14 sept - 25e NVHaarlem!
GEZOCHT:
ondernemers jonger dan 25 jaar
MELD JE AAN BIJ:
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl

GoedeZaken

Alle bedrijven in de regio:
meld je nu aan voor
Haarlem Business Awards 2015

HAARLEM
BUSINESS
AWARDS

haarlembusinessawards.nl

AGENDA
27 augustus
BurgeMasterclass
OV IJmond, BeterBusiness HaarlemIJmond en ondernemers Velsen en
omgeving
Gastspreker: Franc M. Weerwind
burgemeester van Velsen
Aanvang: 16.00 uur
Locatie: gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden.
Bijwonen? dan graag aanmelden
voor 24 augustus via email:
info@beterbusiness.nl.

2 september
Jong Management Haarlem
en Young MKB borrel
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: De Oerkap – Haarlem
Drankjes en versnaperingen
voor eigen rekening
haarlem.jongmanagement.nl
8 september
Haarlemse Ondernemer Sociëteit
Bijeenkomst
Met o.a.: Sopraan Suzanne Roels en
vertelster Pauline Seebregts.
Locatie Landje van de boer
Bloemendaal/Overveen
Voor meer info en aanmelden:
kijk op hos-haarlem.nl
9 september
MKB Masterclass
Incasseren doe je zo!
Meer info www.mkb-Haarlem.nl
14 september
25e jubileum editie NV Haarlem
Talkshow
o.l.v. Fred Postma en Jaap Sluis
Speciale gasten: de nieuwe topman
van Albert Heijn;
Wouter Kolk, bedrijfsadviseur Pieter
Lakeman en nog veel meer.
Inloop 16.30 uur: aanvang 17.00 uur
Locatie: Philharmonie Haarlem
Lange Begijnestraat 11, 2011 HH
Haarlem
Voor info en aanmelden (verplicht)
via www.nv-haarlem.nl

COLOFON
Goede Zaken Commerciële uitgave
van Haarlems Dagblad & IJmuider
Courant
In samenwerking met de partners
Horlings Accountants en
belastingadviseurs
Kamer van Koophandel
Köster Advocaten
Bedrijf&Samenleving
Haarlem en omstreken
Pro-Act IT

De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg, Johan Tempelaar
Voor tips, agendapunten en
informatie: Julie Joustra
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl
www.goedezaken.nu
Volg ons ook op
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Familiebedrijven ruggengraat Transitievergoeding vervangt
ontslagvergoeding
economie

Drie generaties op een rijtje. Rechtsboven Jacqueline Schröder

Bijna 70 procent van de Nederlandse bedrijven met personeel is een
familiebedrijf. Ze zijn, zo blijkt uit
onderzoek van Nyenrode, succesvoller dan niet-familiebedrijven. De
Haarlemse regio telt vele familiebedrijven, zoals Dansschool Schröder.
Op zaterdag 5 september wordt het
90 jarig bestaan gevierd. En met
de komst van Jeroen Schröder is de
intrede van de vierde generatie een
feit.
Wim Schröder startte in 1925 met het
geven van danslessen thuis. Om zijn
klantenkring te vergroten, besloot
hij een dansschool te beginnen. In
1936 betrok hij het huidige pand aan
de Raamsingel. Wim Schröder ontmoette zijn vrouw op de dansvloer,
zijn zoon eveneens en ook bij Jacqueline Schröder de echtgenote van
de ‘derde Wim’ sloeg de vonk tijdens
het wedstrijddansen over. “Dat is een
beetje inherent aan ons beroep. Wij
zijn vrijwel constant met het bedrijf
en dus met dansen bezig. En dansen is nu eenmaal een bezigheid die
mensen letterlijk en figuurlijk dichter
bij elkaar brengt.”
Negentig jaar Dansschool Schröder,
er is veel veranderd in die tijd vertelt
Jacqueline Schröder. “In de jaren zeventig toen dansen echt booming

was, stonden de rijen mensen die
zich kwamen aanmelden tot aan de
Grote Houtstraat. Nu schrijft nagenoeg iedereen zich via internet in.
Daarnaast zijn wij natuurlijk voor
een deel afhankelijk van externe
factoren. In vroeger jaren was dansles onderdeel van je opvoeding, nu
niet meer. Ook muziektrends spelen
een rol. In de tijd dat House erg populair was, was er nauwelijks toeloop
van jongeren. Het betekent dat je in
de bedrijfsvoering flexibel moet zijn
en voortdurend zoekt naar nieuwe
kansen en mogelijkheden, zoals het
verzorgen van bedrijfsuitjes. Maar
dansen blijft een populaire vrijetijd
besteding. ”
Volgens Jacqueline Schröder zijn bij
een familiebedrijf twee dingen essentieel. “Blijven communiceren en
elkaar de ruimte geven. Mijn schoonouders zijn nog steeds betrokken
bij de zaak. Straks is het de beurt
aan onze zoon Jeroen en zijn vrouw
Jeanne. Jeroen wilde altijd al de zaak
in, wij vonden het belangrijk dat hij
een goede opleiding volgde om
een volwassen beslissing te kunnen
nemen. Wij hebben een heel sociaal
beroep maar door het werken in de
avonduren en weekenden een asociaal leven. Je moet goed weten waar
je aan begint.”

HORLINGS Accountants & Belastingadviseurs brengen met regelmaat
een nieuwsbrief uit. In de derde editie o.a. de overgangsregeling met betrekking tot de transitievergoeding.
Misschien bent u bij ontslag na 1
juli nog gebonden aan afspraken in
bijvoorbeeld een lopende cao, een
sociaal plan of in een individuele arbeidsovereenkomst. Dat zou kunnen
betekenen dat u bij ontslag dubbel
moet betalen. Om dit te voorkomen is
er een overgangsregeling. Hoe deze
in elkaar zit, is recent bekend gemaakt in de lagere regelgeving voor
de Wet werk en zekerheid. Mogelijk
komt er ook een lagere transitievergoeding voor een kleine werkgever.

Verder aandacht voor plannen van
het kabinet voor lastenverlichting
voor werkenden door een meevaller van circa € 5 miljard. Ook komt
de autobrief II aan bod met beleidsvoornemens met betrekking tot de
autobelastingen voor de jaren 2017
t/m 2020, waarbij stimuleren van
elektrisch rijden verder wordt gepromoot. Dat in bepaalde gevallen
exploitatie van OG kan kwalificeren
als onderneming in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) geeft nieuwe
mogelijkheden voor vastgoed exploitanten.
Tot slot, als uw personeel wil stoppen
met roken kijk dan ook eens naar de
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Van de redactie

Transitievergoeding vervangt
ontslagvergoeding
Hierbij de derde nieuwsbrief van 2015. In deze aflevering o.a.
de overgangsregeling met betrekking tot de transitievergoeding.
Misschien bent u bij ontslag na 1 juli nog gebonden aan afspraken in
bijvoorbeeld een lopende cao, een sociaal plan of in een individuele
arbeidsovereenkomst. Dat zou kunnen betekenen dat u bij ontslag dubbel
moet betalen. Om dit te voorkomen is er een overgangsregeling. Hoe
deze in elkaar zit, is recent bekend gemaakt in de lagere regelgeving
voor de Wet werk en zekerheid. Mogelijk komt er ook een lagere
transitievergoeding voor een kleine werkgever.
Verder aandacht voor plannen van het kabinet voor lastenverlichting
voor werkenden door een meevaller van circa € 5 miljard. Ook komt
de autobrief II aan bod met beleidsvoornemens met betrekking tot de
autobelastingen voor de jaren 2017 t/m 2020, waarbij stimuleren
van elektrisch rijden verder wordt gepromoot. Dat in bepaalde
gevallen exploitatie van OG kan kwalificeren als onderneming in de
bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) geeft nieuwe mogelijkheden voor
vastgoed exploitanten. Tot slot, als uw personeel wilt stoppen met roken
kijk dan ook eens naar de mogelijkheden om dit belastingvrij te realiseren
onder de werkkostenregeling middels een cursus die binnen uw arboplan
valt. Onze adviseurs zijn u graag van dienst wanneer u vragen heeft.

belastingherziening: werkenden
erop vooruit?
een grootschalige herziening van de inkomstenbelasting. Dat was het doel van
staatssecretaris wiebes. Doordat het kabinet echter een minderheid heeft in de eerste
Kamer, heeft het kabinet daarbij de steun nodig van de oppositie. Nadat de benodigde
‘smeerolie’ was gevonden in de vorm van € 5 miljard aan meevallers op de begroting,
legde het kabinet verschillende pakketten voor aan verschillende oppositiepartijen. een
akkoord op het totaal is inmiddels ver uit beeld, maar een lastenverlichting zal er als het
aan het kabinet ligt toch komen. grofweg zijn de maatregelen in te delen in plannen die
het kabinet in ieder geval wil uitvoeren en plannen die ter onderhandeling dienen.

basispakket
Er is zicht op lastenverlichting en het kabinet wil
dit graag vormgeven door de lasten op arbeid
te verlagen. Deze lastenverlichting wil het kabinet hoe dan ook doorvoeren, maar het blijft
afwachten in hoeverre de oppositie daaraan wil

meewerken. In hoofdlijnen stelt het kabinet de
volgende combinatie aan maatregelen voor:
■ een impuls in de inkomensafhankelijke
combinatiekorting en een verhoging van de
kinderopvangtoeslag,
>>>

mogelijkheden om dit belastingvrij
te realiseren onder de werkkostenregeling middels een cursus die binnen
uw arboplan valt.
Wilt u meer lezen? Dat kan, u kunt
de nieuwsbrief aanvragen via info@
horlings.nl of lees het op de website:
www.horlings.nl. Daar vindt u nog
meer informatie en tips voor ondernemers. Onze adviseurs zijn u graag
van dienst wanneer u vragen heeft.
HORLINGS, meer dan cijfers
HORLINGS
Accountants & Belastingadviseurs
Heemstede-Amsterdam
www.horlings.nl

15 september
Haarlemse Prinsjesdag Lunch
IKH Waarderpolder
Kennemer Business Zakennetwerk
Haarlems Dagblad
Gastspreker: prof. dr. Barbara Baarsma
Locatie: Lichtfabriek Haarlem Tijd 11.30-14.00 uur
Kaarten bestellen? kijk op de site haarlemseprinsjesdaglunch.nl
voor vragen mail dan naar: info@haarlemseprinsjesdaglunch.nl

TOPMAN ALBERT HEIJN GAST BIJ 25E NV HAARLEM
De NV Haarlem, de talkshow voor en
door ondernemers, viert maandag
14 september het zilveren jubileum
met een keur aan prominente gasten en aansprekende onderwerpen.
Op het podium van de Kleine Zaal
van de Philharmonie ontvangen de
vaste presentatoren Jaap Sluis en
Fred Postma onder andere Wouter
Kolk, de nieuwe topman van Albert
Heijn en bedrijfsonderzoeker Pieter
Lakeman.

Naast Wouter Kolk en Pieter Lakeman is ook internationaal ondernemer Ilco van der Linde, bedenker
van Bevrijdingspop, MasterPeace
en Dance4Life te gast. In samenwerking met Goede Zaken komen twee
ondernemers van 25 jaar of jonger
op het podium en is er aandacht
voor familiebedrijven als Dansschool Schröder, waar binnenkort

Jaap Sluis (links) en Fred Postma.
Foto René Vervloet

de vierde generatie met de scepter
zwaait. Ook vertelt een Startup over
zijn of haar (bedrijfs) dromen.
De NV Haarlem start om 17.00 uur in
de Kleine Zaal van de Philharmonie.
Inloop vanaf 16.30 uur.
Opgeven via www.nv-haarlem.nl
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31 augustus
BeachBorrel
Kennemer Business
Open netwerkborrel voor zakenmensen. Extra opties:
Speeddating en BBQ Buffet
Tijd: 15.30 – 20.00 uur
Locatie: Tijn Akersloot,
Zandvoort aan zee
Voor meer info kijk op de site
www.kennemerbusiness.nl

2015

15 oktober 2015

