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di. 8 januari
Sparkz’ Spetterende  
Nieuwjaarsborrel
Het glas heffen op het nieuwe jaar.
17.30-19.30 uur
Locatie: Brasserie de Houtrak
 www.SparkzNetworking.nl

wo. 9 januari
Ondernemerscafé Bewust Haarlem
Open netwerkochtend voor 
professionals.
9.00-11.00 uur
Locatie: Grand Café Vooges
 www.bewusthaarlem.nl

14-18 januari
Week van de Circulaire Economie
Koplopers openen hun deuren voor 
ondernemers die graag aan de slag 
willen met de circulaire economie.
Verschillende locaties en tijdstippen.
 www.circulairondernemen.nl

vr. 18 januari
Het Innovatiecafé
Interviews en discussie over innovatie, 
onder leiding van cafébaas Jaap Sluis.
15.30-17.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
 www.societeitvereeniging.nl

18, 19 & 20 januari
Beste Pingponger van Haarlem
Ludiek toernooi voor bedrijven-teams.
Wisselende tijden
Locaties: TTV Spaarne en TSTZ Haarlem
  www.debestepingpongervan 

haarlem.nl

Donderdag 20 december verschijnt 
een speciale, extra editie van Goede 
Zaken. Die volledig in het teken staat 
van duurzaamheid & ondernemen, 
in het kader van de Week van de 
Circulaire Economie (14-18 januari) . 
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Bedrijf als stekkerblok
'Hoe komt het dat wij moeite met 

innovatie hebben, terwijl er slimme 

en creatieve mensen in ons bedrijf 

werken?', vroeg een directrice van een 

redelijk omvangrijke onderneming. 

'De wijze waarop wij over bedrijven en 

organisaties praten, belemmert onder 

meer innovatie', antwoordde ik. Zoals 

gewoonlijk zorgde mijn antwoord voor 

nog meer verwarring. Dus vervolgde 

ik: 'Een bakker bakt brood, een fiet-

senmaker repareert fietsen en een 

bank bankiert.' 

Ik zag dat zij mij nu echt helemaal kwijt 

was en vervolgde: 'Wat wij doen, is wat 

wij zijn. Ik bak brood, dus ben ik bakker. 

Als wij willen blijven wie wij zijn, moe-

ten wij dus blijven doen wat wij doen. 

Dit staat innovatie in de weg.' De laat-

ste zinnen herhaalde zij een paar maal. 

'Dat snap ik, maar hoe doorbreek ik de 

koppeling tussen het zijn en het doen?' 

'Precies wat u zegt. Maak een verschil 

tussen wat u teweeg wilt brengen en de 

methode die u hiervoor gebruikt. Wat 

u teweeg brengt, is uw bedrijf en de 

methode is hoe u dat organiseert.'

'Ik vind het nog lastig om die twee te 

scheiden', zei ze kritisch. 'Stel, een be-

drijf is een stekkerblok dat iets teweeg 

wil brengen. In dit stekkerblok worden 

methoden gestekkerd om dit teweeg te 

kunnen brengen. Die kunnen ook van 

buiten mijn bedrijf zijn?', onderbrak ze 

mij, inmiddels iets enthousiaster. 'Ja, 

dat kunnen zelfs geautomatiseerde 

en gerobotiseerde uitvoeringshubs 

zijn. In de gezondheidszorg zouden 

we bijvoorbeeld in samenspraak met 

specialisten advies kunnen krijgen. 

De meest geschikte (misschien deels 

gerobotiseerde, geautomatiseerde) 

behandelhub wordt ingestekkerd, 

waar wij ons laten behandelen. Tot slot 

bepalen wij of er voldoende waarde 

teweeg is gebracht.'

Haar afwezige blik gaf aan dat zij dit 

verhaal naar haar bedrijf vertaalde. 'Dit 

werkt echt', zei ze en verdween in haar 

eigen gedachten. 

Rudy Snippe is verbonden aan 

Hogeschool Inholland, Nyenrode 

Business Universiteit en Stocastic.

Goede Zaken 2019
Het eerste jaar Goede Zaken 
‘nieuwe stijl' zit er bijna op. In sa-
menwerking met partners uit be-
drijfsleven, overheid en onderwijs 
verscheen de wekelijkse pagina 
in Haarlems Dagblad en IJmuider 
Courant. Daarnaast is Goede Zaken 
te vinden op LinkedIn en Instagram 
en werd www.goedezaken.nu met 
bijbehorende nieuwsbrief gelan-
ceerd. Dit alles kon alleen dankzij 
de partners, die bovendien allemaal 
hebben aangegeven ook in 2019 te 
gaan voor ‘Goede Zaken'. Daarnaast 
voegt De Groene Mug zich in dit rij-
tje, waarmee ook duurzaamheid & 
ondernemen prominenter in beeld 
komt. Grote dank aan al deze par-
tijen voor het mogelijk maken van 
‘Goede Zaken'!
 
 Rabobank Haarlem en Omstreken
 Tanger Advocaten
 Bedrijf & Samenleving
 Brouwerskolkje Exclusief
 De Groene Mug
 Hogeschool Inholland Haarlem
 IDEO advies
 Industriekring Haarlem
 Iron Mountain
 Krans Notarissen
 OndernemersKlankbord
 Parkmanagement Waarderpolder

Vernieuwing Krans Notarissen goed ontvangen  
Bij Krans Notarissen zullen ze 2018 niet snel vergeten. Het was voor het Haar-
lemse notariskantoor een jaar van vernieuwing. De per 15 maart bij Koninklijk 
Besluit tot notaris benoemde Tessa Bos nam de plaats in van Adriaan Helmig, die 
na ruim veertig jaar stopte als notaris, advocaat en mediator. De bedrijfsnaam 
veranderde in Krans Notarissen. 

Het kantoorpand aan de Van Eeden-
straat in Haarlem onderging een gron-
dige verbouwing. En ook de vakkennis 
werd op basis van een sectiegerichte 
organisatie verder verdiept. Die in-
spanningen zijn, zegt notaris Xander 
Stuijt, succesvol geweest: ‘De cliënten 
hebben positief op alle vernieuwin-
gen gereageerd en dat zorgde intern 
weer voor een extra impuls.’  

Krans Notarissen bestrijkt met 22 me-
dewerkers de volle breedte van het 
notariaat en focust vooral op het MKB. 
Het vertrek van Adriaan Helmig in 
maart 2018 was bij uitstek het moment 
om de bakens bedrijfsmatig op vrijwel 
alle fronten te verzetten. De naam, 

de huisstijl, het kantoor, de organisa-
tie, alles werd geheel of gedeeltelijk 
vernieuwd. Xander Stuijt: ‘Die in een 
relatief korte tijd doorgevoerde ver-
nieuwing heeft veel van onze mensen 
gevergd, maar is prima verlopen. Als 
een van de grootste notariskantoren 
in de regio zijn we dankzij de in 2018 
geleverde inspanningen op alle fron-
ten klaar voor de toekomst, waarin di-
gitalisering steeds belangrijker wordt.’

Positieve geluiden
De leuke reacties van cliënten deden 
Xander Stuijt en zijn collega’s goed. 
Meteen na een door 160 mensen be-
zochte Krans-talkshow op 21 maart 
in de Philharmonie in Haarlem vie-

len positieve geluiden te beluisteren. 
Xander Stuijt: ‘Een flink deel van de cli-
entèle bestaat uit MKB-ondernemers, 
die over de volle breedte door ons 
worden ondersteund. Op het gebied 
van bijvoorbeeld vastgoed, estate 
planning en familierecht, zoals het 

opmaken van huwelijkse voorwaar-
den en testamenten. Dat juist zij als 
geen ander begrepen waarom wij met 
Krans Notarissen een ondernemend 
kantoor willen zijn, deed ons goed.’

  www.kransnotarissen.nl

Bij de lancering van de nieuwe huisstijl, tijdens een talkshow op 21 maart in de Philharmonie, 

waren ruim 160 relaties van Krans Notarissen aanwezig.

WWW.FIFOTRAINING.NL

Communicatie workshops
Krachtig, helder en doelgericht

Foto RAP Fotografie- Ramon Philippo

De ondernemer en partneralimentatie
Wist u dat het statistisch bewezen is 
dat na Kerst en oud en nieuw, net als 
na de zomervakantie, het aantal aan-
vragen voor echtscheidingen hoger 
ligt dan gedurende de rest van het 
jaar? Vandaar een kleine update van 
de stand van zaken in partneralimen-
tatie-land, voor de ondernemers onder 
u die reeds alimentatie betalen. En 
voor degene die in de toekomst mo-
gelijk met scheiding te maken krijgen, 
een update over de Wet Herziening 
Partneralimentatie.

De wettelijke indexering voor 2019 
bedraagt 2%. De alimentatiebedra-
gen die u nu betaalt, moet u per 1 ja-
nuari 2019 daarom verhogen met 2%. 
Wanneer u dit niet doet, kan uw ex-
partner dit tot 5 jaar terug afdwingen.
Met ingang van 1 januari 2019 zal 
de aftrek van partneralimentatie net 
als de hypotheekrenteaftrek de ko-
mende jaren, in stapjes worden afge-

bouwd tot 36,93% in 2023.
Deze afbouw van de aftrek van partne-
ralimentatie en hypotheekrente heeft 
zeer waarschijnlijk gevolgen voor uw 
draagkracht. Deze wijziging in het 
belastingstelsel is daarom een grond 
voor wijziging van de vastgestelde ali-
mentatiebedragen. Wellicht een goed 
voornemen om in het nieuwe jaar de 

gevolgen van deze afbouw van aftrek 
te laten doorrekenen.

De partneralimentatie lijkt met ingang 
van 1 januari 2020 beperkt te gaan 
worden tot 5 jaar, tenzij er sprake is 
van een gezin met kinderen jonger 
dan 12 jaar, dan blijft de duur 12 jaar. 
De Eerste Kamer dient nog zijn goed-
keuring te geven, dus helemaal ze-
ker is het nog niet. Deze nieuwe wet 
zal echter alleen gaan gelden voor 
scheidingsverzoeken die na 1 januari 
2020 worden ingediend. De eventu-
ele scheidingsplannen misschien toch 
nog maar even in de kast laten?
Ik wens u gezellige kerstdagen en een 
liefdevol 2019 toe! 

Tot in het nieuwe jaar.

  Philippine Hoyng, Tanger 
Advocaten (023-512 14 00 of 
p.p.hoyng@ tanger.nl)

Philippine Hoyng

Afbouw van de aftrek:

49+51
2019:

49% 46+54
2020:

46% 43+57
2021:

43% 40+60
2022:

40% 
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