
COLOFON

 

 ZakenGoede

AGENDA

Goede Zaken wordt gepro-

duceerd 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

waarderpolder.nl

Goede Zaken is een commerciële uitgave, 

in samenwerking met de partners: 

.nu

di. 28 mei
Sparkz netwerkdiner
'Dress to impress', voor ondernemers & 
beleidsmakers.
Vanaf 18.00 uur
Locatie: Landgoed Groenendaal
SparkzNetworking.nl

di. 4 juni
Businesslunch
Met spreker Wilfried Hofman over 
Blockchaintechnologie.
12.00.13.30 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
www.societeitvereeniging.nl

di. 4 juni
Lente Borrel
In een gemoedelijke sfeer bijpraten, met 
optioneel speeddating en buffet.
15.30-19.30 uur
Locatie: Parnassia aan Zee
www.kennemerbusiness.nl

wo. 5 juni
Ondernemerscafé Bewust Haarlem
Open netwerkochtend voor 
professionals.
9.00-11.00 uur
Locatie: Grand Café Vooges
www.bewusthaarlem.nl

do. 6 juni
De Beursvloer
Verbinding tussen bedrijven en 
maatschappelijke organisaties.
15.45-17.30 uur
Locatie: Philharmonie
www.bedrijfensamenleving.nl

zo. 16 juni
Story telling
NLP-sessie, met inspirerende persoon-
lijke verhalen en praktische tips.
10.30-12.00 uur
Locatie: De Uitkijk
www.constantlamp.nl
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Met behulp van slimme algoritmes 
en bots wil RevenYOU vanaf juni de 
beleggingswereld openbreken en toe-
gankelijk maken voor iedereen. Een 
financiële revolutie lijkt in de maak. 

Door het succes van hun andere on-
derneming, zeilenmakerij Bootzeil, 
bleef er voor de serial entrepeneurs 
van RevenYOU weinig tijd over om 
te beleggen: 'Beleggen is complex,' 
aldus Colin Groos, medeoprichter van 
RevenYOU: 'Weinig mensen hebben 
de tijd om zich te verdiepen. Succes-
vol beleggen is daardoor eigenlijk 
alleen mogelijk voor de kleine groep 
mensen die deze tijd wel heeft, óf het 
geld om zich te laten informeren.' Dat 
moest anders. 

Vandaar RevenYOU, een beleg-
gingsapp die getoetste algoritmes 
gebruikt als beleggingsinstrument 
en gebruikers in staat stelt om snel 
te reageren op veranderingen in de 
markt: 'Grote zakenbanken maken al 
jarenlang gebruik van algoritmes. Wij 
stellen deze nu beschikbaar aan het 
grote publiek.'

De app maakt beleggen eenvou-
diger: 'Het is een marktplaats voor 
algoritmes. Deze bevatten relevante 
beleggingsinformatie en -modellen 
van over de hele wereld. In de app 
zijn de rendementen van de verschil-
lende algoritmes uit het verleden te 
zien. De gebruiker hoeft alleen het 
algoritme te kiezen dat bij zijn risico-
voorkeur past en belegt vanuit zijn 
luie stoel mee met dat algoritme. 
In eerste instantie zal dat zijn op de 
crypto-beurzen. Volgend jaar willen 
wij de Forex-beurzen koppelen aan 
de app.'

De app kan door iedereen over de 
hele wereld gratis worden gedown-
load: 'Gebruikers betalen alleen een 
percentage over hun handelsvolume. 
Vanaf een paar euro kun je al mee-
doen.' Gebruikers kunnen de app 
eerst uitproberen met fictief geld. 

Door de obstakels tijd en geld uit de 
weg te ruimen, opent RevenYOU de 
beleggingswereld voor een nieuw, 
wereldwijd publiek. De verwachtin-
gen zijn dan ook hooggespannen: 'Wij 

verwachten een miljoenenpubliek en 
een winst van honderd miljoen euro 
na twee jaar moet mogelijk zijn.'
 
Ondanks dat het speculeren blijft, 
zijn er al meerdere investeerders in-
gestapt, waaronder Amazon. Via een 
crowdfunding heeft RevenYOU ook al 

ruim € 850.000 opgehaald. Meedoen 
kan nog tot 24 juni.  RevenYOU wil zo 
nog eens € 2.000.000 ophalen om zo 
de laatste stap te zetten naar de lance-
ring in juni en, wie weet, een revolutie 
in de beleggingswereld. 

  www.revenyou.io 

Michiel Stokman, Colin Groos en Stefan Bijen (v.l.n.r.): 'Grote zakenbanken maken al jarenlang 

gebruik van algoritmes. Wij stellen deze nu beschikbaar aan het grote publiek.'
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Beleggen met app RevenYOU: een f inanciële revolutie  Kennemer Bedrijven
Golfcompetitie
Maandag 20 mei werd de eerste wed-
strijd van de Kennemer Bedrijven 
Golfcompetitie verspeeld. Plaats van 
handeling waren de 18 holes van de 
Amsterdamse Golfclub in recreatiege-
bied Spaarnwoude. Een vriendelijke 
baan met brede fairways, zodat de 
deelnemers weinig tijd kwijt waren 
met het zoeken naar witte balletjes in 
het struweel. 

Mede dankzij de gunstige weersom-
standigheden werd er bovengemid-
deld gespeeld. Anton Rutgers van 
Team Click trainingen behaalde de 
meeste punten, op de voet gevolgd 
door Harold Westerman van Team 
Proyect/Oomen-Sweep advocaten. 
Maandag 1 juli is de tweede ronde op 
de Haarlemmermeersche Golfclub.      

Beursvloer 
Haarlem
6 juni 2019!

Het voorkomen van een loonsanctie van het UWV 
Het UWV kan een loonsanctie opleg-
gen aan werkgevers als er niet genoeg 
is gedaan aan de re-integratie van een 
zieke werknemer. Als de werknemer 
vervolgens een WIA-uitkering aan-
vraagt, kan de werkgever verplicht 
worden om maximaal 1 jaar langer het 
loon door te betalen. Zonder de moge-
lijkheid van ontslag.

Wanneer een werknemer nagenoeg 
2 jaar ziek is, dient u tussen de 87e en 
91e week er voor zorg te dragen dat 
de WIA-aanvraag, met het reïntegra-
tieverslag, wordt ingediend bij het 
UWV. Het UWV beoordeelt vervolgens 
of aan alle reïntegratieverplichtingen 
is voldaan. Wanneer dit niet het geval 
is, dan krijgt de werkgever een loon-
sanctie. Deze is standaard voor een 
jaar. Wanneer de tekortkoming in de 
reïntegratieverplichting is opgeheven, 
kan een verkorting van de loonsanctie 
worden aangevraagd.

Hoe voorkomt u dat u een 
loonsanctie krijgt? 
Wanneer een werknemer ziek wordt, 
is het van groot belang dat u als werk-

gever goed kunt motiveren waarom 
uw werknemer voor zijn eigen werk 
ongeschikt is. Dat geeft duidelijkheid 
bij zowel de werkgever als de werk-
nemer en helpt de werknemer bij zijn 
reïntegratie. Leg deze motivering in ie-
der geval vast in de eigen onderlinge 
verslaglegging. 

Vraag de bedrijfsarts om een duide-
lijke omschrijving van de beperkingen 
van de werknemer. Neem geen ge-
noegen met vage beschrijvingen als 
'de werknemer kan niet lang staan of 
kan niet tillen'. Eis een concrete om-
schrijving, zodat u adequaat reïntegra-
tie inspanningen kunt leveren.

Bent u het niet eens met de bedrijfs-
arts of met de werknemer vraag dan 
een second opinion aan bij de eigen 
of een andere arbodienst of vraag een 
deskundigenoordeel aan bij het UWV.
Start tijdig met spoor 2. Dit is het 
geval als duidelijk is dat er in spoor 
1 definitief geen mogelijkheden 
(meer) bestaan, maar uiterlijk als de 
werknemer 1 jaar ziek is. Let op: de 
verplichting om in spoor 1 te zoeken 

naar werk blijft bestaan zolang het 
dienstverband duurt, ook als spoor 2 
al is ingezet.

De werkgever is uiteindelijk voor 
alle stappen in de reïntegratie verant-
woordelijk, dus zorg dat u het juiste 
doet én dat u voldoende doet! 

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

Passend horloge voor iedere zakenman

'Het horloge is bijna altijd het enige sieraad dat een man draagt. Bij een mooi 
pak hoort daarom een mooi en passend horloge. Zeker voor mensen uit de 
zakenwereld is het maken van een juiste keuze essentieel. Omdat het mede 
bepaalt hoe je op je relaties overkomt', aldus Henk van Velthoven, eigenaar 
van Van Velthoven Juweliers aan de Binnenweg in Heemstede.

Het functionele uurwerk is terug, vervolgt Henk van Velthoven: 'Omdat men-
sen snel willen zien hoe laat het is. Een mobiele telefoon vereist extra hande-
lingen. De smartwatch met de vele functionaliteiten, met name toegespitst 
op gezondheid, is vooral een gadget. Wij merken een toenemende vraag naar  
vintage horloges, klassiek en voor menigeen het schoolvoorbeeld van esthe-
tiek. Wij adviseren en bieden diverse kleuren lederen horlogebanden, waar-
door uurwerken beter bij de kleur van een pak passen. Een zakenman met een 
passend horloge heeft een streepje voor.'

 www.vanvelthovenjuweliers.nl

Philippine Hoyng

Foto: RAP Fotografie – Ramon Philippo 


