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di. 5 maart
Masterclass flexibel pensioen
Interactieve MKB Haarlem-bijeenkomst 
met pensioenexperts.
17.00-19.00 uur
Locatie: Sligro
 www.mkb-haarlem.nl

wo. 6 maart
Ondernemerscafé Bewust Haarlem
Open netwerkochtend voor 
professionals.
9.00-11.00 uur
Locatie: Grand Café Vooges
 www.bewusthaarlem.nl

ma. 11 maart
Talkshow NV Haarlem
Met onder meer aandacht voor de  
Brexit en aansluitend netwerkborrel.
17.00-18.00 uur
Locatie: Philharmonie
 www.nvhaarlem.nl

do. 14 maart
Ontbijtsessie inclusief werkgeven
Voor werkgevers die inspiratie zoeken 
over inclusief werkgeven.
7.30-9.30 uur
Locatie: Het Seinwezen
  wsp-zuidkennemerland@uwv.nl

vr. 15 maart
Maatschappelijk ontbijt
Met debat o.l.v. Frenk van der Linden,  
in kader van NL Doet.
8.15-9.30 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
 www.bedrijfensamenleving.nl

di. 19 maart
World Press Photo HOS
Presentatie met iconische foto's  
over de kracht van beeld.
17.00-19.00 uur
Locatie: Stichting Hart
 www.hos-haarlem.nl
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Nieuwe wethouder Economie gelooft in Haarlemse samenwerking
Robbert Berkhout heeft zijn eerste maand als wethouder er net opzitten. Die tijd, 
en ook de maanden daarvoor, heeft de geboren Haarlemmer vooral gebruikt om 
zich in te lezen, kennis te maken met belangenverenigingen en in gesprek te 
gaan met ondernemers. 

Zo ging hij langs bij de Industriekring 
Haarlem en de Centrummanagement 
Groep. Berkhout: ‘Zulke samenwer-
kingsverbanden zijn uniek voor Haar-
lem, en van grote waarde. Wat je veelal 
ziet, is dat een gemeente ‘iets wil’ en 
dat naar buiten brengt. Dan sta je vaak 
al tegenover elkaar, ga je de loopgra-
ven in. Ik ben zelf geen ondernemer, 
dus laat ondernemers maar vertellen 
hoe het volgens hen werkt en wat zij 
nodig hebben. Dat wil niet zeggen dat 
álles kan, wel dat je de belangen mee 
kunt wegen in de besluitvorming. En 
beter het hoe en waarom uit kunt leg-
gen als iets niet kan.’ 

Groeiende stad
‘Onderwerpen die duidelijk naar vo-
ren kwamen in de gesprekken, zijn 
werkgelegenheid en het vele woon-
werkverkeer. Dat raakt ook aan het 
type werkgelegenheid dat we in Haar-
lem nodig hebben, zeker met het oog 

op de groeiende stad. Als Haarlem als 
woon- én als werkstad aantrekkelijk is, 
scheelt dat elke dag veel autoverkeer 
dat de stad in en uit gaat. Een ander 
thema is het contact tussen bedrijfsle-
ven en onderwijs. Ik speel graag een rol 
om dat verder te versterken en geloof 
dat we Haarlem daarmee op de kaart 
kunnen zetten.’

Retail in een dal 
Berkhout heeft stadsdeel Waarderpol-
der als aandachtsgebied, maar werkt 
vanuit zijn portefeuille Duurzaamheid, 
Economie en Mobiliteit natuurlijk voor 
de hele stad. Zo volgt hij de ontwik-
kelingen in bijvoorbeeld de Amster-
damstraat en de Cronjéstraat op de 
voet en bracht hij een werkbezoek aan 
Schalkwijk. ‘In Schalkwijk heb je geen 
belangenvereniging of BIZ, dat zou 
naar mijn mening wel een goede stap 
zijn. De retail zit momenteel in het al-
gemeen in een dal, dan vind ik het mijn 

rol om te bekijken wat we als gemeen-
te kunnen doen om daarbij te helpen.’ 

‘Ik vind het een interessante tijd om 
wethouder Economie te zijn, vooral 
door de innovatie en snelle ontwikke-
ling. In Haarlem gebeurt veel op het 
gebied van circulaire economie, het 
zal niemand verbazen dat ik daar erg 
enthousiast over ben. Tegelijkertijd 
ben ik pragmatisch. Als je net een lang-
lopend contract met een distributeur 
hebt gesloten, snap ik dat je de stap 
naar elektrisch rijden niet in een week 
kunt maken, om maar wat te noemen. 
Dan wil ik het gesprek aangaan over de 
vraag wanneer dat wél kan. Je moet 
doelen niet doordrukken, maar bekij-
ken hoe je samen ergens kunt komen. 
Luisteren, belangen horen, verbindin-
gen leggen. En dan kijken: hoe houd je 
de win-win. Dat vind ik persoonlijk een 
fijne rol om te hebben.’

  Op maandag 11 maart is 
Robbert Berkhout te gast in 
ondernemerstalkshow NV Haarlem 
(zie agenda). Meer informatie en 
aanmelden op www.nvhaarlem.nl.

Robbert Berkhout: 'Je moet doelen niet doordrukken, maar bekijken hoe je samen ergens kunt 
komen. Luisteren, belangen horen, verbindingen leggen.'

Maatschappelijk 
ontbijt

15 maart 
www.bedrijfensamenleving.nl

 

Pieter Lakeman was de eerste gast bij de nieuwe activiteit Goede Zaken Ex-
clusief, vorige week dinsdag bij Brouwerskolkje Exclusief. De 25 bezoekers 
kregen een exclusief inkijkje in het leven en werk van de onderzoeker en  
f inancieel activist. Aansluitend ging Lakeman met de aanwezigen in ge-
sprek en werden er opvattingen en ervaringen uitgewisseld. 

Dit alles onder het genot van een uitstekend verzorgde lunch. Na de lunch 
toog eenieder weer richting werk, met onder de arm het recent verschenen 
boek van Lakeman. Een geslaagde eerste editie van Goede Zaken Exclusief, 
waaraan nog voor de zomer een vervolg wordt gegeven.

Exclusief inkijkje Het belang van een levenstestament voor een ondernemer
Een ondernemer is druk bezig met het 
leiden van zijn onderneming en staat 
niet altijd stil bij situaties als ziekte en 
ongeval. Sterker nog: een ondernemer 
gaat er van uit dat hem of haar niets 
kan overkomen. 

Notaris Xander Stuijt: 'In de praktijk 
blijkt maar al te vaak dat een langdu-
rige ziekte van een ondernemer grote 
gevolgen kan hebben voor de onder-
neming. Zeker binnen een bedrijf met 
één persoon aan het roer, zoals bij 
veel mkb-ondernemingen het geval 
is. Er is dan sprake van een stuurloos 
schip, met vaak desastreuze gevolgen 
voor de levensvatbaarheid van de on-
derneming.'
Het advies van Krans Notarissen is om 
een levenstestament op te stellen. Dit 
is een notariële akte, waarin de onder-
nemer kan bepalen dat, indien hij of 
zij door ziekte of ongeval tijdelijk of 
langdurig de onderneming niet kan 
leiden, een ander aan te wijzen per-
soon de leiding overneemt en zo de 
onderneming 'draaiende' houdt. 

In de akte kan de ondernemer tevens 
instructies opnemen. Xander Stuijt: 
'De ondernemer bepaalt bijvoorbeeld 

dat als hij of zij slechts tijdelijk buiten 
spel staat de aan te wijzen persoon al-
leen de operationele gang van zaken 
bewaakt. Maar de instructie kan ook 
een opdracht inhouden om de on-
derneming te verkopen aan de meest 
biedende of aan een of meerdere per-
soneelsleden, in geval de ondernemer 
blijvend niet meer in staat is leiding 
te geven. Denk daarbij aan demen-
tie, coma en dergelijke. Bij complexe 
ondernemingen is het ook mogelijk 
een of meer toezichthouders te be-
noemen, die de aan te wijzen persoon 
controleren. Een soort raad van com-
missarissen.'

Kortom; iedere ondernemer doet er 
goed aan na te denken over het tref-
fen van regelingen voor de onderne-
ming in geval van (langdurige) ziekte 
of ongeval. Dat voorkomt een hoop 
problemen en onrust en borgt de  
continuïteit.

  www.kransnotarissen.nl

Notaris Xander Stuijt (rechts), geflankeerd 
door zijn collega notaris Tessa Bos: 'In de 
praktijk blijkt maar al te vaak dat een langdu-
rige ziekte van een ondernemer grote gevol-
gen kan hebben voor de onderneming.'
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