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Het dichtbij-gevoel van Rabobank Haarlem en Omstreken

Dinsdag 10 december 2019 organiseert MKB Haarlem een inspiratie
netwerkbijeenkomst, met als thema
toepassingen van Artificial Intelligence voor ondernemers. Met AI, ofwel
kunstmatige intelligentie, kunnen
machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen.

Kennis, netwerk en kapitaal. Het zijn de drie pijlers waarmee de Rabobank zich
profileert als maatschappelijke bank. Met zichtbaar zijn en direct persoonlijk
contact brengt Rabobank dat in de praktijk. Precies zoals het hoort, vertelt Tom
Doomernik, directeur Bedrijven bij Rabobank Haarlem en Omstreken.

Tom Doomernik startte vijf jaar geleden
bij de Rabobank met een traineeship.
In die periode ontstond zijn betrokkenheid bij het ondernemerschap. 'Wat
mij opviel bij de bedrijvenkant was de
dynamiek, het enthousiasme van de
ondernemers. Een ondernemer is een
type mens dat mij aanspreekt door zijn
of haar enthousiasme, ambitie en de
trots op wat ze doen en bereiken. Het
geeft voldoening ondernemers te helpen hun droom te realiseren. Ik ben bij
Rabobank Haarlem en Omstreken het
gezicht naar buiten en stuur ons team
mkb-accountmanagers aan. Het is een
dynamische functie. Ik voel me hier als
een vis in het water.'

Ze weten alleen niet altijd hoe ze
het moeten implementeren en of de
kosten tegen de baat opwegen, signaleert Tom. 'Duurzaamheid is een
containerbegrip, waar ondernemers
mee worstelen. Daarom hebben wij
een duurzame innovatiedag voor onze metropoolregio georganiseerd. De
acht Rabobanken in deze regio waren
daar nauw bij betrokken. Ze nodigden
ieder een aantal koplopers uit hun
netwerk uit; ondernemers waar het
maatschappelijk verantwoord ondernemen in het DNA zit. Ze kwamen met
voorbeelden hoe zij duurzaamheid in
hun bedrijfsvoering hebben geïmplementeerd. Dat was heel leerzaam.'

Duurzaamheid
Rabobank heeft duurzaamheid hoog
in het vaandel staan. Veel ondernemers zijn overtuigd van de noodzaak.

Starters
Naast kennisoverdracht steekt Rabobank tijd en energie in het op weg
helpen van startende ondernemers.



Tijden veranderen bij Defensie

Tom Doomernik: 'Het geeft voldoening ondernemers te helpen hun droom te realiseren.'

Tom: 'We zoeken naar passende oplossingen, zoals een achtergestelde
innovatielening. We investeren daarmee met soepele voorwaarden in bedrijven die zich nog moeten bewijzen.'
Ook Rabobank zelf blijft vernieuwen.
'De technologische ontwikkelingen
gaan razendsnel. Door bijvoorbeeld
kunstmatige
intelligentie
zullen

Tijden veranderen. Zeker ook in de HRM-wereld. Neem werken bij Defensie.
In vroeger dagen waren medewerkers hun hele werkzame leven in dienst
bij de landmacht, de luchtmacht of de marine. Maar dat gaat tegenwoordig
niet meer op, zeker niet voor functies waarvoor een hbo- dan wel universitaire opleiding vereist is. Met de nodige vacatures tot gevolg.
Daarover en over nog veel meer vertelde Peter Reesink, Hoofddirecteur
Personeel bij het ministerie van Defensie, tijdens de Goede Zaken Exclusief
lunch in restaurant Brouwerskolkje Exclusief. Reesink belichtte onder meer
de overeenkomsten en verschillen tussen Defensie en ondernemingen. Het
leverde boeiende gesprekken op over hoe je medewerkers kunt aantrekken,
over re-integratie, vrijwilligers, oproepkrachten en wat anno 2020 wordt gevraagd van een goede werkgever.

steeds meer menselijke taken door
de computer worden overgenomen.
We hebben recent met een aantal ondernemers een studiereis naar China
gemaakt om ons daarin te verdiepen.
Ik ben echter niet van doemscenario’s.
Het werk verandert, het persoonlijk
contact blijft.'

Die ontwikkeling ontketent een ongekende revolutie, ook in het mkb. Van
autonoom rijdende voertuigen tot
spraakherkenning in smartphones en
algoritmes die een eigen leven gaan
leiden. Iris Koolen, van I.AM DIGITAL,
verzorgt een presentatie over hoe
mkb-bedrijven toekomstbestendig
kunnen reageren op de nieuwste
technologieën, waarna er gelegenheid is voor vragen uit de zaal. De
bijeenkomst begint om 17.00 uur
in Hotel Haarlem Zuid, inloop vanaf
16.30 uur, en wordt afgesloten met
een netwerkborrel.
 Meer info en aanmelden:
www.mkb-haarlem.nl/agenda

 www.rabobank.nl/haarlem

Slapende dienstverbanden: werkgevers word wakker!
De Hoge Raad heeft onlangs in verband met de slapende dienstverbanden, de zogenaamde 'slapers-kwestie', een heel belangrijke beslissing
genomen.

RAP Fotografie – Ramon Philippo

Inspiratie over AI

Slapende dienstverbanden zijn de
dienstverbanden van werknemers die
langer dan 2 jaar ziek zijn, een WIAuitkering ontvangen, maar waarvoor
de werkgever geen ontslagvergunning aanvraagt. Of, ondanks het verzoek van de werknemer daartoe, geen
beëindigingsovereenkomst aanbiedt.
Veelal om de vaak hoge, wettelijke
transitievergoeding na 2 jaar ziekte
niet te hoeven voldoen.
De Hoge Raad heeft onlangs bepaald
dat de werkgever op grond van goed
werkgeverschap moet instemmen
met een voorstel van de werknemer
tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, met wederzijds goedvinden, na 2 jaar ziekte. Onder toekenning van een vergoeding aan de
werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding.
Het is dus niet langer toegestaan een

werknemer in een slapend dienstverband te houden, tenzij er sprake is van
reële re-integratiemogelijkheden bij
de werknemer.
De Hoge Raad heeft expliciet bepaald
dat het niet is toegestaan om het
dienstverband slapend te houden
wanneer de werknemer, op het moment dat hij zijn beëindigingsvoorstel
doet, de pensioengerechtigde leeftijd
bijna heeft bereikt. Waardoor betaling
van de transitievergoeding kan worden ontlopen.
Actie ondernemen
Zoals ik eerder dit jaar al schreef, is het
tijd om de dossiers van de werknemers met slapende dienstverbanden
wakker te maken en te beoordelen
of u actie moet ondernemen en het
dienstverband moet gaan beëindigen.
Omdat u als werkgever de transitievergoeding moet voorfinancieren,
kan dit tot ernstige financiële problemen leiden. Kunt u dat aantonen,
dan kunt u in maximaal 6 termijnen
betalen of de betaling opschorten tot
de Regeling compensatie transitiever-

Philippine Hoyng

goeding op 1 april 2020 van kracht
wordt.
Let op: voor een aanvraag op grond
van de Wet compensatie transitievergoeding is vereist dat de volledige
vergoeding aan de werknemer is voldaan. U zult dus altijd moeten voorfinancieren.
 Meer info: p.p.hoyng@tanger.nl of
023-5121400

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda van 2019: www.goedezaken.nu/agenda
di. 26 november
IJmond onderneemt
Gala-avond met onder meer uitreiking
diverse Awards.
16.30-21.00 uur
Locatie: A9 Studios
ww.ijmondonderneemt.nl
w

vr. 29 november
Ondernemersborrel
Georganiseerd door
GIDS netwerk.
17.30-19.30 uur
Locatie: Het open Huis
nfo@gelovenindestad.nl
 i

di. 10 december
AI voor ondernemers
Bijeenkomst MKB Haarlem over
kunstmatige intelligentie.
16.30-18.00 uur
Locatie: Hotel Haarlem Zuid
ww.mkb-haarlem.nl
w

vr. 29 november
Workshop netwerken
Door DOCK werkt, onder leiding van
Rob Wieleman.
19.00-21.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Alleman
ww.dock.nl
w

ma. 2 december
Open Coffee Haarlem
Open inloop, netwerken met
andere ondernemers.
10.00-12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
ww.opencoffeehaarlem.nl
w

vr. 13 december
Workshop netwerken
Door DOCK werkt, onder leiding van Rob
Wieleman.
19.00-22.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Alleman
ww.dock.nl
w
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