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’Niet duurzaam ondernemen, is niet langer een optie. Als je geen aandacht 
schenkt aan duurzaamheid verlies je uiteindelijk omzet, omdat klanten niet 
meer voor je product kiezen.’ Dat zegt Daniëlle Strating-Geijteman, senior con-
sultant van het Rabobank Duurzaam Innovatieteam.

Daniëlle en haar drie collega’s helpen 
bedrijven in de Metropool Regio Am-
sterdam de omslag naar duurzaam 
ondernemen te maken. Ze laten 
onder andere zien dat duurzaam on-
dernemen loont. Danielle: ‘We helpen 
klanten, van klein tot groot. Onderne-
mers willen ondernemen. Wij laten 
zien hoe zij duurzaamheid kunnen 
integreren en begeleiden hen bij de 
implementatie.’

Volgens Daniëlle is er een aantal rede-
nen waarom duurzaam ondernemen 
loont. ‘Het resulteert in een betere 
beheersing van risico’s, processen en 
voorraden. Het levert een verbeterde 
reputatie en beter imago op en stelt 
een bedrijf in staat beter in te spelen 
op veranderende marktomstandig-
heden. Bovendien is een duurzaam 
bedrijf aantrekkelijker voor nieuwe 

medewerkers én wordt het verkrijgen 
van financiering om te investeren in 
nieuwe technologieën eenvoudiger. 
Het puur maken van winst wordt niet 
meer gezien als het allerbelangrijkste. 
Van een bedrijf wordt tegenwoordig 
verwacht dat het toegevoegde waar-
de heeft voor de gehele samenle-
ving.’

Kansen en risico’s in kaart brengen
In maart 2020 is binnen Rabobank het 
Duurzaam Innovatieteam gestart om 
ondernemers te adviseren bij duurza-
me transities en innovaties. Daniëlle: 
‘Ik vergelijk de overgang naar duur-
zaam ondernemen met de invoering 
van de IT in de jaren 80. Dat was een 
soort black hole, waar maar heel wei-
nig mensen de echte toegevoegde 
waarde van zagen. Zo is het ook met 
duurzaam ondernemen. Een paar jaar 

geleden leek het een ver van mijn bed 
show, nu kunnen we er als consument 

en ondernemer niet langer omheen. 
Rabobank wil het bedrijfsleven hierbij 

helpen. Met ons team kunnen wij het 
gehele bedrijf door de ‘duurzaam-
heids-wasstraat’ halen en brengen wij 
kansen en risico’s in kaart. Onderne-
mers zijn daardoor in staat hun stra-
tegie daarop af te stemmen. En voor 
ondernemers ook belangrijk; wij laten 
meteen zien wat het kost, wat het op-
brengt en welke subsidie- en/of finan-
cieringsmogelijkheden er zijn.’ 

Rabobank startte dit jaar ook 
met een pilot voor elektrische 
bestelwagens. Daarbij wordt 
inzichtelijk gemaakt dat die niet 
per definitie duurder hoeven te 
zijn dan bestelwagens die rijden 
op fossiele brandstoffen. Meer 
informatie: raboelectriclease.nl. 
Ondernemers die contact met het 
Rabobank Duurzaam Innovatie-
team willen opnemen, mail naar: 
communicatie.haarlem- 
ijmond@rabobank.nl

 www.rabobank.nl/haarlem-ijmond

Rabobank adviseert ondernemers met Duurzaam Innovatieteam

Het duurzaam innovatieteam van Metropoolregio Amsterdam: Ronald Linthorst, Daniëlle 
Strating-Geijteman, Elske van Gent en Caren van der Merwe.

Foto: Florens van der Put
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Na bijna 12 jaar stopt zakennetwerk Kennemer Business. Het regionale 
ondernemersnetwerk is onder meer bekend van de goedbezochte, open 
netwerkborrels voor het bedrijfsleven onder de namen Lente Borrel, 
Beach Borrel en Kastanje Borrel, maar ook van tien edities Autotestdag 
voor ondernemers. Onder de vlag van Kennemer Business zijn meer dan 
65 regionale zakenevenementen georganiseerd, waarbij vele duizenden 
businesscontacten gefaciliteerd zijn. 

De reden om te stoppen is de combinatie van zakelijke overwegingen 
en persoonlijke ontwikkeling van ondernemer Rob Wieleman (links op 
de foto, naast John Cornelisse van Plazand), die het een positieve keuze 
noemt. De beslissing over Kennemer Business heeft géén gevolgen voor 
de Haarlemse Ondernemers Prijs, de Haarlemse Prinsjesdag Lunch en de 
Participatieprijs werkgevers. Rob Wieleman blijft de motor achter deze 
zakenevenementen. 

Kennemer Business zakennetwerk stopt Zoeken naar de balans in Coronatijd
Vrijdag 29 januari jongstleden kopte het Financieel Dagblad: ‘Horecazaak heeft 
recht op 50% huurkorting tijdens lockdown’. Naar aanleiding van een uitspraak van 
de rechtbank Den Haag in een geschil tussen een verhuurder en twee cafébazen.  

Deze zaak heeft veel aandacht ge-
kregen en niet alleen vanwege de 
uitkomst, maar ook omdat het een 
zogenaamde ‘bodemprocedure’ be-
trof. Tot nu toe zijn er vooral kort ge-
ding procedures tussen huurders en 
verhuurders gevoerd, dat zijn spoed-
procedures met weinig ruimte voor 
onderzoek naar de feiten. Dit neemt 
niet weg dat een kort geding proce-
dure zinvol kan zijn, zeker wanneer ‘de 
nood aan de man is’ en partijen er zelf 
niet uitkomen.  

Op basis van deze zaak kan echter niet 
worden geconcludeerd dat horeca-
ondernemers tijdens een ‘lockdown’ 
automatisch recht hebben op een 
huurkorting van 50%. Dat hangt af van 
alle omstandigheden van het geval, 
zoals van de ontvangen staatssteun, de 
hoogte van de omzetderving, eventue-
le andere oorzaken voor het omzetver-
lies, of er sprake is van een gedwongen 
of vrijwillige sluiting en eventuele eer-
der tussen partijen gemaakte afspra-

ken. De manier waarop partijen zich 
tegenover elkaar hebben opgesteld, 
kan daarbij ook van belang zijn.

De Hoge Raad
De Coronacrisis en de overheids-
maatregelen hebben geleid tot een 
verstoring van het evenwicht in huur-
overeenkomsten. Hoe een en ander 
(juridisch) weer in balans kan worden 
gebracht verschilt per zaak. De komen-
de periode zullen meer procedures 
volgen en mogelijk wordt in een aantal 
daarvan doorgeprocedeerd bij het Ge-
rechtshof en de Hoge Raad. Die zaken 
zullen bijdragen aan het antwoord op 
de vraag welke criteria bepalen welke 
contractspartij de zwaarste lasten van 
de coronacrisis moet dragen. 

Tot die tijd moeten partijen het doen 
met uitspraken van de rechtbanken. 
Daarbij moet niet uit het oog worden 
verloren dat behalve overeenkomsten 
er ook altijd verschillen zullen zijn 
tussen zaken en dat de rechtspraak 

maatwerk is. Met de kennis van nu 
kan het raadzaam zijn om in nieuwe 
overeenkomsten een regeling op te 
nemen over hoe te handelen ingeval 
van een crisis of ‘lockdown’.

Heeft u vragen over de impact van Co-
rona op uw verplichtingen uit hoofde 
van de huurovereenkomst, neem dan 
vrijblijvend contact met mij op via 
Fleur@groosadvocatuur.nl

Fleur Groos

  www.groosadvocatuur.nl

Fleur Groos

Als gevolg van de Covid-19-maatregelen zijn verschillende bijeenkomsten afgelast of verplaatst.  
Tip: check de websites van de organisaties voor de meest actuele stand van zaken.

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

do. 18 februari

Online Introduction Day

Present your Startup Haarlem 2021, 

met sprekers en speeddates met 

investeerders. 

9.30-16.00 uur

  www.presentyourstartup.nl

do. 4 maart

NetwerkenWerkt!

Online bijeenkomst, netwerk voor HR-

professionals uit Zuid-Kennemerland 

en IJmond.

10.00-11.30 uur

  www.wspzkij.nl

di. 30 maart

Sparkz netwerkdiner

Maandelijks netwerkdiner voor 

ondernemers en beleidsmakers.

18.00-22.30 uur

Locatie: Landgoed Groenendaal

  www.sparkznetworking.nl
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