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Testament voorkomt onrust bij sterfgeval
Ondernemers staan midden in het leven. Dat moet ook, want alleen een ondernemer die er vol voor gaat, kan zijn
bedrijf tot een succes maken. Hij of zij
moet overal bovenop zitten, de ondernemer weet immers zelf het beste wat
goed is voor de zaak.

Maar wat gebeurt er als een ondernemer plotseling overlijdt of ernstig ziek
wordt? Xander Stuijt van Krans Notarissen begeleidt veel ondernemers en
merkt dat de meesten daar liever niet
over nadenken. 'Financiële risico's kun
je afdekken', geeft hij aan, 'maar daarmee is de onderneming niet gered.
Iemand moet de touwtjes in handen
nemen om de onderneming voort te
zetten of juist om ervoor te zorgen
dat deze op de juiste wijze wordt beëindigd. Als hiervoor niets is geregeld,
leidt dit vaak tot onrust en vervelende
situaties.'
Zelf de regie nemen
'Om die te voorkomen', vervolgt Xander Stuijt, 'kan de ondernemer vooraf



Inspirerende pitches
Dinsdag 13 november vindt de
vierde editie van het Initiatievencafé plaats, deze keer bij het Kweekcafé in de Haarlemmer KweekTuin
in Haarlem-Noord. Tijdens het Initiatievencafé pitchen startende en
gevorderde initiatiefnemers hun
idee om van Haarlem een fijnere
plaats te maken om te wonen, werken of te verblijven. Aanwezigen in
de zaal kunnen luisteren, inspiratie
opdoen, netwerken en/of initiatiefnemers helpen met hun vraag.

zelf de regie nemen. Door tijdig bij de
notaris in een testament en in een levenstestament vast te leggen wat er
met de onderneming moet gebeuren
als hij of zij wegvalt.'
In een testament kan, naast het regelen van de vraag wie wat krijgt, een
executeur met verstand van zaken
worden aangewezen die de zaken
regelt conform de wensen van de ondernemer na diens overlijden.

Het Initiatievencafé is opgezet door
de gemeente Haarlem met als doel
om initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties, gemeente en
ondernemers bij elkaar brengen
om nog meer mooie initiatieven in
Haarlem te realiseren. De inloop is
vanaf 16.30 uur, pitches van 17.00
tot 18.00 uur en aansluitend een
netwerk- en ontmoetingsborrel.

Een levenstestament is bedoeld voor
de situatie waarin iemand nog wel in leven is, maar tijdelijk of blijvend zelf niet
in staat is om zijn belangen en die van
de onderneming te behartigen. De ondernemer wijst in zijn levenstestament
een gevolmachtigde aan en kan instructies geven over de manier waarop
die te werk moet gaan. 'Kortom', zegt
Xander Stuijt, 'ook een ondernemer
kan iets overkomen! Regel de zaken
daarom bij de notaris voor het te laat is.'
 www.kransnotarissen.nl

Ondernemen in beeld

Foto RAP Fotografie Ramon Philippo
Xander Stuijt en Tessa Bos van Krans Notarissen.

Haarlem Business School nieuw leven inblazen
ik uiteraard aan stageplaatsen en afstudeeropdrachten, maar ook aan
masterclasses door bedrijven, bedrijfsbezoeken en de businessgame, waarin
studenten zelf een bedrijf leiden. En
aan de betrokkenheid van studenten
bij bijvoorbeeld de NV Haarlem of andere netwerken.'

Sinds het begin van het studiejaar is
Ingrid Moes de nieuwe manager van
de opleidingen Business, Finance &
Law aan Hogeschool Inholland (voorheen bekend als de Haarlem Business
School). Daarmee is ze verantwoordelijk voor de opleidingen die direct
raken aan het regionale bedrijfsleven.
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Binnen wordt geborreld. Buiten wachten de auto’s geduldig tot hun
eigenaar uitgenetwerkt is. De ene auto krijgt al snel de status van ‘leasebak’ toegemeten (zwart of grijs, desgewenst in wit verkrijgbaar). De ander
wordt geroemd als klassieker. Wie is de eigenaar van deze klasbak? Ontleent hij of zij er status aan? Was de aanschaf een bewuste keus, een auto
om je mee te profileren? Of aarzelde de koper nog even, juist vanwege dat
opvallende uiterlijk? Was het een voorliefde voor het merk, de kleur, de
technische kwaliteiten, het geluid van de motor? Feit is dat hij opvalt, of hij
wil of niet. Hoe zou het zijn over 20, 30 jaar? Is de grote bak van nu dan dé
klassieker? Of staan op de parkeerplaats louter trendy leasebakfietsen en
andere verantwoorde vehikels?

 Toegang gratis na aanmelding
via initiatief@haarlem.nl.

Ingrid Moes was al werkzaam voor
Inholland, maar dan op de locatie
Rotterdam. Was Rotterdam voorheen
de grootste Inholland-locatie, tegenwoordig is dat Haarlem. ‘Dus je weet
wel door wie dat komt zeker!’, zegt
Moes met een knipoog. ‘Zonder gekheid, Haarlem wordt een steeds populairdere stad om te studeren, dat
zien we duidelijk terug in onze aanmeldingscijfers. En de locatie Haarlem
scoort goed, zowel binnen Inholland
als in vergelijking met andere hogescholen. De opleiding Finance & Control is zelfs de beste in de keuzegids
HBO 2019.’
Behoorlijk ambitieus
Moes is de opvolger van Frank ’t Hart,
die mede aan de wieg stond van de
nieuwe opleiding Business Studies,

Ingrid Moes: 'De locatie Haarlem scoort goed.'

waarin studenten eerst twee jaar breed
worden opgeleid, waarna ze zich verder specialiseren. ‘Die opzet sloot aan
bij de vraag vanuit het beroepenveld,
maar was tegelijkertijd wel behoorlijk
ambitieus’, vertelt Moes. ‘Het is prachtig om te zien dat Frank en zijn team
die ambities waar hebben gemaakt.
Dat horen we terug van zowel de eerste lichting afgestudeerden als van het
panel dat de opleiding onlangs heeft
beoordeeld.’
‘Wat ik persoonlijk een heel sterk aspect vind, is dat er in Haarlem bij Business Studies en Finance op heel veel
manieren wordt samengewerkt met
het regionale bedrijfsleven. Dan denk

Challenges
'En niet te vergeten Start Up Campus
en innovatielab SUCH, waar vanuit
verschillende opleidingen wordt samengewerkt met bedrijfsleven en
overheid aan netwerkbijeenkomsten,
inspiratiesessies, workshops, trainingen en 'challenges' rondom ondernemerschap.’
‘Het gaat er uiteindelijk immers om
dat wij professionals opleiden die een
brede blik hebben, al praktijkervaring
hebben opgedaan en die direct goed
inzetbaar zijn. Dat er hier de afgelopen
vier jaar iets goeds is neergezet, blijkt
wel uit hoe snel bijna iedereen van
‘onze’ eerste lichting afgestudeerden
zo snel een baan heeft gevonden.’
 www.inholland.nl/bbs

COLOFON

AGENDA
di. 30 oktober
Sparkz Ondernemersdiner
Informeel netwerken met medeondernemers bij een driegangen diner.
Vanaf 18.00 uur
Locatie: Duinpaviljoen De Uitkijk
ww.sparkznetworking.nl
w

vr. 9 november
Meesterlijk presenteren
Workshop voor ‘sprekers’ uit het
bedrijfsleven, zorg en overheid.
9.30-16.30 uur
Locatie: Villa Westend
ww.fifotraining.nl
w

do. 8 november
Workshop omgaan met zieke
werknemers
Georganiseerd door Tanger advocaten,
met sprekers en persoonlijk advies.
16.00-17.30 uur
Locatie: Societeit Vereeniging
ww.tanger.nl
w

vr. 9 november
Haarlemse BusinessBorrel
Gezamenlijke netwerkborrel van
Sociëteit Vereeniging en Netwerk BTB.
17.30-22.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging, Haarlem
ww.netwerkbtb.nl
w

ma. 12 november
Inspirational India
Over de mogelijkheden om te
ondernemen in India.
17.00 – 18.00 uur
Locatie: Hogeschool Inholland
ww.mkb-haarlem.nl
w

Donderdag 1 november
verschijnt een speciale, extra
editie van Goede Zaken. Die
volledig in het teken staat van
de overname van datacenter
EvoSwitch door Iron Mountain.

De pagina wordt
geproduceerd door en
verschijnt onder redactionele
verantwoordelijkheid van:
communicatieadviesbureau
De Coalitie, Jaap Bonkenburg,
Jaap Sluis & Johan Tempelaar.

Tips en contact:
goedezaken@decoalitie.nl.
Volg ons ook op
www.goedezaken.nu
Goede Zaken
goedezaken

Goede Zaken is een commerciële uitgave,
in samenwerking met de partners:

waarderpolder.nl

