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Goede Zaken TV
di. 5 mei
Een interview met Bert Zijl, directeur BK ingeneurs.
vr. 8 mei
Een interview met Robbert Berkhout, 
wethouder Duurzaamheid, Economie en  
Mobiliteit van de gemeente Haarlem.
di. 12 mei
Een interview met Frank Klein, commercieel  
manager Danish Crown Foods.
Goede Zaken TV is te zien via de openbare LinkedIn-groep 
  Goede Zaken: www.linkedin.com/goede-zaken

Tot 20 mei
Online interviewserie
Rob Wieleman van Kennemer Business in gesprek met 
ondernemers.
Elke dinsdag, woensdag en donderdag om 09.00 uur.
  www.kennemerbusiness.nl

Dagelijks
Mama Gaia Talks
Merijn Everaarts ontvangt duurzame ondernemers in een 
dagelijkse talkshow. Te bekijken live op Youtube van 20.30-
20.45 uur, terugkijken: www.mamagaia.nu
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Het kon bijna niet abrupter, zegt directeur Bert Zijl van BK ingenieurs. Van de ene 
op de andere dag zette de corona-crisis zijn bedrijf met circa 180 werknemers in 
de laagste versnelling: ‘Je kunt je er niet op voorbereiden. Het overkomt je. Dan 
is het ‘boem’ en probeer je te kijken welke maatregelen je moet nemen.’ Bert Zijl 
loopt ruim dertig jaar mee en merkt – vertelt hij aan Goede Zaken TV - in deze 
barre tijden hoe waardevol goede relaties zijn. Dat trouwe klanten BK ingenieurs 
juist nu werk gunnen geeft hem méér dan een goed gevoel. ‘Dat ontroert mij.' 

Net toen de corona-crisis uitbrak 
verhuisde het hoofdkantoor (60 
werknemers) vanuit IJmuiden naar 
Velserbroek. Zowel Velserbroek als 
de vestigingen in Nieuwegein, Zoe-

termeer,  Arnhem, Udenhout en Dor-
drecht gingen op slot. De veldwerk-
teams zijn weliswaar nog steeds op de 
bouwlocaties actief, maar de mensen 
die normaal op kantoor werken doen 
dat nu thuis. Dat was even wennen 
voor Bert Zijl die naar eigen zeggen 
niet zo heel erg van de computer is. 
Maar al snel onderkende hij de voorde-
len, zoals veel minder reistijd. De crisis 
leidt overigens ook tot een nóg sterke-
re saamhorigheid binnen het bedrijf. 
Bovendien realiseert iedereen zich nog 
meer dan voorheen dat er scherp aan 
de wind gezeild moet worden. 

Keten liquide houden 
De Rijksoverheid en tientallen or-
ganisaties uit onder meer de bouw, 
vastgoedontwikkeling, corporaties 
en techniek verklaarden recent de 
productie en werkgelegenheid over-

eind te willen houden. Dat kan door 
uitstel van investeringsbeslissingen 
te voorkomen. Ook belooft men de 
keten liquide te houden door snelle 
afhandeling en betaling van facturen. 
Bert Zijl is daar blij mee. Hij pleit ook 
voor het optimaal inzetten van de 
Crisis- en herstelwet. Overheden kun-
nen daarmee procedures verkorten, 
inspraak sneller afronden en projec-
ten naar voren halen. En als grote be-

drijven voortaan sneller betalen, kan 
de corona-crisis volgens hem tot ‘een 
andere manier van zaken doen’ leiden. 
Wat in zijn optiek absoluut niet moet 
veranderen is aandacht voor goede 
relaties. BK ingenieurs zet daar van 
oudsher sterk op in en merkt nu hoe 
waardevol dat is. 

   www.bkingenieurs.nl

Op Goede Zaken TV is vanaf van-
daag het volledige interview met 
Bert Zijl te zien. Daarnaast komt 
vrijdag een extra aflevering van 
Goede Zaken TV online, waarin 
wethouder Robbert Berkhout 
wordt geïnterviewd over de stand 
van zaken rondom corona-maat-
regelen in de gemeente Haarlem. 
www.linkedin.com/goede-zaken

BK ingenieurs verzet de bakens en koestert goede relaties 

Staan er zakelijke (digitale) bijeenkomsten op het programma de komende weken? 
Wij horen het graag en voegen die dan toe aan de actuele agenda van 2020: www.goedezaken.nu/agenda

Begrijpelijk schrijven over het recht
Kort en bondig schrijven over het recht. Niet stoffig, maar in begrijpelijke taal en 
gericht op de praktijk. Zodat mensen snappen waar het om gaat. Dat is wat advo-
caat Philippine Hoyng leuk vindt aan columns maken. Ze deed het op Goede Zaken 
twee jaar namens Tanger Advocaten. Na een lange loopbaan verliet ze dat kantoor. 
Samen met Marjan de Mönnink is zij per 1 mei HoyngDeMönnink Advocatuur & 
Mediation in Haarlem begonnen. En ze blijft columns op Goede Zaken schrijven. 

De in Leiden afgestudeerde Hoyng 
ontwikkelde zich gedurende haar 17 
Tanger-jaren tot een erkend specialist 
in het arbeids-, familie- en pensioen-
recht en mediation. Als lid van onder 
meer de Vereniging Arbeidsrecht Ad-
vocaten Nederland (VAAN), de Vereni-
ging Familierecht Advocaten en Schei-
dingsmediators (vFAS) heeft zij een 
brede blik op uiteenlopende juridische 
vakgebieden.

Het bijhouden en verdiepen van haar 
juridische kennis mondt uit in een 
permante educatie. Wat dat betreft 
legt zij de lat bewust nog wat hoger 
dan voorgeschreven door de Orde van 
Advocaten. In het arbeidsrecht is Phi-
lippine Hoyng gespecialiseerd in zaken 
als arbeidsconflicten, ontslag, ziekte en 
arbeidsvoorwaarden. Ook begeleidt 
zij met oog voor het arbeidsrechtelijke 

aspect reorganisaties. Eén van haar 
uitgangspunten: bied ruimte aan emo-
ties, maar houd de zakelijke belangen 
altijd goed in het oog. Al was het naar 
omdat emotie in de praktijk vaak een 
slechte raadgever blijkt te zijn.

Tot haar cliënten behoren bedrijven, 
non-profit-instellingen en particulie-
ren van wie er heel wat aangeven haar 
doortastend en oplossingsgericht te 
vinden. Eigenschappen die ook in de 
nieuwe setting weer door zullen klin-
ken in haar columns. Vanuit het kantoor 
aan de Koudenhorn 8 rd in Haarlem - 
met de strafrechtcollega’s van Hiemstra 
Van Hoogmoed Advocaten als buren - 
gaat de columniste van Goede Zaken 
er graag mee aan de slag. Haar eerste 
column verschijnt op 26 mei.

   www.hoyngdemonnink.nl Marjan de Mönnink en Philippine Hoyng van HoyngDeMönnink Advocatuur & Mediation.

Bert Zijl: ’In barre tijden leer je je echte vrien-

den kennen.'

In Utrecht wordt op een voormalig bedrijfsterrein de wijk Kruisvaartkade gerealiseerd. BK ingenieurs is verantwoordelijk voor het bouwrijp 

maken van de locatie. Bij de realisatie van het gebied wordt zo veel mogelijk een circulair bouwproces gevolgd. 

  Volg ons op 

goede zaken

650+
volgers

Aanvraag COL
voor startups
Groeibedrijven kunnen een aanvraag 
indienen voor een speciaal krediet, 
de zogenaamde Corona-Overbrug-
gingslening (COL). Het kabinet stelt in 
eerste instantie 100 miljoen euro be-
schikbaar. In Noord-Holland worden 
aanvragen behandeld door PIM-NH, 
Ontwikkelingsbedrijf NHN, PDENH, 
gemeente Amsterdam en het Innova-
tiefonds.

De COL is bedoeld voor startups, sca-
le-ups en innovatieve mkb-bedrijven, 
die overwegend met extern eigen 
vermogen gefinancierd zijn. Daar-
naast trekt Invest-NL 100 miljoen uit 
voor het Tijdelijk Overbruggingskre-
diet Programma innovatieve Start- 
en Scaleups. Financiering is gericht 
op het voortzetten van activiteiten, 
waarbij wordt geanticipeerd op een 
langere periode waarin fundraising 
lastig zal zijn. 

   www.rom-nederland.nl
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