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Goede Zaken is een commerciële uitgave, 
in samenwerking met de partners: 

.nu

di. 12 mei
Goede Zaken TV
Interview met Frank Klein, 
directeur Danish Crown Foods. 
Te zien via de openbare 
LinkedIn-groep Goede Zaken: 

  www.linkedin.com/
company/goede-zaken 

di. 19 mei
Goede Zaken TV
Interview met Fokke 
Hofman, adviseur 
Ondernemersklankbord en 
voormalig horeca-
ondernemer.
   www.linkedin.com/

company/goede-zaken

Tot 20 mei
Online interviewserie
Rob Wieleman van Kennemer 
Business in gesprek met onder-
nemers.
Elke dinsdag, woensdag en 
donderdag om 09.00 uur.

  www.kennemerbusiness.nl

Dagelijks
Mama Gaia Talks
Merijn Everaarts ontvangt 
duurzame Haarlemse on-
dernemers in een dagelijkse 
talkshow. Te bekijken live op 
YouTube van 20.30-20.45 uur, 
terugkijken:

  www.mamagaia.nu
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Uiteraard merkt ook Iron Mountain Data Centers in de Waarderpolder de gevol-
gen van het coronavirus. Zowel in een grote toename van het dataverkeer als in 
de eigen bedrijfsvoering. 

‘Die toename in dataverkeer is goed 
te verklaren’, vertelt Eric Boonstra, Al-
gemeen Directeur van Iron Mountain 
Data Centers Europa. ‘Er wordt veel 
meer gebruik gemaakt van online 
mogelijkheden als videoconferenties 
door onder andere het thuiswerken. 
Verder wordt er meer online besteld 
en consumeren mensen thuis meer 
content via onder andere Netflix en 
online gaming platformen. We zien 
dan ook dat er klanten zijn die nu 
meer capaciteit afnemen en in som-
mige gevallen een al ingezet digita-
liseringsproces versnellen. Die toe-
name in dataverkeer maakt voor ons 
overigens niet zoveel uit, onze capaci-
teit was en is al op toekomstige groei 
berekend.’ 

Een groot deel van het personeel 
werkt momenteel thuis. Boonstra: 
‘Wie niet per se in het datacenter 
hoeft te zijn, werkt vanuit huis. Denk 
aan afdelingen als finance en sales. 

Zelf werk ik ook thuis, al ga ik één keer 
per week naar de Waarderpolder, om 
feeling te houden met hoe het nu al-
lemaal loopt. We hebben namelijk ook 
personeel dat echt op locatie moet 
werken, bijvoorbeeld techneuten die 
het onderhoud verzorgen, beveiligers 
en operationeel medewerkers die 
voor onze klanten bij hun apparatuur 
moeten kunnen. Verder zijn er partijen 
die kantoor- of opslagruimte huren, of 
hun eigen apparatuur en software bij 
ons hebben geplaatst.' 

'Die moeten daar gewoon bij kun-
nen, al handhaven we uiteraard wel 
de benodigde maatregelen. Wij heb-
ben vanaf dag 1 van de coronacrisis 
vergaande maatregelen getroffen in 
onze datacenters om de veiligheid en 
gezondheid (twee van onze kernwaar-
den) van onze bezoekers en personeel 
te garanderen. Dit wordt dagelijks ge-
monitord en gecheckt. Dit heeft tot 
nu toe uitstekend gewerkt.'

Waar Boonstra zich over verbaast is 
dat datacenters niet worden gezien 
als vitale bedrijven. ‘Dat betekent dat 
onze servicemedewerkers in geval 
van totale lockdown niet op locatie 
mogen zijn. Terwijl het onbestaan-
baar is dat een partij als de gemeente 
Haarlem, een gewaardeerde partner, 
niet meer bereikbaar zou zijn. Geluk-
kig staat de gemeente Haarlem daarin 

naast ons, maar de centrale overheid 
vind ik laks hierin. Die schuiven de be-
slissing om datacenters als vitaal aan 
te merken voor zich uit. Ik vind dat 
echt teleurstellend. Nu noem ik alleen 
de gemeente als voorbeeld, iedereen 
kan bedenken wat het in dit digitale 
tijdperk betekent als het dataverkeer 
plat komt te liggen. Ik zou het verstan-
diger, zelfs noodzakelijk vinden om 

daar nu al op te anticiperen. Kijkend 
naar onze eigen organisatie ben ik 
vooral trots op dat we ook in deze 
omstandigheden, mede dankzij ons 
toegewijde team, gewoon dezelfde 
kwaliteit en toegankelijkheid van 
diensten kunnen leveren.’ 

   www.ironmountain.com

Toename digitalisering vergroot belang beheer data 

Sta je op het punt een fonkelnieuwe fabriek te openen, breekt de corona-
crisis uit. Dus wég opening plus een drastische aanpassing van de produc-
tie. Het overkwam directeur Frank Klein van vleeswarenfabrikant Danish 
Crown (voorheen Zandbergen) in de Waarderpolder.

In een gesprek met Jaap Sluis vertelt hij aan Goede Zaken TV hoe hij en zijn 
collega’s van de ene op de andere dag van koers moesten wijzigen. Mede 
omdat de horeca als afzetmarkt vrijwel wegviel, terwijl de consument in de 
supermarkten juist op zoek ging naar met name spekjes. Dankzij de grote 
inzet en flexibiliteit van de werknemers lukte het Danish Crown razendsnel 
bij te sturen. Het management bracht de waardering voor die werknemers 
tot uiting in een cadeaupakket. En, onder het motto support your locals, 
werd dat natuurlijk een Háárlems cadeaupakket. Voor het interview op 
Goede Zaken TV: www.linkedin.com/company/goede-zaken

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

Eerlijk zullen we alles delen...
Belangenorganisaties van verhuurders en huurders, banken en de overheid 
maakten afgelopen 10 april bekend dat zij een Steunakkoord hadden bereikt. 
Een pakket met steunmaatregelen voor retailers die door de coronacrisis zijn 
getroffen. Het Steunakkoord riep zoveel vragen op, dat hierbij een aanvullende 
vragenlijst met antwoorden is opgesteld. De belangrijkste doelstellingen van het 
Steunakkoord zijn het oplossen van liquiditeitsproblemen van huurders en het 
samen delen van de pijn.

Kern van het akkoord is de huurop-
schorting van minimaal 50% tot maxi-
maal 100% voor de maanden april, 
mei en juni. Later wordt vastgesteld 
of kwijtschelding aan de orde is. Voor 
een geslaagd beroep op het opschor-
tingsrecht dient sprake te zijn van een 
aantoonbaar door de coronacrisis ver-
oorzaakt omzetverlies van minimaal 
25%. Het omzetverlies betreft ‘offline 
omzet’, want ‘online omzet’ is volgens 
het Steunakkoord maatwerk.  Het ak-
koord is op vrijwillige basis, verhuur-
ders en/of winkeliers die de afspraken 
niet zien zitten, zijn niet gebonden 
aan het Steunakkoord.

Het Steunakkoord vermeldt ‘zoveel 
mogelijk Nederlandse retailers die 
een omzetdaling hebben van mini-

maal 25% in april, mei en juni’. Het 
Steunakkoord geldt dus voor alle 
door de crisis getroffen retailers. On-
dernemers uit andere sectoren - zoals 
horeca - vallen niet onder het akkoord 
en zijn aangewezen op individuele 
afspraken.

Onduidelijk is welke steun het ak-
koord verhuurders biedt, bijvoorbeeld 
wanneer huurders niet in staat blijken 
de opgeschorte huurtermijnen in te 
lopen en/of failliet gaan. De banken 
en overheid doen vooralsnog weinig 
voor verhuurders: verder dan tijdelijke 
opschorting van financiering tegen 
betaling van rente en uitstel (geen 
afstel) van belastingbetaling door de 
overheid gaat het niet. 
Het bedenken van een breed inzet-

bare oplossing voor verhuurders en 
huurders is lastig, omdat geen situatie 
hetzelfde is. Voor advies en juridische 
ondersteuning bij het opstellen van 
een maatwerkoplossing kunt u con-
tact opnemen. 

Fleur Groos

 www.groosadvocatuur.nl

Fleur Groos

'Iron Mountain Data Centers nam vanaf dag 1 van de coronacrisis maatregelen om veiligheid en gezondheid te garanderen.’
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