing in te houden. Sowieso ben je 
geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd over de toelage. 
Als het een eenmalige studietoelage is, dan is ook de werkgevers
heffing Zorgverzekeringswet niet van toepassing. Dat is bij een 
periodieke uitkering wel het geval.

Onder voorwaarden is er dus een aantal interessante mogelijkheden 
om de studietoelage voor een kind van een werknemer onbelast te 
vergoeden en daarmee op die manier bij te dragen aan het zijn van 
een aantrekkelijke werkgever om voor te werken. ◼

Meer informatie

Albert de Jager
0180 64 54 64
a.dejager@hoekenblok.nl

Studiefonds
Wat ook kan, is de oprichting van een studiefonds ten behoeve 

van de kinderen van jouw medewerkers. Uitkeringen hieruit zijn 

onbelast, mits:

• Het niet gaat om uitkeringen voor adoptie, overlijden, ziekte, 

invaliditeit of bevalling.

• De aanspraak op het fonds is in principe belast loon voor jouw 

werknemers, tenzij het recht op een uitkering ten laste van het 

fonds niet voldoende concreet is vastgesteld. Dat laatste wil je, 

dus is het aan te raden om niet met werknemers af te spreken op 

welk bedrag uit het fonds zij recht hebben.

• Jouw werknemers moeten in de afgelopen vijf jaar minstens 

evenveel aan het fonds hebben bijgedragen als de werkgever. 

Bestaat het fonds nog geen vijf jaar, dan geldt de periode vanaf 

de oprichting van het fonds.

• De bijdragen van jouw werknemers aan het fonds houd je in op 

het nettoloon.

De uitkeringen uit het studiefonds betaal je aan jouw medewerkers, 

zodat zij aan de studiekosten van hun kinderen kunnen bijdragen.

Fiscaal  

Aantrekkelijke werkgever? 

Betaal de 
studie van de 
kids van je 
medewerkers

Sinds de invoering van het leenstelsel kunnen studenten en 
scholieren bij de overheid een rentedragende lening afsluiten 
voor de financiering van hun studie of opleiding.  
Om de schuld enigszins binnen de perken te houden, hebben de 
meeste studenten en scholieren een bijbaantje en draaien hun 
ouders op voor het tekort. Dit biedt echter ook mogelijkheden 
om je als aantrekkelijke werkgever te profileren door jouw 
mede werkers en hun kinderen een financieel steuntje in de rug 
te geven.

Werkkostenregeling
De vergoeding voor het studiegeld voor de kinderen van je mede
werkers kun je aanwijzen als eindheffingsloon. Dan geldt wel het 
gebruikelijkheidscriterium en omdat je geen arbeidsovereenkomst 
met die kinderen hebt, is de vergoeding niet gericht vrijgesteld.  
Het bedrag valt daarom onder de ‘vrije ruimte’ in de Werkkosten
regeling. Die bedraagt 3 procent van het fiscale loon van  
de werknemer (tot 400.000 euro salaris; daarboven is het  
1,18 procent). Blijf je binnen die vrije ruimte, dan hoe je  
geen loonbelasting te betalen. Ga je eroverheen, dan ben je 
over het meerdere 80 procent eindheffing verschuldigd.

Interessante 

mogelijkheden 

om de studietoelage 

voor een kind van 

werknemers 

onbelast te vergoeden

mailto:a.dejager%40hoekenblok.nl?subject=
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 3 
“Je moet koolhydraatarm eten,” laat ik 
me vertellen. “Dat werkt het best tegen 
buikvet”. En dus haal ik die maandag 
tegen lunchtijd geen boterhammen, 
maar een bakje Franse kwark uit mijn 
tas. Oh ja, en walnoten en pecannoten. 
Want dat is toch zo lekker. Ik kijk 
schichtig om me heen. Gelukkig, geen 
van mijn collega’s ziet me van mijn 
kwark “genieten”. 
Op vrijdag, om 20.00 uur plof ik neer 
op de bank. Net een lekker pizza’tje 
op, wijntje erbij. Het weekend kan 
beginnen. Ineens overvalt me een 
schuldgevoel. Ik heb donderdag niet 
hardgelopen. Plots voel ik mezelf 
opstaan, mijn hardloopkleding 
aantrekken en naar buiten lopen. “Wie 
is die gozer?”, denk ik bij mezelf. Een 
goed half uur later stap ik triomfantelijk 
weer binnen. Hoppa, 6 kilometer en 
5.30 per kilometer. Snel app ik mijn 
resultaten naar wat collega’s die met 
hetzelfde probleem worstelen. Ha, ik zal 
ze eens motiveren.

Dat ziet er wel erg groen uit, denk ik als 
ik mijn lunch pak. Geen koolhydraat 
te bekennen. Herstel, ik moet positief 
blijven. Ik bedoel natuurlijk: wat een 
heerlijke frisse salade. Daar heb ik me 
echt op verheugd. Mmmm, mais. En 
paprika. 
Die donderdag overtref ik mezelf. Het 
lopen gaat als vanzelf. Ik raffel de zes 
kilometer af in 30 minuten. Dat is  
5 minuten per kilometer. Yes! Ik ga 
het haast nog leuk vinden. Het “bij de 
volgende lantaarnpaal stop ik echt 
even”, verandert in “kom op Tiss, tandje 
erbij nog”. Na een frisse douche plof ik 
voldaan op de bank. We zetten nog een 
aflevering van New Amsterdam aan en 
als ze vraagt wat ik wil drinken, hoor ik 
een bekende stem zeggen: “doe maar 
thee, schat”. ◼

Sportcolumn
Behalve sportverslaafd 
en fanatiek schrijver is 
Maarten Tissink jurist 
bij Hoek en Blok.

Het omkeerpunt kwam toen zelfs de 
kinderen lachend naar me stonden 
te wijzen: “Moet je papa’s buik zien”. 
Toen mijn, om hulpbehoevende, haast 
smekende blik door de leidinggevende 
werd beantwoord met instemmend 
geknik en een blik, doordrenkt van 
bevestiging, wist ik genoeg. Dit kon 
zo niet langer. Dat in een periode van 
beperkt sociaal contact, Lay’s en Netflix 
al snel goede vrienden worden, mocht 
geen excuus meer zijn. Naast een 
zittend beroep, merk ik bovendien dat 
ik ook een hoop zittende hobby’s heb. 
Maar ja, er mag al zo weinig; het moet 
ook leuk blijven. Vooruit, de zak chips 
moest veranderen in één bakje chips 
en de biertjes bewaarde ik maar tot het 
weekend. Champions League-voetbal 
kan ook best leuk zijn met groene thee.

week

 2 
“Het regent”, hoor ik mezelf zeggen. “Ja 
dahaag, miezer heet dat,” word ik direct 
gecorrigeerd. “Kom op, lopen jij”. Bij 
het nieuwe regime hoort twee keer per 
week hardlopen. “Ik doe een kort rondje 
hoor, ook vanwege die avondklok.” Er 
volgt geen reactie meer, of het moet het 
geluid van de buitendeur zijn die voor 
mijn neus in het slot valt. Daar ga ik. 
Poeh, dat is al even geleden zeg. Dat 
voel je aan alles. Binnen de kortste  
keren ben ik buiten adem, de benen 
voelen loodzwaar aan. Klein voor-
deeltje: ik hoef wandelaars niet steeds 
te vragen of ik er voorbij mag. Ze horen 
mijn gepuf, gehijg en gesteun van verre. 
Enkelen kijken me verbaasd aan als ik 
passeer. Als ik thuiskom, check ik snel 
mijn telefoon. Drie kilometer? 6.10 per 
kilometer? Dat ding werkt niet goed. 
Wat is dat toch met al die apparaten. 
Dat had ik eerder die week ook al met 
de weegschaal.

Strijd tegen de coronakilo’s

week

 1 
week

 4 
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Hoek en Blok'er   

11 Managementvragen aan… Kees van Lopik
1 2

Kees van Lopik is voor vele klanten 
van Hoek en Blok een bekend 
gezicht. In 1986 ging hij bij de 
rechtsvoorganger van Hoek en Blok, 
Van der Hoek en Blok, aan de slag. 
In 1990 stond hij, met Letty Voets 
en Wim Stuij, aan de wieg van de 
vestiging in Sliedrecht en daarmee is 
hij mede-oprichter van wat vandaag 
de dag tot Hoek en Blok is uitge-
groeid.

Het beste advies dat ik ooit kreeg
Een mede-studiegenoot wees me tijdens 
een lunch op een advertentie in het AD. 
Door enkel een coupon in te vullen met 
naam en telefoonnummer solliciteerde ik 
via Vedior in Almere naar een functie bij 
Van Der Hoek en Blok in Rotterdam. 
Na één sollicitatiegesprek met de toen-
malige directeur en naamgever Piet Blok 
werd ik aangenomen per 1 juli 1986. 
Mijn rode racefiets werd ingeruild voor 
mijn eerste auto: een tweedehands Opel 
Kadett.

Als ik me wil ontspannen en even 
helemaal los wil maken van m’n 
werk, dan...
Ga ik sporten. Doordeweeks is dat 
hardlopen, tennissen of spinnen. In 
het weekend voetbal en tennis ik. Ook 
de ‘derde helft’ met een lekker biertje, 
in gezelschap van teamgenoten en 
vrienden, sla ik niet over. Datzelfde geldt 
voor de Europese wedstrijden van Ajax; 
thuis én uit! Daarnaast ga ik graag en 
veel op vakantie met Denise en met de 
Kerst, met het hele gezin op wintersport.

3 4 5

De meest overschatte ontwikkeling 
in de zakenwereld
Er zijn geen sterke of zwakke bedrijven 
maar wel goed of minder goed gemoti-
veerde mensen.

De rode draad in mijn loopbaan 
Met passie en gedrevenheid klaarstaan 
voor je klanten en jezelf proberen te  
blijven ontwikkelen. Ik ben geen specialist 
maar een generalist met vele decennia 
aan ervaring. Door de vele disciplines 
en adviesdiensten binnen Hoek en 
Blok werk je vaak in adviesteams aan 
opdrachten voor klanten. Hierdoor is en 
blijft het werk erg afwisselend en ben je 
nooit te oud om te leren.

Zakelijk ben ik het meest trots 
op…
Dat we in Sliedrecht in 1990 met vijf 
man zijn begonnen en dat we nu met 
ruim 150 man werken. Dat betekent 
dat ons concept en werkwijze aanslaat 
bij onze klanten die vaak ook een soort 
ambassadeurs  rol vervullen voor Hoek 
en Blok.



Hoek en Blok  ◼  Schrift20 212021  ◼  Voorjaar

Klant  

Met Barendrecht 
        naar CO2neutraal

6 7

Als ik dit werk niet zou doen, zou ik 
graag…
Na mijn VWO ben ik direct gaan werken 
in het accountancyvak, omdat ik dol ben 
op cijfers en analytisch sterk ben. Maar 
ik ben ook helemaal gek van sport. Een 
baan daarin of in het verlengde daarvan 
had me ook leuk geleken.

Mijn motto als manager
Doe maar gewoon dan doe je al gek 
genoeg. Ik ga met mijn collega’s en 
klanten om net zoals ik zelf behandeld 
zou willen worden.

8 9

De belangrijkste ontwikkeling voor 
de toekomst van de accountancy
Digitalisering zal bepaalde werkzaam
heden verder automatiseren. Ik zie dit 
niet als een bedreiging maar eerder als 
een kans. Door gebruik te maken van 
data en ICToplossingen kun je bedrijven 
juist heel goed adviseren.

Het leukste aspect van mijn werk
Naast de contacten met mijn klanten 
is dat het opleiden van medewerkers 
en het uitbouwen van het team waar 
ik leiding aan geef. Door mijn team
genoten zelfstandig te laten werken en 
snel verantwoording te geven kun je met 
elkaar zoveel moois bewerkstelligen in 
onze groeiende organisatie.

10 11

De belangrijkste eigenschappen voor 
een goede relatie met klanten
Open en eerlijk zijn met oprechte 
belangstelling en aandacht. En… je 
afspraken nakomen. 

Hier lig ik wel eens wakker van
Ik kan staande slapen dus van wakker 
liggen heb ik over het algemeen niet 
veel last. Wel vind ik het vervelend als 
ik voor mijn gevoel onheus bejegend 
wordt. Maar goed, ik ben optimistisch 
ingesteld. Elke pessimist ziet in elke kans 
een probleem, en een optimist in elk 
probleem een kans. ◼

Van klimaatsceptici tot aan veganisten en van linkse hobby’s tot  

aan duurzame ambities. Evenveel meningen als inwoners, als  

het gaat om de verduurzaming van de samenleving.  

Aan Tanja de Jonge, coördinerend wethouder van 

de Gemeente Barendrecht, de taak om er 

chocola van te maken. “Het streven 

naar zo duurzaam mogelijk 

leven, zit al lang in 

me.”
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ENERGIEKE REGIO

Eén van de projecten 
waar de Gemeente 
Barendrecht en Hoek en 
Blok elkaar in gevonden 
hebben, is de ‘Energieke 
Regio Barendrecht’.  

Subsidieadviesbureau  
IMC (onderdeel van 
Hoek en Blok) is 
regio coördinator van 
dit  initiatief dat, in 
samenwerking met 
onder andere VBO 
Fresh Port en Rabobank 
IJsselmondeDrecht
steden, bedrijven, 
maatschap pelijke 
organisaties, vereni
gingen van eigenaren 
en woningcorporaties in 
Barendrecht helpt met 
het verduurzamen van 
hun vastgoed.  

Inmiddels zijn er al meer 
dan honderd gebouwen 
via Energieke Regio 
verduurzaamd.

Barendrecht wil vanzelfsprekend mee 
in de vaart der volkeren; ook als het om 
duurzaamheid gaat. “We sluiten aan bij 
de landelijke doelstellingen”, aldus Tanja 
de Jonge. “In 2030 een CO2-besparing 
van 49 procent en twintig jaar later 
CO2- neutraal.” Daarnaast zijn er doelen 
op het terugdringen van de emissies via 
mobiliteit en het doen afnemen van de 
kilo’s restafval per persoon. 

Draagvlak
“2030 en 2050 klinken misschien 
nog ver weg, maar om zulk soort 
grote slagen te maken, heb je alle tijd 
hard nodig. Je moet investeren in het 
opbouwen van kennis, maar ook moet 
er bijvoorbeeld overleg gevoerd worden 
over wie wat gaat betalen. Het belang-
rijkste aspect voor mij als wethouder 
is dat we draagvlak creëren om maat-
regelen te kunnen nemen.”
In z’n algemeenheid is dat draagvlak 
aardig aanwezig in de bijna 50.000 
inwoners tellende gemeente. “De laatste 
tijd hebben we toch iets meer te maken 
met hoosbuien of temperaturen die 
boven de veertig graden oplopen. Dat 
draagt bij aan het gevoel aan urgentie.” 
Maar zodra de maatregelen iemands 
persoonlijke situatie beïnvloeden door 
bijvoorbeeld een windmolen die in de 
buurt geplaatst gaat worden, gaan er 
iets meer hakken in het zand. “Daarom 
is het van belang dat we de boodschap 
blijven herhalen en het belang van 
verduurzaming blijven benadrukken."

Mooie nieuwe keuken
Ook als het gaat om inwoners te laten 
investeren in bijvoorbeeld de verduur-
zaming van hun huis, valt er voor de 
gemeente nog aardig wat zendingswerk 
te verrichten. “Ik begrijp dat ook wel. 
Een mooie nieuwe keuken is toch leuker 
en tastbaarder dan een warmtepomp 
en een dak met zonnepanelen.” Waar de 
GroenLinks-wethouder minder begrip 
voor heeft, is het feit dat sommige 
bedrijven nog wat achterblijven. “Kijk 
naar zonnepanelen op bedrijfsdaken. 
De terugverdientijd is echt goed te 
doen, maar dan toch ziet men ervan 
af. Dat intrigeert me. Nog afgezien van 
je verantwoordelijkheid als ‘corporate 
citizen’, is het rationeel gezien namelijk 
ook gewoon een goede investering.”

Het initiatief van de Energieke Regio 
noemt De Jonge mede daardoor een 
‘hele positieve stap’. Sommige bedrijven 
en organisaties vinden verduurzaming 
toch nog teveel gedoe. Dat is één van 
de punten die Energieke Regio aanpakt. 
Ze ontzorgen volledig. Dat heeft al tot 
goede resultaten geleid. 

Wat dat betreft roep ik alle bedrijven 
in Barendrecht op om mee te doen met 
verduurzaming en ons als gemeente 
vooral als partner daarin te zien.”

De gemeente laat zichzelf daarbij natuur-
lijk ook niet onbetuigd. “We hebben 
ons eigen maatschappelijk vastgoed 
aangepakt met zonnepanelen en door het 
energiezuinig te maken. Ons wagenpark 
is ook verduurzaamd. We moeten 
natuurlijk zelf het goede voorbeeld 
geven.”

Nog eens vier jaar
In haar privéleven heeft De Jonge daar 
overigens ook geen moeite mee. De 
accountant en bedrijfseconoom werkte 
eerder onder andere als corporate social 
responsibility-manager bij de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. “Het streven 
naar zo duurzaam mogelijk leven, zit 
al lang in me. Ik vind het mooi dat ik 
nu ook vanuit een bestuursfunctie, 
specifiek op dat terrein kan bijdragen 
aan de samenleving. Als de kans zich 
voordoet, plak ik er dan ook graag nog 
eens vier jaar als wethouder aan vast. 
De lijnen zijn uitgezet. Ik hoop dat ik 
Barendrechters en ons bedrijfsleven een 
duwtje in de goede richting kan blijven 
geven. De verduur zaming is essentieel 
voor de toekomst van ons allemaal.” ◼

"Een mooie, nieuwe keuken 
is toch leuker en tastbaarder 
dan een warmtepomp en een 

dak met zonnepanelen.”
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kwaliteiten en capaciteiten? Soms zitten 
er aanknopingspunten in hobby’s die 
mensen hebben en blijkt de harde werker 
in de bouw penningmeester te zijn van 
de plaatselijke voetbalvereniging. Door 
tijdig actie te ondernemen kun je collega’s 
klaarstomen om een andere rol in het 
bedrijf op zich te gaan nemen. Soms kom 

je met de medewerker tot de conclusie 
dat het beter is dat die elders op zoek 
gaat naar een functie. Door hierover 

op tijd het gesprek aan te gaan, voorkom 
je dat zo iemand, op een leeftijd dat over
stappen lastig is, geen andere baan meer 
kan vinden. Of uitvalt door stress omdat 
de nieuwe eisen niet haalbaar zijn. Zo 
behoud je de medewerker voor de arbeids
markt en voorkom je als ondernemer ook 
kosten van verzuim en dergelijke.”

UITVAL
Ook de expertise van Marleen Souverein ligt 

op het vlak van het inzetbaar houden van 
medewerkers. Als casemanager werkt 
ze bij VerzuimPreventPlus, de zelf
standig opererende arbodienstverlener 

binnen het Hoek en Bloknet
werk. “Was het vroeger zo 

dat de arbodienst in actie 
kwam na een ziekmelding, 
nu ligt de aandacht veel 
meer bij het voorkomen 
van uitval. Waarbij de 

bevordering van gezond 
en veilig werken, in mijn 

ogen, een 
gezamenlijke 
verant
woordelijk
heid is van 
werkgever en 
werknemer.” >

Subsidies/HRM  

"Onze mensen zijn het belangrijkste 
kapitaal van de onderneming". Het 
is een gevleugelde uitspraak, die 
in de praktijk echter niet altijd tot 
de aandacht voor medewerkers 
leidt, die je zou verwachten bij 
zo’n statement. Boventalligheid, 
burn-outs en afgekeurde collega’s 
komen regelmatig voor. Het heeft 
ervoor gezorgd dat er steeds meer 
focus komt op de duurzame inzet-
baarheid van werknemers. Binnen 
het Hoek en Blok-netwerk zijn 
alle aspecten aanwezig omdat op 
succesvolle wijze op te pakken: 
beleid, preventie én subsidie.

"Je ziet dat het werk van praktisch 
geschoolde medewerkers in toenemende 
mate ten prooi valt aan automatisering”, 
zegt Petra van Leenen van Hoek en Blok. 
“Had je het vroeger bijvoorbeeld over 
beveiligers, dan ging het over breed
geschouderde mannen, die al dan niet 
met hond, eropuit trokken. Nu zijn het 
vooral dames en heren die heel geconcen
treerd negen schermen tegelijk in de gaten 
kunnen houden; een heel ander profiel 
werknemer.”
 

Als HRMadviseur is ‘duurzame inzetbaar
heid’ voor Van Leenen een onderdeel van 
haar dagelijkse advisering en ondersteu
ning van veelal MKBbedrijven. “Als het 
om fysieke arbeid gaat, zoals bijvoorbeeld 
in de bouw, kan het op den duur te zwaar 
worden, zeker ook door de stijgende 
AOWleeftijd. Het is belangrijk om de 
verwachte gevolgen van de leeftijdsop
bouw binnen je bedrijf en van de ontwik
kelingen in de branche in 
kaart te brengen, 
zodat je bedrijf en 
medewerkers zijn 
voorbereid op de 
toekomst.”
 

HOBBY’S
Samen met ondernemers maakt zij 
die analyse. “Uitgangspunt is: hoe 
gaan mensen gezond en met plezier 
hun pensioen halen? En: welk type 
werk nemers heeft het bedrijf in de 
toekomst nodig, door de ontwikke
lingen die eraan komen? Dat is een 
kwestie van tijdig voorsorteren en in 
gesprek gaan. En als omscholing 
nodig is: waar liggen andere 

EEN MILJARD EURO  
AAN ONDERSTEUNING

Het investeren in de duurzame inzetbaarheid 

van medewerkers hoort vanzelfsprekend 

bij goed werkgeverschap. Toch sta je er als 

ondernemer niet helemaal alleen voor. Roland 

van de Graaf, managing director van IMC; het 

subsidieadviesteam van Hoek en Blok: “Tot 

en met 2025 heeft het kabinet een miljard 

euro vrijgemaakt om een stevige impuls te 

geven aan beleid en maatregelen gericht op 

duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken 

en een goede overgang van werkend leven 

naar pensioen.”

Hierbij gaat het om het bevorderen van 

gezond, veilig en vitaal werken, van goed 

werkgeverschap en het van een leven lang 

ontwikkelen en arbeidsmobiliteit. Daarnaast 

moeten werkenden beter geïnformeerd worden 

om eigen regie te kunnen voeren over (het 

laatste gedeelte) van hun loopbaan. Van de 

Graaf: “Momenteel zijn er al verschillende 

subsidieregelingen in werking. Bekend is de 

‘stimuleringsregeling leren en ontwikkelen’, 

oftewel: SLIM.”
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Meer informatie

Petra van Leenen
018449 68 00
p.vanleenen@hoekenblok.nl

Marleen Souverein
018449 68 04
m.souverein@verzuimpreventplus.nl

Roland van de Graaf 
0184 49 68 07
r.vd.graaf@imcosa.nl

Een belangrijk onderdeel van die gedeelde 
verantwoordelijkheid is volgens Souverein 
het preventief spreekuur bij een bedrijfs
arts van VerzuimPreventPlus. Hier kunnen 
medewerkers gebruik van maken, ook 
zonder medeweten van de werkgever. 
“Daarmee verlaag je de drempel voor 
mensen om in actie te komen. We zien 
dan ook dat er steeds meer gebruik van 
wordt gemaakt van adviezen en hulp die 
te maken hebben met levensstijl, zoals bij 
de wens om af te vallen of te stoppen met 
roken. En ook durven steeds meer mensen 
in een vroeg stadium aan te kloppen 
met mentale klachten. Dan kan er een 
traject opgestart worden met bijvoor
beeld coaching of loopbaanbegeleiding, 
in plaats van dat iemand overwerkt thuis 
komt te zitten.”

PAAR TIENTJES PER MAAND
Soms leidt de begeleiding van Verzuim
PreventPlus tot andere conclusies, zoals 
outplacement of de inschakeling van een 
GGZpsycholoog, maar veel vaker gaat het 
om relatief eenvoudige ondersteuning en 
oplossingen, waarmee de vitaliteit van een 
medewerker gebaat is. “We denken graag 
mee en regelmatig kan er al veel bereikt 
worden met een paar bezoekjes aan een 

diëtiste of het ter beschikking stellen van 
een abonnement voor de sportschool. Dat 
kost een paar tientjes per maand.” ◼

ROMPSLOMP

“De subsidie vanuit SLIM bedraagt bij kleine 

bedrijven maximaal 80 procent van de 

 subsidiabele kosten”, legt Van de Graaf uit. 

“Bij een middelgrote onderneming of samen

werkingsverband is dat percentage 60. 

Het maximale subsidiebedrag voor MKB 

ondernemingen bedraagt 25.000 euro, 

maar voor samenwerkingsverbanden is het 

maximum een half miljoen euro, waarbij 

er per samenwerkingspartner tot 200.000 

euro wordt uitgekeerd. Dat zijn toch stevige 

impulsen voor duurzame inzetbaarheid. 

Nederland zou Nederland echter niet zijn, 

als dat geld niet tot de nodige administra

tieve rompslomp zou leiden. Op dat vlak 

zijn wij van IMC, specialist. Samen met de 

andere collega’s van Hoek en Blok zorgen 

we daarmee voor een deels gesubsidieerd 

beleid en maatregelen gericht op duurzame 

inzetbaarheid; ook in jouw bedrijf!”

SLIM BEDACHT

De SLIMregeling beslaat onder andere de 

volgende thema’s:

• Doorlichting van de onderneming(en) 

uitmondend in een opleidings of ontwikkel

plan gericht op het inzichtelijk maken van 

de scholingsbehoefte vanuit het perspectief 

van de onderneming.

• Het verkrijgen van loopbaan of ontwikkel

adviezen ten behoeve van werkenden in de 

onderneming(en).

• Het ondersteunen en begeleiden bij het 

ontwikkelen of invoeren van een methode 

in de onderneming(en) die werkenden 

stimuleert hun kennis, vaardigheden en 

beroepshouding verder te ontwikkelen 

tijdens het werk.

mailto:p.vanleenen%40hoekenblok.nl?subject=
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Sliedrecht

Stationspark 625

3364 DA Sliedrecht

0184 4968 00

info@hoekenblok.nl

www.hoekenblok.nl

Barendrecht

Tuindersweg 22

2991 LR Barendrecht

0180 64 54 64

  facebook.com/hoekenblok

 linkedin

Hoek en Blok is an 

independent member of 

Morison KSi

mailto:info%40hoekenblok.nl?subject=
http://www.hoekenblok.nl
http://facebook.com/hoekenblok
https://www.linkedin.com/company/hoek-en-blok-accountants-belastingadviseurs-juristen/
https://www.linkedin.com/company/hoek-en-blok-accountants-belastingadviseurs-juristen/
https://www.morisonksi.com/

