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Er staan taart en bloemen op de tafel van Gijs & Guus. De gelijknamige winkel in 
tweedehands kleding en accessoires van Marijke Schut in Santpoort-Noord be-
staat tien jaar. En dan te bedenken dat Marijke in 2010 zonder een duidelijk plan 
startte. 'Ga je droom achterna’, zei haar man. En dat deed ze. 

Anno 2020 is Gijs & Guus een begrip 
in Santpoort en de verre omgeving. 
Er komen zelfs klanten uit Groningen 
in de rekken snuffelen naar twee-
dehands spullen. Marijke Schut had 
geen concreet ondernemersplan, 
maar ze wist wel wat ze wilde. 'Ik 
verkoop mode. Klanten die kleding 
inbrengen, weten dat het acht weken 
in de winkel hangt en vervolgens ver-
huist naar twee weken uitverkoop. Als 
het dan nog niet is verkocht, gaat het 
naar een goed doel, zoals de Kleding-
bank IJmond of naar zorginstellingen 
in de buurt.'

Marijke Schut signaleert dat het 
imago van winkels in ‘second hand’ 
sterk is verbeterd. 'Toen ik hier startte, 
waren er mensen die zich afvroegen 
of een dergelijke winkel wel in hun 
mooie winkelstraat thuis hoorde. Dat 
is echt compleet omgeslagen. Ik heb 

klanten met een inkomen die alles 
nieuw kunnen kopen. Ze vinden het 
gewoon leuk om te kijken, te passen 
en te kopen. Ik maak setjes voor ze, 
maak kleurencombinaties. Ik heb al-
tijd een passie voor mode gehad. Toen 
ik negen was, naaide ik al kleren op 
de achterbank van de auto van mijn 
ouders als we in Brabant mijn opa en 
oma bezochten. Ik heb dertien jaar sa-
men met mijn broers en zusters voor 
mijn ouders gezorgd, deed van alles 
wat. Toen ze waren overleden, wilde ik 
maar één ding. Een winkel in tweede-
hands kleding en accessoires.' 

Sociaal gezicht
Marijke vertelt moeiteloos, zonder op 
persoonlijke details in te gaan, de ene 
na de andere anekdote. Gijs & Guus is 
in tien jaar uitgegroeid tot een begrip, 
een ontmoetingsplek en huiskamer 
voor vaste klanten. Dat verklaart ook 

haar keuze voor, en band met, Rabo-
bank Haarlem-IJmond. 'Ik ben al heel 
lang klant. De Rabobank heeft een 
sociaal gezicht en lokale betrokken-
heid vind ik enorm belangrijk. Daarom 

heeft Rabobank Haarlem-IJmond een 
streepje voor.'

   www.rabobank.nl/haarlem-ijmond

Tweedehands van Gijs & Guus al tien jaar een begrip 

Dagelijks wordt door zorgverleners keihard gewerkt, terwijl veel Haarlemse 
ondernemers juist op hun handen moeten zitten. Applaus is mooi, maar 
van korte duur en voor maar één doelgroep. Vandaar het idee van een 
Gouden Hart; zorgverleners verrassen met een lokaal cadeau en daarmee 
Haarlemse ondernemers een steuntje in de rug geven. Zo ontstond Heel 
Haarlem Helpt: één doneeractie, twee goede doelen.

Via de website kunnen Haarlemmers geld doneren, waarna de zorgver-
lener een Gouden Hart Biljet ontvangt, dat besteed kan worden bij een 
deelnemende, kleine ondernemer. Dan gaat het om een winkel, salon 
of horecazaak in het postcodegebied Haarlem, die geen deel uitmaakt 
van een keten of franchiseformule. Het door Koninklijke Joh. Enschedé  
gedrukte Gouden Hart Biljet vertegenwoordigt een waarde van 40 euro.

 www.heelhaarlemhelpt.nl

Omgaan met wanbetaling door corona-crisis
De lockdown raakt elke ondernemer. 
De cashflow, maar ook de levering van 
goederen vertraagt of komt tot stil-
stand en orders worden gecanceld. 

Veel mkb-ers hebben slapeloze nach-
ten over verplichtingen naar anderen, 
maar ook over de eigen situatie. Als 
facturen niet meer worden betaald, 
staat de economie helemaal stil en 
daar is niemand mee geholpen. Hoe 
kan je juist in deze tijd als schuldeiser 
omgaan met openstaande facturen, 
terwijl je weet dat klanten momen-
teel niet in staat zijn om aan hun ver-
plichtingen te voldoen? Hoe zorg je 
er op een goede manier voor dat de 
facturen uiteindelijk betaald worden, 
zonder dat de relatie schade oploopt?

Deze vragen krijgen wij dagelijks. Wij 
werken deze periode gewoon door en 
in een telefonisch advies leggen we 
uit welke afspraken er mogelijk zijn 
en hoe je die vervolgens vastlegt. Dat 
betekent geen standaard incassopro-
duct gebruiken, maar maatwerk le-
veren. In deze bijzondere omstandig-
heden is dat de toegevoegde waarde 
van de deurwaarder.

Communicatie is het sleutelwoord. 
Zoek uit wat de reden is waarom een 
bedrijf bijvoorbeeld niet meer bereik-
baar is. Mogelijk is uw klant door de 
corona-crisis de bedrijfsprocessen aan 
het herzien en is de factuur over het 
hoofd gezien. Op de website van een 
klant staat vaak vermeld hoe zij om-
gaan met de lockdown-maatregelen.  
   
De campagne 'bellen is oplossen', op 
onze website, is een voorbeeld van 
onze werkwijze. Hiermee stimuleren 
wij ondernemers en burgers om snel 
te bellen om betalingsproblemen op 
te lossen. Samen bespreken we een 
passende oplossing, zodat schulden 
niet verder oplopen. Beslag door onze 
gerechtsdeurwaarders kan vaak wor-
den voorkomen. Door het tonen van 
begrip voor de situatie kan veelal toch 
een regeling worden afgesproken. Wij 
controleren wel van tevoren hoe de 
financiële situatie van het bedrijf er 
uit ziet en of de regeling kan worden 
nagekomen. 

Deze crisis maakt ook de gevolgen 
duidelijk van ondergeschoven debi-
teurenbeheer. Sales en finance zijn te 

vaak twee afdelingen die niet com-
municeren. Het proces van prospect-
to-cash moet regelmatig worden ge-
controleerd, om te vermijden dat een 
openstaande factuur als verrassing 
komt. Boeder Incasso zoekt voor alle 
betrokkenen, juist in deze onrustige 
tijden, de beste oplossing.

Oscar Boeder is mede-eigenaar en ge-
rechtsdeurwaarder van Boeder Incasso.

 www.boederincasso.nl

Oscar Boeder: 'Bellen is oplossen.'

Marijke Schut: ' Toen ik hier startte, waren er mensen die zich afvroegen of een dergelijke win-

kel wel in hun mooie winkelstraat thuis hoorde. Dat is echt compleet omgeslagen.'

Gouden Hart voor de zorg 
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Project duurzaam 
koken Rabobank
Rabobank Haarlem-IJmond stelt voor-
aanstaande koks uit de regio in staat 
duurzaam te koken, met Noordzeevis 
uit IJmuiden en groente van leveran-
ciers Van Streek uit Spaarnwoude, 
voor verschillende doelgroepen. Zo 
kookte vorige week chef Pepijn ten 
Have van Fishbar Monk voor dak- en 
thuislozen in de Wilhelminastraat, 
vertoonde Imko Binnerts zijn culinaire 
kunsten voor cliënten van Heliomare 
en was tv-kok René Pluijm in de weer 
voor medewerkers van Zorgbalans. 

Via www.goedezaken.nu kan het fil-
misch verslag worden bekeken, dins-
dag 26 mei verschijnt op de website 
van Goede Zaken het verhaal over ho-
reca en de duurzame voedselketen in 
tijden van het coronavirus.  Want dat 
er in de toekomst anders wordt ge-
geten en de voedselketen duurzamer 
wordt georganiseerd, lijkt slechts een 
kwestie van tijd.

Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda

di. 19 mei

Goede Zaken TV

Interview met Fokke Hofman, adviseur OKB en voormalig 

horeca-ondernemer. 

Te zien via de openbare LinkedIn-groep Goede Zaken: 

  www.linkedin.com/company/goede-zaken

di. 19 mei

Online workshop PIM NH

Over Investment Readiness, Business Planning en Canvas.

15.00-16.30 uur

  www.pimnh.nl

wo. 20 mei

Kennemer Business Talkshow

Zes tafelgasten over ondernemen en ondernemerschap. 

9.00-10.00 uur Live op facebook:

  www.facebook.com/kennemerbusinesszakennetwerk

Dagelijks

Mama Gaia Talks

Merijn Everaarts ontvangt duurzame Haarlemse ondernemers in 

een dagelijkse talkshow. Te bekijken live op YouTube van 20.30-

20.45 uur, terugkijken: 

  www.mamagaia.nu


