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Het is best bijzonder dat ons eten 
over het algemeen van ver komt. De 
ingrediënten voor een complete maal-
tijd leggen gezamenlijk gemiddeld 
30.000 km af voor alles bij elkaar op 
het bord ligt. Dat kan en moet anders 
vinden veel consumenten en produ-
centen. De behoefte om te weten waar 
voedsel vandaan komt en hoe het 
wordt geproduceerd, wordt steeds 
groter. 

Rabobank speelt als grote Food & Agri 
financier een belangrijke rol in het ver-
korten van de voedselketens. Dat be-
gint gewoon om de hoek. Juist in deze 
bijzondere tijd blijkt dat er behoefte 
is aan lokaal geproduceerd voedsel. 
De pas ontstane samenwerking Ra-
bobank Haarlem-IJmond wilde daar 
in haar omgeving concreet iets mee 
doen. De bank haalde daarom pakket-
ten van Noordzeevis uit IJmuiden en 
verse groente van lokale leveranciers 
van Van Streek uit Spaarnwoude naar 
gerenommeerde chef-koks uit de re-
gio. Die gingen daar op originele wijze 
mee aan de slag. 

Pepijn ten Have van Fishbar Monk 
uit Haarlem, René Pluijm van Pluijm’s 
eetbare wereld uit IJmuiden en Imko 

Binnerts van Puur Zee uit Wijk aan 
Zee kregen alle vrijheid, om naar ei-
gen inzicht met deze vis en groente 

een culinair verantwoorde maal-
tijd te bereiden voor verschillende 
doelgroepen. In Haarlem werden de 

dak- en thuislozen bij HVO Querido 
verrast, de zorgmedewerkers van 
Zorgbalans bij  Velserduin genoten 
van de aandacht die ze kregen en 
cliënten van Heliomare lieten zich de 
maaltijd eveneens goed smaken.

Hartverwarmend 
Jerry Notenboom, directievoorzit-
ter van Rabobank Haarlem-IJmond 
is trots: 'Een doelstelling van onze 
nieuwe bank is het leggen van ver-
bindingen tussen verschillende par-
tijen, ondernemers en bestaande en 
potentiële klanten. Het is waanzinnig 
om te merken dat we met dit project 
daar een fraai begin mee hebben ge-
maakt. Dat de chefs, juist in deze tijd, 
de moeite namen om een maaltijd te 
maken voor mensen die extra aan-
dacht verdienen, is hartverwarmend. 
We hopen dat de aandacht voor de 
lokaal geproduceerde producten na 
de coronacrisis aanhoudt, zodat we 
samen stappen kunnen maken.'

   www.rabobank.nl/lokale-bank/
haarlem-ijmond

Lokale producten inspireren voor goede doelen kokende chefs 

Er komen momenteel regelmatig (grote) bedrijven negatief in het nieuws 
naar aanleiding van hun keuzes in corona-tijd. Bijvoorbeeld omdat er 
ondanks fraaie winsten en dividenduitkeringen in voorgaande jaren nu 
overheidssteun wordt aangevraagd, er grote groepen werknemers worden 
ontslagen of de betalingstermijnen (nog) verder worden opgerekt. Vanuit 
de gedachte dat de meeste bedrijven wél deugen, zijn de in Haarlem 
woonachtige ondernemers Marc-Peter Pijper (Viisi Hypotheken) en René 
Brouwers (Great Place to Work) gestart met het platform ‘Wie zet jij op 
één?’. Daarmee willen ze een positief geluid laten horen vanuit de onder-
nemers die zich ook nu inzetten om goed om te gaan met hun mensen, 
klanten en leveranciers - en proberen om samen tot intelligente oplossin-
gen te komen. Ongeveer 200 ondernemers, van zzp-ers tot multinationals, 
sloten zich al aan bij het platform, dat geleidelijk verder moet groeien 
om een steeds grotere stem te geven aan de bedrijven die ook in zwaar 
ondernemersweer solidariteit hoog in het vaandel hebben staan.
 
  Meer informatie en (kosteloos) aansluiten: www.wiezetjijopeen.nu, 
 of bekijk de ‘Mama Gaia Talk’ met de initiatiefnemers (26 mei, zie agenda)

NOW 2.0 – wat gaat er veranderen? 
De overheid heeft de NOW-regeling 
verlengd, maar de nieuwe regeling, 
NOW 2.0, kent ook wijzigingen. Wat 
zijn die wijzigingen in de Tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkgelegenheid en waar moet u re-
kening mee houden? 

Vanaf 6 juli kan een ondernemer die 
minstens 20% omzetverlies verwacht, 
evenals onder de NOW, een tege-
moetkoming in de loonkosten aanvra-
gen bij het UWV. Dit keer voor juni, juli 
en augustus, zodat ze hun personeel 
kunnen doorbetalen. 

De subsidie wordt verhoogd naar 40 
procent. Daarmee gaat de NOW 2.0 
ook een bijdrage leveren aan andere 
kosten dan alleen de loonkosten. De 
referentiemaand voor de loonsom 
wordt maart 2020. Als de loonsom in 
de maanden maart-mei hoger is dan 
in de maanden januari-maart wordt 
in de al lopende NOW-regeling maart 
ook als uitgangspunt genomen. Dit is 
van belang voor seizoensgebonden 
bedrijven, zoals strandtenten. 

Een belangrijke beperking van de 
NOW 2.0 is dat een bedrijf dat ge-
bruikmaakt van de regeling over het 
jaar 2020 geen winstuitkering aan 
aandeelhouders mag doen, geen bo-
nussen aan het bestuur en de directie 
mag uitkeren en geen eigen aandelen 
mag inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de boete bij 
ontslag bestaan, maar dit geldt niet 
langer voor ontslag op bedrijfseco-
nomische gronden. Bedrijven moeten 
bij de aanvraag wel verklaren dat er 
overleg met de vakbonden zal plaats-
vinden als zij voor meer dan 20 me-
dewerkers bedrijfseconomisch ont-
slag willen aanvragen. De wettelijke 
bescherming bij ontslag, evenals het 
verschuldigd zijn van de transitiever-
goeding, blijft gewoon gelden.

Werkgevers die de NOW 2.0 aanvra-
gen, moeten hun werknemers gaan 
stimuleren om aan bij- en omscholing 
te gaan doen. Voor mensen die hun 
werk dreigen te verliezen of al verlo-
ren hebben, evenals flexwerkers en 

zzp’ers die geen opdrachten meer krij-
gen, zal het crisisprogramma ‘NL leert 
door’ komen. Waarmee ze vanaf juli 
kosteloos online scholing en ontwik-
keladviezen kunnen volgen, om zich 
aan te passen aan de nieuwe econo-
mische situatie.

Philippine Hoyng

  HoyngDeMönnink  
Advocatuur & Mediation

 phoyng@hoyngdemonnink.nl

Philippine Hoyng

Imko Binnerts vertoonde, op gepaste afstand, zijn culinaire kunsten voor cliënten van Heliomare.
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De meeste werkgevers deugen 

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

di. 26 mei
Goede Zaken TV
Interview met Mikkel Lévelt, directeur van 
Simon Lévelt.
Te zien via de openbare LinkedIn-groep 
Goede Zaken: 
  linkedin.com/company/goede-zaken

di. 26 mei
Mama Gaia Talks
Merijn Everaarts interviewt de initiatief-
nemers van de actie ´Wie Zet jij op Eén´.
Te bekijken live op YouTube van 20.30-
20.45 uur.
  Terugkijken: www.mamagaia.nu

wo. 27 mei
Open Avond Inholland
Online Open Avond voor Business 
Studies, Finance & Control, 
Ad Logistiek.
17.00-20.00 uur
  www.inholland.nl/opendag

do. 28 mei
Mama Gaia Talks
Merijn Everaarts ontvangt  
Hans Stegeman van Triodos.
Te bekijken live op YouTube van  
20.30-20.45 uur.
  Terugkijken: www.mamagaia.nu

di. 2 juni
Goede Zaken TV
Interview met Anne-Marije 
Hogenboom, directeur Haarlem 
Marketing.
Te zien via de openbare LinkedIn-groep 
Goede Zaken: 
  linkedin.com/company/goede-zaken

di. 9 juni 
Sparkz Netwerkborrel
Netwerkborrel voor Ondernemers.
17.30-19.30 uur
Locatie: Brouwerskolkje
  www.SparkzNetworking.nl


