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Goede Zaken is een commerciële uitgave, 

in samenwerking met de partners: 

.nu

zo. 27 oktober
Heemstedeloop
Inclusief bedrijvenloop,  
met businesspakket.
Vanaf 10.00 uur
Locatie: Sportparklaan
  www.heemstedeloop.nl

di. 29 oktober
Sparkz Ondernemersdiner
Ondernemers netwerkborrel &  
diner.
18.00-22.30 uur
Locatie: Bij Bomans
  www.SparkzNetworking.nl

wo. 30 oktober
Open Avond Hogeschool Inholland
Voor Business Studies en Finance & 
Control.
17.00-20.00 uur
Locatie: Inholland
  www.inholland.nl/haarlem

di. 5 november
Businesslunch
Met spreker Robbert Mica van 
VanderSat.
12.00-14.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
  www.societeitvereeniging.nl

di. 5 november
Talkshow NV IJmond
Voor en door ondernemers uit de IJmond.
17.00-18.00 uur
Locatie: Chateau Marquette
  www.ovijmond.nl

wo. 6 november
Congres Cybercrime
Voor mbk-ondernemers, door het  
RPCNH.
18.00-22.00 uur
Locatie: Cultuurkoepel Heiloo
  www.rpcnh.nl
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V.l.n.r. directievoorzitter Jerry Notenboom van Rabobank IJmond, Petra Padmos-Schulz 
(accountmanager MKB bij de Rabobank), Fred Nessen (adviseur OKB) en Anton Bouman 
(regiovoorzitter OKB).  

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en Rabobank IJmond bundelen 
hun krachten met als doel ondernemers in de regio te laten groeien. Ac-
countmanagers van Rabobank IJmond kunnen ondernemers wijzen op het 
belang van een klankbordtraject met een OKB-adviseur. 
Jerry Notenboom, directievoorzitter van Rabobank IJmond, is blij met de 
samenwerking. Zijn bank stimuleert klanten om te bouwen aan een fi-
nancieel gezonde toekomst en helpt ondernemers duurzaam te groeien 
en ambities te verwezenlijken. Volgens Notenboom kunnen Rabobank 
IJmond en OKB elkaar aanvullend versterken en samen beter inspelen op 
de behoeften van ondernemers. OKB is een landelijk netwerk met meer 
dan 300 adviseurs en één van de grootste, onafhankelijke non-profitorga-
nisaties die zich belangeloos voor ondernemers inzetten.

 www.ondernemersklankbord.nl

Rabobank IJmond en OKB slaan handen ineen 

De WAB, Wet arbeidsmarkt in balans, 
komt er aan en brengt de nodige ver-
anderingen met zich mee. Hieronder 
een checklist om te zien waarop u nog 
actie moet ondernemen, voor de wet 1 
januari van kracht wordt.

Vast contract: lage WW-premie, 
flexibel contract: hoge WW-premie
Voor werknemers in vaste dienst gaat 
u een lage WW-premie betalen en een 
hoge premie voor werknemers met 
een flexibel contract. Dit verschil is 5 
procentpunt. De sectorpremie ver-
valt. Breng uw loonadministratie dus 
tijdig op de hoogte.

Aanbod voor vaste uren na 
12 maanden 
Oproepkrachten die u langer dan 12 
maanden in dienst heeft, moet u een 
aanbod doen voor een vast aantal 
uren. Dit moet hetzelfde aantal uren 
zijn als de werknemer gemiddeld 
in de afgelopen 12 maanden voor u 
werkte.

Arbeidsvoorwaarden worden gelijk 
voor payrollwerknemers
Payrollwerknemers krijgen minimaal 

dezelfde arbeidsvoorwaarden als de 
medewerkers die werken bij uw be-
drijf. Ook krijgen zij recht op een pas-
sende pensioenregeling. Informeer 
het door u ingehuurde payrollbedrijf 
tijdig over uw arbeidsvoorwaarden.

Oproepkrachten minimaal 4 dagen 
van tevoren oproepen
Oproepkrachten houden recht op 
loon over die uren als u dit werk min-
der dan 4 dagen van tevoren afzegt. 
Bij cao kan van deze termijn worden 
afgeweken.

De verlenging van contracten bij 
tijdelijk personeel
U mag weer 3 tijdelijke contracten in 
3 jaar aanbieden voordat een contract 
automatisch overgaat in een vast con-
tract. De pauze van 6 maanden na 3 
tijdelijke contracten wordt terugge-
bracht naar 3 maanden. 

Transitievergoeding vanaf de 1e 
werkdag
Vanaf 1 januari moet u bij ontslag of 
het niet verlengen van een tijdelijk 
contract een transitievergoeding be-
talen, ook tijdens proeftijd. Het eerste 

jaar betaalt u standaard 1/3 maandsa-
laris. Het maakt niet uit of de arbeids-
overeenkomst een dag heeft geduurd 
of een jaar. 
 
Volgende week meer over de WAB.

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

Flex nu toch echt minder flex en vast minder vast? 

Ondernemers van morgen gaan van start bij Business Studies 
Isabella Offermann en Quincy Schaap zijn, net als 246 andere eerstejaars, net 
begonnen met hun opleiding Business Studies/Finance&Control aan Hogeschool 
Inholland. Beiden hebben het ondernemerschap van huis uit meegekregen en 
zien wel toekomst in een eigen bedrijf.

Bij Business Studies worden studenten 
de eerste twee jaar allround opgeleid, 
waarna ze zich in de laatste twee jaar 
richten op een specialisatie als mar-
keting, ondernemen of logistiek. Juist 
die brede opzet sprak de 18-jarige 
Quincy aan. ‘Op de Open Dag hadden 
ze op de grond – letterlijk – het stu-
diepad uitgelegd dat je kunt volgen, 
dat heeft me uiteindelijk overgehaald 
om voor Inholland te kiezen. Daarbij 
spreekt de richting ondernemerschap 
met het meest aan, al lijkt logistiek me 
ook wel interessant.’

De in Utrecht woonachtige Isabella 
(21 jaar) rondde vóór Business Studies 
eerst een mbo-dansopleiding af. ‘Dan-
sen vind ik erg leuk om te doen. Ik sta 
als ZZP-er ingeschreven en word inge-
huurd voor bijvoorbeeld bedrijfsfees-
ten en evenementen. Maar dat is erg 

leeftijdsgebonden en voor mijn toe-
komst vind ik deze studie een betere 
optie. Op een dag wil ik de zaak van 
mijn vader overnemen. Hij heeft een 
drogisterij/parfumerie en is voorzitter 
van een apothekersstichting.’ Ook de 
vader van Quincy heeft een bedrijf, 
TMS Products in IJmuiden, maar hij 
heeft geen ambitie om dat over te ne-
men: ‘Veel met techniek en program-
meren, dat is niet echt wat voor mij.’

De eerste maanden van de studie 
bevallen zowel Isabella als Quincy 
goed, al geven ze eerlijk aan dat het 
thema van de eerste periode (‘mens’) 
niet direct hun persoonlijke interesse 
heeft. Quincy: ‘CMM, Cross Cultural 
Management, is trouwens wel een 
heel boeiend vak. Daar leer je over 
hoe culturele verschillen van invloed 
zijn op internationaal zaken doen. 

Heel praktisch voorbeeld is dat, als je 
een afspraak hebt met een Spanjaard, 
hij waarschijnlijk te laat komt.’

‘Ik ben anders altijd op tijd!’, reageert 
de half Spaanse Isabella ad rem. “CMM 
is inderdaad erg interessant, net als 
Gedrag & Organisatie. Die docent 
vertelt veel vanuit de ervaringen in 

zijn vorige baan. Ik moet na het meer 
praktijkgerichte mbo nog wel wennen 
aan het hbo. Maar we sluiten elke pe-
riode af met een beroepsproduct en 
gaan op allerlei manieren in aanraking 
komen met ondernemers uit de prak-
tijk, dus dat komt wel goed.’

  www.inholland.nl/bbs

Isabella Offermann en Quincy Schaap, eerstejaars studenten Business Studies/Finance&Control.

Perspectief-lunch
Jongeren en volwassenen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt kunnen 
sinds kort in de gemeentehuizen van 
Bloemendaal en Heemstede een prak-
tijkopleiding volgen, werkervaring 
opdoen en werkritme in een re-inte-
gratietraject ervaren. Via Perspectief, 
dat de lunchcatering op beide locatie 
gaat verzorgen. 

De medewerkerskantines zijn nu 
leerwerklocaties. Het doel is dat jon-
geren doorstromen naar een mbo 
entrée-opleiding bij restaurants De 
Kloosterkeuken of De Ripper en dat 
volwassenen doorstromen naar een 
reguliere baan. In de gemeentehuizen 
worden de kandidaten begeleid door 
drie leermeesters. Perspectief is een 
samenwerkingsverband tussen de ge-
meenten in de regio Midden- en Zuid 
Kennemerland, Dunamare Onderwijs-
groep, ROC Nova College, Paswerk en 
Kenter Jeugdhulp.   

  www.perspectief-
leerwerkbedrijven.nl

Philippine Hoyng

30 oktober • Open avond
Business Studies/Finance&Control

inholland.nl/opendag


