EN
AUTOZAKen
11

Zie pagina 9

Gooise Netwerk Borrel
12 mei en 9 juni

Zakelijk en culinair
netwerkevent
Locatie: NH Hotel Naarden
17.00-20.00 uur.

Aanmelden: ronald@commesso.nl
Zie pagina 12
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Nederland harder geraakt
door grenscontroles
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Grenscontroles als gevolg van de vluchtelingencrisis kunnen ons land heel veel geld gaan kosten.

‘Nederland moet zich blijven verzetten tegen de herinvoering van grenscontroles in het Schengen-gebied’.
Dat stelt MKB-Nederland naar aanleiding van onderzoek van het
Centraal Planbureau (CPB).
Daaruit blijkt dat het bruto binnenlands
product met 9 miljard euro kan teruglopen in 2020 als de grenscontroles blijvend zijn. Vanwege de grotere openheid

van de Nederlandse economie is het nadeel in Nederland groter dan in andere
EU-landen.
Volgens het CPB leiden grenscontroles
tot langere wachttijden die niet alleen
het handelsverkeer raken, maar ook het
toerisme, het woon-werkverkeer en het
winkelen in de grensstreek. Momenteel
voert een aantal lidstaten tijdelijk weer
grenscontroles uit en overweegt de Eu-

ropese Commissie een uitbreiding van de
controles voor twee jaar goed te keuren.
MKB-Nederland hoopt dat de afspraken
tussen de EU en Turkije zullen leiden
tot het beperken van de vluchtelingenstroom naar de landen van de Europese
Unie. Dat zou dan de druk wegnemen
van de roep om nieuwe grenscontroles.
“We moeten nu kijken hoe reëel die afspraken zijn”, aldus de ondernemersorganisatie.

Nederland populair voor Chinese investeerders
De investeringen van Chinese bedrijven in Nederland door middel van
overnames en investeringen in onroerend goed, machines en andere
productiemiddelen is in 2015 opgelopen tot 2,5 miljard dollar.
Dat is negen procent meer dan het jaar
ervoor. Chinese ondernemingen waren
vooral geïnteresseerd in de ICT-sector;
daar werd 1,8 miljard dollar geïnvesteerd.
De overige 0,7 miljard kwam terecht in de
zakelijke- en financiële sectoren, de zorg
en de biotech-industrie.
Daarmee staat Nederland nu vierde op
de lijst met Europese landen waar China

het meeste geld investeert, achter Italië
(7,8 miljard dollar), Frankrijk (3,4 miljard)
en het Verenigd Koninkrijk (3,3 miljard).
In totaal bedroegen de Chinese directe
investeringen in Europa vorig jaar 23 miljard dollar; het hoogste bedrag tot nu toe.
In de VS investeerden Chinese bedrijven
in totaal 15 miljard dollar.

Chinese buitenlandse investeringen een
vlucht genomen door de snelle groei van
Chinese bedrijven, het streven om hoogwaardige kennis in te kopen en liberalisering van China’s regels om in het buitenland te investeren. Zo mogen sinds kort
ook Chinese banken en verzekeraars een
deel van hun vermogen in het buitenland
beleggen. Financiële instellingen hebben
de Chinese buitenlandse investeringen in
de afgelopen drie jaar met 15 miljard dollar doen groeien.

Volgens de onderzoekers hebben de

Lees verder op pagina 7

Uw volledige
kantoorautomatisering
036 – 30 30 430 | almere@NM2D.nl

Lezersactie
HILVERSUM - Een bedrijfsinterview
online op www.bedrijfsinterview.nl
is een geheel nieuwe manier van
communiceren om uw bedrijf online
zichtbaar te maken.
Vertel over uw drijfveren en het toekomstbeeld van uw bedrijf. Met uw unieke verhaal
vergroot u het vertrouwen van bestaande
klanten en maakt u potentiële klanten
nieuwsgierig. Speciaal voor u als lezer van
GooiZaken en als bedrijf kunt u nu voordelig kennis maken met en gebruik maken van
www.bedrijfsinterview.nl online.
Verras klanten met een originele boodschap en vergroot hun vertrouwen in uw
bedrijf.

We hebben
Europa hard
nodig

6

Autozaken:
Hans van Sunder

9
Nieuwe Rrancise
Code

13
Bedrijven moeten
energie besparen

15
Bedrijfsinterview afgenomen op afspraak
door een journalist. Inclusief fotoreportage
voor op uw eigen site.
Uw bedrijf zichtbaar op social media via link
(Facebook, Twitter, Linkedin etc)
Compleet geplaatst op www.bedrijfsinterview.nl voor onbepaalde tijd.

Eenmalige investering en kosten!
Kosten voor dit totaalpakket zijn normaal
eenmalig 495 euro.

GooiZaken lezersactie: 25% korting,
uw kosten zijn dan eenmalige totaal
375 euro (excl. BTW).

Wilt u van dit aanbod gebruik maken, meld
u dan aan via contact@gooizaken.nl onder
vermelding van: Ja, ik maak gebruik van
Gooizaken lezersactie bedrijfsinterview.nl.
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Nederlandse vrouw ambitieus

column
Van de
Burgemeester
drs. M.E. Smit

Kansrijke
markten
Gemeente Wijdemeren is prachtig! We hebben
ontzettend veel te bieden op het gebied van
recreatie en toerisme. Er zijn waanzinnig mooie
natuurgebieden die zich goed lenen om bijvoorbeeld te wandelen en te fietsen. Natuurlijk zijn we
het meest bekend als veelzijdig watersportgebied.
Op de Loosdrechtse Plassen kun je uitstekend
suppen, surfen, zwemmen en varen. En op strandjes als De Strook in Breukeleveen en De Zuwe in
Kortenhoef kunnen recreanten en toeristen een
dagje van zon en water genieten.
Vele recreanten en toeristen bezoeken ons gebied
dan ook. Dat biedt kansen voor u als ondernemer.
Ik vind het belangrijk dat u deze kansen kunt benutten. Ik noem bijvoorbeeld het Loosdrechts
Plassengebied. Deze Plassen liggen op steenworp
afstand van Amsterdam en Utrecht. Te midden van
prachtige natuur en buitenplaatsen. Een idealere
ligging bestaat er bijna niet! Een dagje varen in
Loosdrecht zou een vaste excursie moeten zijn
van iedere toerist in Amsterdam! Ze zijn van harte
welkom!
Maar hoe zorgen we ervoor dat dit gebied aantrekkelijk blijft en nog meer mensen trekt? Ik overleg hierover regelmatig met ondernemers en de
Provincie. Op dit moment zijn de vrijetijdssector,
en de bezoekers, in het Loosdrechts Plassengebied samen goed voor 80 miljoen euro en ca.
1000 banen. Cijfers waar ik trots op ben! Onderzoek wijst uit dat deze cijfers nog flink kunnen
groeien. Dan moeten we wel meer aansluiten bij
de wensen van de bezoekers. Denk bijvoorbeeld
aan het stimuleren van het aanbod voor bezoekers
die hier kort verblijven, zoals hotels, recreatiebungalows en kampeerplaatsen. Maar ook het beter
bevaarbaar maken van de plassen en het verbinden van de plassen met andere gebieden worden
genoemd als kans. Er zijn dus nog grote markten
aan te boren in het mooie Wijdemeren.
Ik zou zeggen, grijp die kans!

drs. M.E. Smit
Burgemeester Wijdemeren

Van de vrouwelijke Nederlandse professionals ambieert maar liefst 60 procent een toppositie.

GOOI EN VECHTSTREEK - Van de vrouwelijke
Nederlandse professionals ambieert, maar
liefst 60 procent een toppositie. Onder mannen
ligt dat aantal met 58 procent iets lager.

procent van de Nederlandse vrouwen geldt dat zij hun
carrière als geslaagd zien als zij de positie van CEO hebben bereikt. Wereldwijd ligt dat percentage met twaalf
procent aanzienlijk hoger.

De helft van de vrouwen ziet zichzelf als succesvol als
zij aan het einde van hun carrière een management- of
directiefunctie hebben bereikt. Dit aantal ligt net onder
het wereldwijde gemiddelde (54%). Voor slechts vier

Dit is een aantal van de belangrijkste conclusies uit het
Global Gender Diversity Report 2016 van recruitmentorganisatie Hays, dat onderzoek deed onder 11.500
professionals wereldwijd.

Gratis presentatie Social Media
NAARDEN – Op donderdag 12 mei houden
FreshCCommunication en OP Projectmanagement voorafgaande aan de maandelijkse
GooiseNetwerkBorrel in NH Hotel Naarden een
gratis presentatie over wat sociale media voor
uw business kan betekenen.
Vandaag de dag red je het als ondernemer niet meer om
alleen op de traditionele manier leads te generen via
sales en/of accountmanagement. Kreten als ‘Social Selling - Omnichannel’ worden daarom steeds belangrijker.
Deze kreten zijn afkomstig uit het Social Media landschap. Social Media is een belangrijk onmisbaar middel
en als je daar als ondernemer niet aan mee doet, is dat
zeker een gemiste kans.
Wil je weten hoe een ‘kleine’ ondernemer als Linda Donkel
- eigenaresse van Linda’s Little Britain in Hilversum - door
Social Media meer klanten van buiten Hilversum kreeg?

Claudia Bergman en Orhan Polat zijn experts in Social Media.

viteiten. Tijdens de training wordt geleerd de uiteenlopende Social Media kanalen uniform te maken en slim
en handig met elkaar te koppelen. Hierdoor heb je dus
met één bericht een groot bereik en wordt je boodschap
als een olievlek verspreid. Wie wil nou niet door minder
te doen méér rendement bereiken!

Hoe Mitra La Grand - eigenaresse van La Mysore Cosmetics in Bussum en Emmeloord - via Social Media haar
filosofie over haar natuurlijke producten overbrengt via
de juiste Social Media kanalen? En hoe ze communiceert met de gewenste doelgroepen? Zij heeft met haar
producten de ‘Beauty award 2015’ voor ‘Best organic
product’ gewonnen.

Deze interessante cases gaan Claudia Bergman @
FreshCCom en Orhan Polat @OPProject je tijdens een
presentatie op donderdag 12 mei aanstaande in Naarden toelichten. Deze presentatie wordt gehouden voorafgaand aan de maandelijkse GooiseNetwerkBorrel in
het NH Hotel Naarden. Ontvangst met koffie en thee
vanaf 15,45 uur. Aanvang 16.00 uur en aansluitend
vanaf 17.00 uur napraten, borrelen, hapjes en netwerken met de aanwezigen.

Fresh-C Communication en OP Projectmanagement
verzorgen interactieve één op één training, waarbij ze
100 procent inspelen op jouw specifieke bedrijfsacti-

Vooraf aanmelden via: Claudia Bergman door te bellen
of een Whatsapp te sturen aan: +31 6 253 19 742 of
per email: FreshCCommunication@gmail.com

Food belangrijke trekker PROVADA: aftellen begonnen
GOOI EN VECHTSTREEK - Het aftellen voor het
winkelcentra
jaarlijkse platform voor de vastgoedbranche
GOOI EN VECHTSTREEK - ‘Succesvolle winkelcentra hebben een fors groter aandeel food,
een medisch cluster, multiculturele winkelformules en een link met online bestellen via een
pick-up point’, aldus Jaap Blokhuis, CEO van
Multi Corporation
Multi is een toonaangevende eigenaar, beheerder en
(her) ontwikkelaar van hoge kwaliteit winkelcentra in Europa en Turkije. Als een goed gekapitaliseerd, groei-georiënteerd, pan-Europese retail platform is Multi gericht
op het creëren, beheren en verbeteren van duurzame
huurinkomsten. Het bedrijf bezit of beheert momenteel
meer dan 90 winkelcentra, die meer dan 400 miljoen bezoekers per jaar te verwelkomen.
Blokhuis was een van de sprekers bij een congres over
vernieuwingen in winkelvastgoed, dat Neprom en IVBN
organiseerden in samenwerking met PropertyNL. Ook
andere sprekers waren het ermee eens dat ‘food’ in brede zin (dagelijkse boodschappen en horeca) zich in hoog
tempo tot de belangrijkste trekker in een winkelcentrum
ontwikkelt.

PROVADA 2016 is weer begonnen.

Gedurende drie dagen treffen vastgoed (gerelateerde)
partijen elkaar in de RAI in Amsterdam om plannen,
ideeën en visies met elkaar te delen. PROVADA is inmiddels uitgegroeid tot een inhoudelijk netwerkevenement
waar alle belangrijke (grote maar ook kleine) organisaties, die wonen, werken en winkelen interessant en
comfortabel maken, aanwezig zijn. Ondanks de sterke
opmars van internet is er nog steeds een grote behoefte
aan persoonlijke ontmoetingen en het opdoen van nieuwe informatie.
Op PROVADA kunnen bezoekers, maar ook de standhouders onderling met klanten praten, (vervolg)afspraken
maken, maar ook geïnspireerd worden door presentaties, lezingen en debatten. Tijd is schaars en daarom
biedt PROVADA de mogelijkheid deze aspecten in één,
twee of drie dagen samen te brengen.
PROVADA is hét ontmoetingspunt van de Nederlandse
vastgoedbranche en wordt op 7, 8 en 9 juni gehouden in
de RAI Amsterdam. Meer info: www.provada.nl
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Scan hier

–
Nagelsalon
– Schoonheidssalon
–– Pedicure
Massage
–
Kapper
– Wimper extentions
–

Jan Tooropstraat 13
1382TZ Weesp
0294-450250
www.beautyboulevardweesp.nl

B U R O
B U S S U M
Open huis voor
Communicatie

Stichting Pro Bussum,
Tadorna Media Communicatie,
Bert Verhoeff Fotografie,
Jacques Seignette,
Grafische Vormgeving
Brinklaan 75A, Bussum
035 - 6216039

NH Naarden
IJsselmeerweg 3
1411 AA Naarden
Tel: 035 - 6951514
nhnaarden@nh-hotels.com

www.nh-hotels.com

Inspirerende vergaderlocatie
Inspirerende vergaderlocatie borrel
parkeren voor de deur
parkeren voor de deur

borrel

Bosrijke omgeving
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Private dining Bosrijke omgeving
Private dining
vlakbij uitvalswegen A2 en A27
Lunch vlakbij uitvalswegen
A2 en A27
7 dagen per week open
Lunch
7 dagen per week open

D E

I N

Vergaderarrangementen
Vergaderarrangementen

W E B S H O P

W W W . T U B I N O . N L

Restaurant Vuur
Restaurant Vuur4 Baarn
Hilversumsestraatweg
Hilversumsestraatweg
4 Baarn
035 5432600
- www.restaurantvuur.nl
035 5432600 - www.restaurantvuur.nl
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De do’s en don’ts van het netwerken
‘Netwerken. De een ziet kansen, de
ander beschouwt het als verloren
tijd. Wat ook je houding is, je kunt
in elk geval leren contacten over
te houden aan netwerkbijeenkomsten’, aldus Rob Tol, oprichter van
de NetwerkAcademie.
Overigens netwerkt de jongste generatie ondernemers liever online. Anno
2016 moet je dus vooral je LinkedIn
profiel goed bijhouden. Het aantal
LinkedIn leden groeide in 2014 met negentien procent. Nederland is wereldkampioen ‘Linkedinnen’. Tol: ‘Let vooral
op de tweedegraads-connecties voor
het aanboren van nieuwe contacten. Dat
zijn er namelijk veel. Je hebt maar één
vriendelijk verzoek aan een directe connectie nodig om in contact te komen met
de voor jou interessante tweedegraadsconnectie’.

Do’s

Don’ts

*Leer de ander kennen
*Zoek uit wat jullie gemeen hebben
*Bied hulp, maar vraag ook om hulp
*Luister
*Doe wat je belooft

*Netwerken zien als doel op zich
*Passief netwerken
*Pas netwerken als het moet
*Doen alsof je interesse hebt
*Niets van je laten horen

Doordat het aanbod online overweldigend is, is mond-tot-mondreclame weer
helemaal terug. Netwerken op bijeenkomsten gebeurt volgens Tol nog wel,
maar veel gerichter dan voorheen. ‘Wees
kritisch naar welke bijeenkomsten je
gaat. En als je gaat, vraag een deelnemerslijst op van de mensen die komen en
besluit van tevoren wie je wilt spreken.
Ga iets eerder dan de rest en betrek de
organisator in je zoektocht. Vraag hem
of hij je wil voorstellen aan een voor jou
interessant contact en ga speeddaten’.

LinkedIn bewijst ook op netwerkbijeenkomsten zijn nut. Tol: ‘Het visitekaartje
is op zijn retour; direct linken via de
smartphone is handiger. Ook het doen
van vrijwilligerswerk bij een lokale (business)club is in opkomst. Je levert een bijdrage aan een goed doel en breidt tegelijk je netwerk uit. Stel, je club heeft een
website nodig en jij kunt dat regelen:
doe het dan. Grote kans dat de mensen
met wie je samenwerkt bij je terugkomen als hun bedrijf een website nodig
heeft’.

En als je eenmaal een waardevol contact
hebt? ‘In veel families is het bij het afscheid gebruikelijk om te zeggen: ‘Geen
bericht is goed bericht’. Dat is bij netwerken juist niet het geval. Je móet af en toe
wat van je laten horen’, besluit Tol.

Op de Gooise Netwerk Borrel kun je uitstekend
nieuwe contacten aanboren.

Spreken voor publiek is voor veel mensen lastig en soms zelfs doodeng. Het staat na onder andere een ongeluk van zichzelf
of dierbaren of verlaten worden door een geliefde niet voor niets in de top 5 van grootste angsten.

Spreken in het openbaar kun je leren
Het is opvallend dat spreken in het openbaar in deze top 5 staat. Het is namelijk
niet iets dat je overkomt, zoals mensen
dat wel bij de overige angsten ervaren.
Presenteren is juist een vaardigheid die
je kunt leren. Door trainingen en oefeningen kun je er zelfs beter in worden en
zodoende meer zelfvertrouwen opdoen.
Desondanks zien veel mensen er tegen
op en blijft de angst voor een publiekelijk
optreden bestaan.

Contact maken met het
publiek en de regie nemen
over lichaamstaal, adem
en stemgebruik
Inmiddels is er voldoende bewijs dat
wanneer mensen zich meer bewust
zouden zijn van hun wijze van communiceren, met name van hun lichaamstaal,
adem- en stemgebruik, dat de angst voor
het spreken in het openbaar dan niet tot
nauwelijks aanwezig is.

Pauline van Aken is auteur van meerdere
boeken over presenteren.

Helaas zijn maar heel weinig mensen zich
bewust van hun lichaamstaal en ademgebruik tijdens spreken. Over het algemeen
worden mensen zich er pas van bewust
zodra ze spanning in hun lichaam voelen
en in ademnood verkeren. Een spreker
gaat, veroorzaakt door een onrustig en
gejaagd gevoel, tijdens het presenteren
te snel praten en neemt te weinig tijd
voor zijn boodschap. De spreker hecht
(onbewust) te weinig waarde aan zijn
woorden. Door het snelle spreken, zal hij
niet alleen minder duidelijk overkomen,
ook zal hij te hoog en oppervlakkig gaan
ademen.

Hierdoor benut hij enkel en alleen de toppen van zijn longen. Gevolgen hiervan
zijn: vastlopen en de draad van je verhaal kwijt raken, haperen en stotteren,
benauwdheid en ademnood ervaren, met
in het ergste geval een black-out of hyperventilatie. Dit zijn verschrikkelijke ervaringen voor mensen waar ze jaren last
van kunnen hebben.
In de leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar is de
angst voor het spreken in het openbaar

Spreken in het openbaar is voor heel veel
mensen een angstig iets.

het grootst. Zij zien presenteren als presteren en niet als delen van kennis en ervaring. Vooral in de eerste twee minuten
van een presentatie blijkt de angst het
meest merkbaar, voor zowel de spreker
als voor het publiek. Presentatie- en mediatrainer Pauline van Aken heeft een
duidelijke mening: ‘Contact maken met
het publiek en de regie nemen over lichaamstaal, adem en stemgebruik. Dat
is de belangrijkste les die ik mensen kan
meegeven. Veel oefenen en vlieguren
maken. Natuurlijk is het dan soms ook
nog spannend, maar de spreker zal niet
langer overmand worden door angst’.
Pauline van Aken heeft ruime ervaring als
TV presentatrice en is auteur van meerdere boeken over presenteren, zoals ‘Present yourself with power’ (2012). Pauline
geeft trainingen en seminars over communicatie- en presentatievaardigheden.
Op 26 mei 2016 is het eerstvolgende
seminar ‘Ben jij Boeiend’. Voor meer informatie www.benjijboeiend.nl.

Stappenplan werk uitbesteden Nieuw logo OVGM
Werkgevers die werk uitbesteden aan zzp’ers of (onder)aannemers
kunnen baat hebben bij het Stappenplan dat is opgesteld door Antwoord
voor Bedrijven. Een volledige uitleg over alle stappen is te vinden op
http://www.ondernemersplein.nl/stappenplan/werk-uitbesteden/

Werk uitbesteden
1 Controleer de identiteit van uw arbeidskrachten
2. Voorkom aansprakelijkheid voor loonheffingen
3 Ga na of er sprake is van een dienstbetrekking
4. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden
5. Bepaal de werktijden en rusttijden
6. Zorg dat alle arbeidskrachten minimaal het minimumloon ontvangen
7. Betaal btw of trek dit als voorbelasting af, geldt ook voor buitenlandse
ondernemer

Werk uitbesteden aan buitenlandse arbeidskrachten
1. Werf eerst personeel in Nederland en de EER (Europees Economische Ruimte)
2. Ga na of er een tewerkstellingsvergunning nodig is
3. Controleer de A1/(E)101-verklaring
Bron: Antwoord voor bedrijven

BUSSUM - Na de naamsverandering
in maart is nu ook het nieuwe logo
van de Ondernemers Vereniging
Gooise Meren (OVGM) gepresenteerd.

Elke twee maanden komt men samen om
ideeën, ervaringen, contacten en plannen
uit te wisselen. Meer informatie? www.
ondernemersgooisemeren.nl

Het nieuwe logo, de huisstijl en de website zijn ontwikkeld, ontworpen en vormgegeven door Reclamebureau Holland uit
Bussum, in samenwerking met OVGMvoorzitter Brigitta Boonacker. Dit alles
in stijl met de nieuwe uitstraling van de
gemeente Gooise Meren.
De OVGM heeft met haar oorsprong in de
BOV een jarenlange ervaring en een goed
opgebouwd netwerk bij de gemeente,
in de politiek en in de regio. Ook werkt
de OVGM zeer nauw samen met de FIN
bedrijvenvereniging Gooise Meren en
biedt een platform aan ondernemers.

Brigitta Boonacker, Jochem Albrecht en
Wethouder Miriam van Meerten
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Dossier: Nationaal en internationaal zakendoen

CEO’s vertellen waarom...

‘We hebben Europa hard nodig’
Nederlandse ondernemers weten
wel hoe belangrijk Europa is voor
hun bedrijf. Maar weten hun
werknemers dat ook? Eurocommissaris Frans Timmermans riep
hen in Forum op om zich uit te
spreken. ‘Misschien moet ik vaker
de zeepkist op.’
Ab van der Touw
Siemens Nederland

‘Europa vormt
een
tegenmacht’
‘Ik ben ervan overtuigd dat Europese samenwerking nodig is. Alleen samen kunnen we een tegenmacht vormen tegen
machtsblokken als de VS en China. Europa
is de bakermat van onze onderneming
en goed voor ruwweg een derde van de
omzet. Een deel van de banen van onze
medewerkers hangt van die omzet af.
Zelf schrijf ik daar regelmatig over in onze
interne krant, die al onze medewerkers lezen. Ik praat ook zeker één keer per maand
met hen over wat er in Europa speelt en
wat de betekenis daarvan is voor ons. En
ik meng me ook vaak actief in debatten
en projecten die belangrijk zijn in heel Europa, van duurzaamheid tot de internet of
things. Ondernemers moeten het belang
van Europa echt uitspreken, vind ik. Ik weet
hoe slecht het alternatief is, dus daar wil ik
me hard voor maken. Als exportland heeft
Nederland veel te verliezen. Natuurlijk
hebben we het in de boardroom ook over
de toekomst van Europa. Een sterk Europa
en een goed werkende interne markt leveren ons een betere concurrentiepositie
plus omzet op en maken zakendoen makkelijker. We werken veel samen met universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen uit heel Europa. Zonder de EU
was die samenwerking veel moeilijker tot
stand gekomen. Hoeveel innovaties waren
we dan misschien misgelopen?’
Jeroen de Haas
Eneco

‘We hebben
elkaar meer
dan ooit nodig’
‘Ik ben het helemaal eens met eurocommissaris Frans Timmermans, dat het bedrijfsleven de voordelen die samenwerking
in Europa biedt, meer moet benadrukken.
Iedereen die bij ons werkt, weet hoe ik
erover denk. Daar hoef ik geen bijeenkomsten voor te organiseren. Je kunt haast
stellen, dat het belang van Europa voor
Eneco vanzelfsprekend is. Logisch: 80
procent van het beleid waar wij als energiebedrijf mee te maken hebben, wordt in
Europa bepaald. Dat kan ook niet anders. Ik
denk ook dat alleen met een gezamenlijke
energie-unie Europa in de toekomst minder afhankelijk kan worden van fossiele
brandstoffen. We hebben elkaar nodig en
daar kunnen we geen landsgrenzen bij
gebruiken. Kijk ook naar het Klimaatbeleid.
Zeker na het succes van de Klimaattop in
Parijs eind vorig jaar is Europese samenwerking meer nodig dan ooit. Tegelijkertijd wil ik ook benadrukken dat lidstaten

op energiegebied ook hun eigen verantwoordelijkheid kunnen en moeten nemen.
Het gevolg van een minder stabiele EU
zou kunnen zijn, dat Europese landen niet
voldoende investeren in duurzame energiebronnen. Dat zou de energietransitie
ernstig schaden en daarover maak ik me
zorgen. Nogmaals: Nederland kan dit niet
alleen’.
Allard Castelein
Havenbedrijf Rotterdam

‘Alleen
verliezers als
Schengen
wordt
teruggedraaid’
‘De haven van Rotterdam is behalve een
Nederlandse haven vooral een Europese
haven. Ik kan je verzekeren: iedereen die
bij het Havenbedrijf of in de haven werkt,
weet dat. Ik vertel dat ook op bijeenkomsten. Als het bijvoorbeeld gaat over de vergroting van ons marktaandeel in Duitsland,
dan benadruk ik dat dat alleen kan met
open grenzen. Maar ook buiten de werkvloer zet ik me in voor Europa. We lobbyen
in Brussel voor de aanleg van grensoverschrijdende infrastructuur en hebben vorig
jaar nog 60 miljoen euro Europese subsidie
binnengekregen voor een spoorproject in
de haven. Ook dat probeer ik zo goed mogelijk over te brengen aan iedereen die bij
het Havenbedrijf werkt. In de boardroom is
Europa de laatste maanden niet vaker onderwerp van gesprek dan gebruikelijk. Het
is koffiedik kijken, maar persoonlijk denk
ik dat de Europese Unie de huidige crises
overleeft. De vraag is wel hoeveel deuken
de EU oploopt. Maar ik weet één ding heel
zeker: uiteindelijk zijn er alleen verliezers
als Schengen teruggedraaid wordt en de
Europese eenwording tot stilstand komt.
Want de rest van de wereld staat niet stil.”
Henny Swinkels
VanDrie Group

‘Europa is onze
thuismarkt’

‘Wij zeggen altijd dat niet Nederland, maar
Europa onze thuismarkt is. Waarom? Onze
belangrijkste afzetmarkten liggen in Europa. Frankrijk, Italië. Ware liefhebbers van
kalfsvlees. Ook onze grondstoffen halen
we voor het overgrote deel van de Europese markt. Voor ons bedrijf, dat zo’n 2,2
miljard euro jaarlijks omzet, zijn Europa
en vrije handel erg belangrijk. Het vergemakkelijkt de uitvoer van onze producten
en voorkomt dat we, zoals in andere afzetlanden buiten Europa, hoge invoerheffingen moeten betalen. Open grenzen én
Europese samenwerking zijn voor ons een
noodzakelijkheid, zijn een must om kalfsvlees vers op het bord van de consument
te krijgen. Dat lijkt me duidelijk. Daarnaast
hebben we ook andere lidstaten nodig.
We wisselen kennis met elkaar uit, over
dierenwelzijn, voedselveiligheid en dierziektebestrijding. Belangrijke onderwerpen voor de Nederlandse agrosector. Echt
grote zorgen maak ik me niet. Ik ga ervan
uit, dat iedereen uiteindelijk verstandig is

en de grote waarde van Europa voor Nederland zal zien. Want we zijn nou eenmaal
een handelsland. Ik zeg graag: in verscheidenheid zullen we verenigd blijven. Daar
moeten we voor gaan’.’
Kommer Damen
Damen Shipyards

‘Europa
betekent
probleemloos
exporteren’
‘Iedereen die bij ons werkt, ziet het belang
van Europa in. Daar ben ik van overtuigd.
Maar als de politiek denkt dat dat gewenst
is, wil ik dat best nog eens bij iedereen
onder de aandacht brengen. Een keer per
maand spreek ik of spreekt onze CEO of
een vestigingsdirecteur het personeel
toe. Vanaf de kist, zeg maar. Ongeveer 20
procent van onze omzet komt uit Europa.
Doordat er geen economische grenzen
zijn, kunnen we probleemloos exporteren. Schengen is echt een enorm gemak.
De culturele verschillen in Europa zijn een
rijkdom, die moeten ook niet verdwijnen.
Recentelijk was ik in Ankara, bij de International Organization for Migration. Daar
hoorde ik dat één miljard mensen in de
wereld het voornemen hebben om te migreren om economische redenen. Dat is
een enorme uitdaging voor de EU en de
oplossingen daarvoor kunnen niet per land
bedacht worden. Zeker nu Nederland voorzitter is, vind ik dat we het voortouw moeten nemen in het bedenken van een goede
quotumregeling. Als een paar landen daar
niet aan mee willen doen, lijkt me dat geen
grote ramp.”

Actieplan nodig
voor Europese
industrie
“De Europese Commissie moet meer
doen om de positie van de Europese industrie te verstevigen”, zegt
ondernemingsorganisatie BusinessEurope samen met de Europese
vakbonden.
“De inzet tot dusver is onvoldoende om
industriële investeringen terug te brengen
op het niveau van voor de crisis. Dat vraagt
om een actieplan met aandacht voor een
goed werkende arbeidsmarkt, geschoold
personeel, toegang tot de wereldmarkt en
een energie- en klimaatbeleid dat de concurrentiekracht niet in de weg staat”, aldus
BusinessEurope.
BusinessEurope is een in Brussel gevestigde Europese vereniging van bedrijven
en werkgevers. De organisatie werd in
1958 opgericht ter gelegenheid van de
oprichting van de Europese Unie als een
vrijhandelszone. Samen met de Federation
of European Employers (FEDee) en de European Round Table of Industrialists (ERT)
was BusinessEurope een van de belangrijkste voorstanders van de EU-verdragen
voorafgaand aan de onderhandelingen
daarover, alsmede een groot voorstander
van het internationale Europese verkeer.
BusinessEurope is tevens een van de Europese sociale partners, die particuliere
werkgevers vertegenwoordigen op interprofessioneel niveau.

Wereldwijde
export app
NL exporteert heeft een ‘wereldwijde export app’ ontwikkeld voor
ondernemers met grensverleggende ambities.,

Atzo Nicolaï
DSM Nederland

‘Hier gedijt
innovatie goed’
‘Ik heb bij de vorige Europese verkiezingen
alle werknemers van DSM in Nederland opgeroepen om te gaan stemmen. Nee, dat is
geen verkapt stemadvies, maar ik wilde benadrukken dat de EU heel belangrijk is voor
iedereen die bij DSM werkt en in Nederland woont. Ik vond dat toen nodig. En vier
jaar geleden heeft onze CEO samen met
de CEO’s van vier andere grote bedrijven
via een open brief nog eens gewezen op
het belang van Europa. Ik denk zeker, dat
het bedrijfsleven de verantwoordelijkheid
moet nemen om zich uit te spreken voor
Europa. Wat dat betreft ben ik het helemaal
eens met Timmermans. Dat uitspreken
voor Europa gebeurt trouwens echt al veel
meer dan voorheen. In 2004, toen Nederlanders via een referendum moesten stemmen voor of tegen de Europese grondwet,
hield men zich angstvallig stil. Dat is absoluut veranderd. Maar we kunnen nog meer
geluid maken. Voor DSM is Europa heel belangrijk. Niet eens zo zeer als groeimarkt,
maar ook omdat veel regelgeving in Europa
wordt bepaald. En Europa loopt wereldwijd
voorop als het gaat om duurzaamheid, veiligheid en gezondheid, onderwerpen waar
DSM mee te maken heeft. Het is een omgeving waar innovatie goed kan gedijen.”
Bron: MKB-Nederland

De nieuwe app is een handig hulpmiddel voor
internationaal opererende ondernemers.

De app is een initiatief van het ministerie
van Buitenlandse Zaken in samenwerking
met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Fenedex, MKB-Nederland, VNONCW, Kamer van Koophandel, FME, Metaalunie, NCH, ABN-AMRO, ING en Rabobank,
Via de interactieve wereldkaart zien ondernemers, die zich internationaal oriënteren,
in één oogopslag allerlei relevante informatie, zoals (financiële) kengetallen, een
agenda met activiteiten en evenementen,
direct contact met ambassades en internationale netwerken, business mogelijkheden, marktrapporten, een landenvergelijker, wet- en regelgeving, do’s en don’ts,
currrency converter, een exportwijzer met
‘tips and tricks’ en alle financierings- en ondersteuningsprogramma’s van de overheid
en partners.
Zoek op ‘NL exporteert’ en download
de gratis app in de App Store (iOS) of in
Google Play.

Dossier: Nationaal en internationaal zakendoen
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Exportplan laat ondernemers zien of ze er klaar voor zijn
Ondernemers met internationale ambities die met hun product de grens over
willen, kunnen met behulp van het invuldocument voor een exportplan zien
of ze er klaar voor zijn.
Via www.mijnmkb.nl is het sjabloon voor
een exportplan gratis te downloaden. Vul
vervolgens stap voor stap de benodigde
gegevens in en geef antwoord op de vragen. Aanvullende informatie is te vinden
door op de toegevoegde links te klikken.
Nadat alle gegevens zijn ingevuld, hebben ondernemers een basis-exportplan in
handen, waarmee ze hun internationale
missie en strategie - eventueel - kunnen
bijsturen.

op voor de Nederlandse economie, verdeeld over zowel de exporteurs zelf als
aan de aan hen toeleverende bedrijven.
Het Nederlandse MKB is internationaal
zeer actief en verantwoordelijk voor 67
procent van de Nederlandse export, terwijl dit in de ons omliggende landen ongeveer een derde is. Voornamelijk bedrijven met meer dan 50 werknemers doen
zaken in het buitenland. Dit blijkt uit recent onderzoek van ING.

Groeimotor

Positief gestemd

De export is al jaren de belangrijkste
groeimotor van de Nederlandse economie. Elke euro-export levert 66 eurocent

Uit de COEN-enquête van onder meer
MKB-Nederland blijkt, dat het ondernemersvertrouwen hoger is uitgekomen.

Ondernemers met internationale ambities
kunnen met het invuldocument voor een
exportplan zien of ze er klaar voor zijn.

Ondernemers zijn nu langere tijd positief
gestemd en het vertrouwen is in ruim vier
jaar niet zo groot geweest als nu. Ook over
2016 zijn de ondernemers overwegend
positief. Ze rekenen komend jaar op meer

omzet, export en investeringen. Ook de
omzet uit export zal volgens de ondernemers toenemen in 2016. Per saldo denkt
het exporterende bedrijfsleven meer buitenlandse omzet binnen te halen.

Nederland populair voor Chinese investeerders
lang tafelen, drinken en karaoke zingen.
Vermijd zakelijke onderwerpen. Stel van
te voren een solide ondernemingsplan
op (wat zijn doelen en ambities, ken de
nichemarkt en de concurrentie). Zorg dat
de verwachtingen niet te hoog gespannen zijn.

Van de Kaasmarkt naar de Chinese markt.

Het economische Chinanetwerk verstuurt
een digitale nieuwsbrief over zakendoen

Vervolg van pagina 1

in China. Hierin wordt melding gemaakt
van de belangrijkste missies, beurzen en
evenementen, worden tips voor ondernemers gegeven en komen ondernemers
met ervaring aan het woord. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een
e-mail sturen aan PEK-EA@minbuza.nl
onder vermelding van ‘Nieuwe aanmelding voor de economische nieuwsbrief’ in
de onderwerp-regel.

Dit jaar dubbele cijfers
exportgroei
Van Kaasmarkt naar Chinese markt
Zakendoen met China en Hong Kong is allang niet meer het exclusieve domein van
een klein aantal gespecialiseerde handelshuizen. Letterlijk duizenden ondernemers doen zaken met deze twee landen.
Er zijn blijkbaar kansen en mogelijkheden genoeg, ook voor ondernemers uit
Noord-Holland. Van dienstverleners tot
exporteurs en importeurs van producten,
velen hebben de weg naar het Verre Oosten gevonden. Maar er gaat nogal eens
wat mis. Bestelde producten voldoen niet
aan de kwaliteitseisen, er zijn onduidelijkheden over de afspraken en de prijs,
ontwerpen worden gekopieerd, brieven
blijven onbeantwoord, noem meer op.
Waar te beginnen als er plannen zijn om
producten of diensten in China te gaan
verkopen? Hoe in contact te komen met
potentiële afnemers? Hoe zijn problemen
te voorkomen en op te lossen? Waar is
informatie te vinden over de markten,
het betalingsverkeer en nog veel meer?
Kortom, hoe zijn de eigen kansen op succes in China én Hong Kong te vergroten?
Een voorbeeld van miscommunicatie tussen zakelijke culturen is de relatie tussen
F.C. Den Haag en grootaandeelhouder/eigenaar Wang. Betalingen bleven lang uit.
Wederzijds respect was er, maar werd niet
begrepen. ‘Zaken doen met ondernemers
in China vereist behoorlijk wat huiswerk’,
vertelt China-kenner Robbert Lambrik
(43). Hij woonde twaalf jaar in China. ‘Je

goed laten adviseren is een must, bouw
relaties op, stel je op de hoogte van de
zakelijke etiquette, erken de uitdagingen.
Een goede voorbereiding is van groot belang. Daarbij is onder andere kennis van
het land, de cultuur, en het economische
en politieke klimaat onontbeerlijk. Praat
met ondernemers die ervaring hebben in
China. Volg een taalcursus om beleefdheden uit te wisselen’.

Naamkaartjes
Tot slot deze tips. Bekijk of er subsidieregelingen vanuit de Nederlandse overheid
zijn. Raadpleeg overheidsinstanties als
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RVO.nl) in Den Haag. Deze hebben
uitgebreide landeninformatie, speciale
landenmedewerkers, subsidieregelingen
en een agenda met actuele handelsmissies van de overheid. Bedenk dat ook
diverse Kamers van Koophandel speciale
China-expertise in huis hebben. Schakel
betrouwbare consultants en advocaten in
voor (juridisch) advies. Zorg bij aankomst
in China voor uw eigen, betrouwbare
tolken/vertalers. In China gebruikt men
eerst de familienaam, dan de voornaam.
Spreek de mensen aan met hun familienaam, niet de voornaam. Het uitwisselen
van naamkaartjes is in China heel belangrijk. Reik het kaartje altijd met twee handen aan en - eventueel - met de Chinese
zijde naar boven. Neem een kaartje ook
met beide handen in ontvangst en bestudeer het kort. Entertainment vormt
een deel van de Chinese zakencultuur;

Exporteurs zien 2016 met vertrouwen tegemoet. Europa blijft een belangrijke afzetmarkt, maar ondernemers zien ook volop kansen buiten de grenzen
van de Europese Unie. Dit is een van de conclusies uit Trends in Export 2016,
het jaarlijkse onderzoek van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersverenigingen EVO & Fenedex.
Voor het vierde achtereenvolgende jaar
groeit de exportomzet van exporterende
bedrijven, namelijk met negen procent. De
verwachtingen voor 2016 zijn met tien
procent nog hoger gespannen. Dit geldt
vooral voor Duitsland. De oosterburen
worden op de voet gevolgd door Iran, vanwege het afbouwen van de sancties. De
Verenigde Staten sluiten de top drie af.
De Europese Unie blijft van zeer groot
belang voor de export. Het aandeel exportomzet in de EU is dit jaar zelfs iets
gestegen van 66 naar 69 procent. Niet
eerder was dit percentage binnen de EU
zo hoog. Voor het eerst sinds 2009 staan
er weer verschillende EU-markten in de
lijst nieuwe afzetgebieden. Zo staan het
Verenigd Koninkrijk en Tsjechië beide in
de top vijf. Voor 2016 worden Denemarken, Polen en het Verenigd Koninkrijk
beschouwd als potentieel nieuw afzetgebied.

Vrije verkeer
Nederlandse exporteurs geven de Europese interne markt met een 6,9 een ruime
voldoende. Als belangrijkste voordelen
van de EU noemen zij het vrije verkeer
van goederen en diensten, de makkelijke
markttoegang en de gemeenschappelijke

munt. De verschillen in regelgeving en de
hoeveelheid en complexiteit ervan zien
bedrijven als grootste nadelen.
De Verenigde Staten staan bovenaan in
de top vijf van exportbestemmingen buiten de EU, maar op een gedeelde eerste
plaats met Zwitserland. Ook voor 2016
worden de VS het vaakst genoemd als
nieuw afzetgebied. Een andere opvallende markt buiten de EU is China, dat voor
het eerst in de top vijf staat. Helemaal
nieuw in deze lijst is Iran. De BRIC-landen
Rusland en Brazilië presteren minder
goed en zakken weg in alle ranglijsten.
Trends in Export 2016 gaat in op de
vraag in hoeverre exporteurs de positieve verwachtingen over 2015 hebben
waargemaakt en welke ontwikkelingen
zij in 2016 voorspellen. Het onderzoek is
van december 2015 tot en met en januari
2016 onder 4.800 bedrijven verricht. In
totaal is ruim tien procent van de vragenlijsten geretourneerd. Gemiddeld hebben de ondernemingen 114 personen in
dienst, van wie elf exportmedewerkers.
Zij hebben gemiddeld 32 jaar exportervaring en exporteren naar 27 landen. Het is
de achttiende keer, dat Trends in Export
door Atradius en Fenedex is uitgevoerd.
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De nieuwe Touran.
Groot, licht en comfortabel.
Kom langs, maak een proefrit
en ervaar het zelf.
www.pondealer.nl

Pon Dealer Amersfoort
Verkoop en service
Industrieweg 9
3812 RX Amersfoort
033 - 460 09 00

Centrum Garage

Pon Dealer Barneveld

Service
Everard Meijsterweg 49
3817 HB Amersfoort
033 - 461 88 48

SPO Auto en Bandenservice
PDG-VW Touran-algemeen-227x80.indd 1

U kunt bij ons ook terecht voor:

o 3D uitlijnen van alle merken auto’s, bedrijfsbus of campers met de
nieuwste 3D uitlijnapparatuur voor €50.
o Opslag voor banden en velgen voor €25 per set. Opslagseizoen duurt
6 maanden en heeft een uitloop tot 9 maanden.
o Voor compleet airco servicebeurt met vullen en 2 lektesten voor €50.
o Auto glas reparatie/vervangen. Niet verzekerd? Sterreparatie €35.
o Banden trimmen, per band voor €25.
o Velgen richten/reparatie voor €50.
o Gebruikte en nieuwe banden.
o Auto onderhoud en service.
o APK-keuring.

Verkoop en service
Ambachtsweg 15c
3771 MG Barneveld
0342 - 42 54 00

Verkoop en service
Van Middachtenstraat 2
3861 ND Nijkerk
033 - 245 21 41

21-04-16 14:58

Ook voor al uw zakelijke wassingen. De schoonste en
modernste wasstraat van Nederland met voordelige waspassen.
Direct naast de A1, afrit Naarden Vesting.

Waarom uw auto (zakelijk) wassen bij iClean Naarden?

VIP

Deze waspas kunt u opwaarderen
bij de kassa van iClean Naarden.

SPO Auto en Bandenservice o Bolderweg 44 o 1332 AW Almere
Tel: 0624743951 o www.SpoBanden.nl

Schueler Nijkerk

Ik was(h) ook
zakelijk bij iClean!
en
aar der
t u opw ard en.
s kun
ean Na
wa spa
De ze
van iCl
kas sa
bij de

Service
Franciscusweg 2
1216 SK Hilversum
035 - 699 81 00

Goud

Pon Dealer Hilversum

WA SPWASPA
S AS
AS
WA SP

Verkoop en service
Energiestraat 40
1411 AT Naarden
035 - 699 81 00

N
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Pon Dealer Naarden

Deze wasp
as kunt u
opwa arder
bij de kassa
en
van iClea n
Naar den.

––

• Wij accepteren alle Creditcards/Travel Card MKB-Brandstof en
MultiTankcard.
• Ruime, gunstige openingstijden (voor, na en tijdens kantooruren)
• Practische waspassen van diverse wasprogramma’s.
• Kleine (lak)beschadigingen laten herstellen bij Car Cosmetics
terwijl u wacht of werkt.

Amsterdamsestraatweg 27e - Naarden - icleannaarden.nl

215 m2 Kantoor-bedrijfsruimte

Gooimeer-Zuid
Gunstig gelegen op het bedrijventerrein Gooimeer-Zuid, 215 m2 moderne,
compleet ingerichte kantoor-bedrijfsruimte te huur geschikt voor zowel
ambachtelijk gebruik als opslag en kantoor voor groothandelsactiviteiten.
Het vloeroppervlak omvat circa 215 m2 (afmeting 6.50 breed en 33 lang) als
volgt verdeeld: circa 105 m2 kantoorruimte,circa 110 m2 bedrijfsruimte.
De kantoorruimte bestaat uit een entree, toilet, pantry en twee
prettige kantoorkamers met veel daglicht. De aansluitende bedrijfsruimte
bestaat uit twee ruimten van 35 m2 (5.40 x 6.50) en 75 m2 (11.50 x 6.50).
Opleveringsniveau:
De kantoor- en bedrijfsruimte wordt in turnkey-staat opgeleverd.
Bestemming:
Het bestemmingsplan kent aan dit perceel de bestemming ‘Bedrijf’ toe.
Bedrijven in de categorie 1 en 2 zijn toegestaan.
Aanvangshuurprijs:
De aanvangshuurprijs bedraagt € 1.700,-- per maand exclusief BTW en
energie.
Vragen? Bel 06-55 890 881

Autobranche enige sector met krimp
In de Sectorprognose 2016 van de
Rabobank is de autobranche de
enige met een volumekrimp van
min 1 procent. De sterkste groeiers
zijn de zakelijke dienstverlening
(4,2 procent), bouw (4,0 procent) en
horeca/recreatie (3 procent).
De sterke, door bijtellingsvoordeel gedreven autoverkoop van december 2015
knabbelde zoals verwacht stevig aan de
registraties in de eerste maanden van
2016. Het hele jaar zal een licht negatieve
teneur krijgen. De occasionmarkt zal volgens de Rabobank nog wel een beperkte
groei te zien geven. Bij andere brancheterreinen, zoals schadeherstel en tankstations, staan de volumes onder druk.

De voorspelde lichte min volgt op een
groei van drie procent in 2015 en een
daling van 2,4 procent in 2014. De vraag
naar mobiliteit wordt volgens de Raborapportage maar gedeeltelijk bepaald
door economische conjunctuur. Milieu, fiscaliteit, veiligheid, nieuwe consumentenbehoeftes en technologische ontwikkelingen zorgen voor een dynamisch speelveld.
De mobiliteit van mensen vraagt intelligente oplossingen, zoals de combinatie
openbaar vervoer/individueel vervoer,
autodelen, mobiliteitsoplossingen ‘on
demand’ en ‘connected cars’. ‘Slimme mobiliteit krijgt de komende jaren dan ook
een belangrijke impuls en dit raakt het
verdienmodel van losse autoverkoop en
schadeherstel’.

Autozaken
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door Hans van Sunder

column

Rijden met Volkswagen Touran 1.4 TSI Highline
Behoudend, maar niet in kwaliteit

Van de
autojournalist
Hans van Sunder

Knuppel in het
hoenderhok
PvdA Tweede-kamerlid Jan Vos heeft de knuppel
in het hoenderhok gegooid door te roeptoeteren
dat er over tien jaar alleen nog elektrische auto’s
verkocht mogen worden en dat in 2030 de auto
met verbrandingsmotor helemaal van de weg verdwenen moet zijn. Je kon op je vingers natellen
dat hij daar uit verwachte hoek (VVD en autobranche) hevige kritiek op zou krijgen en dat hij
daar, ook niet echt verrassend, de handen voor op
elkaar zou krijgen van milieuorganisaties.
Nu wordt de soep doorgaans niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Maar het is toch wel
verrassend dat een afgezwakte motie, die het
kabinet oproept om te streven naar verkoop van
louter emissieloze (nieuwe) auto’s in 2025 maar
geen verbod van verkoop van auto’s op fossiele
brandstof, werd aangenomen in de Tweede Kamer. Dit tot groot ongenoegen van minister Kamp
en zijn partij (VVD), die vindt dat de motie in strijd
is met het Energieakkoord, waarin staat dat pas in
2035 moet worden gestopt met de verkoop van
benzine- en dieselauto’s.
Is dit een onrealistisch plan van Vos ? Naar mijn
mening wel. Wij leven in Nederland namelijk niet
op een eiland en moeten dit soort zaken Europees
regelen anders leidt het tot grote marktverstoringen. Het ligt voor de hand dat politici uit belangrijke auto-producerende landen als Duitsland,
Frankrijk en Italië hard op de rem zullen trappen.
Die zullen de belangen van hun auto-industrie
met hand en tand verdedigen. Nog los van de
belangen die zij hebben, is de EU natuurlijk bovendien een heel log orgaan. Kijk alleen maar
naar de discussie in Europa aangaande de CO2grenswaardes van nieuw verkochte voertuigen.
Er ligt maar één grenswaarde vast, namelijk 95
gram CO2 per kilometer voor 2021. Over de CO2normen na 2021 moet de discussie nog beginnen. Het is volgens RAI Vereniging voorzitter
Steven van Eijck dan ook volslagen irreëel om te
veronderstellen dat de stap van 95 naar 0 gram
CO2 in vier kalenderjaren is te maken. Van Eijck
pleit dan ook voor het tijdpad dat is vastgelegd in
de Energienota (2035).
Maar dat vind ik te weinig ambitieus. Er worden
op dit moment grote stappen gemaakt in de ontwikkeling van batterijen, die bovendien ieder jaar
twintig procent goedkoper worden. Met dit tempo
wordt een elektrische auto binnen een aantal
jaren goed betaalbaar. Vorig jaar constateerde ik
tijdens mijn bezoek aan de Tokyo Motor Show (zie
column decembernummer|) al dat de ontwikkeling
van brandstofcelauto’s in een stroomversnelling
is geraakt. Haastige spoed is zelden goed, maar
een beetje vaart mag er wel in.

Hans van Sunder
Autojournalist
HvS Publiciteit
hvsunder@gmail.com

Van Volkswagen hoef je niet al teveel frivoliteiten te verwachten. Het concern predikt evolutie in plaats van revolutie. Een schoolvoorbeeld
daarvan is de nieuwe Touran. Je moet wel twee
keer kijken om de nieuwe van de oude te kunnen
onderscheiden.
De Touran - een samenvoeging van Touring en Sedan
- werd voor het eerst in 2003 gelanceerd en kreeg in
2006 en 2010 een facelift. Het is een midi-MPV. Daar is
bij de nieuwe Touran niets aan veranderd. Volkswagen
koos voor het bekende concept, maar dan in een veel
strakker jasje.
Gereden heb ik met de Touran 1.4 TSI Highline met DSGbak. Een in de basis al zeer compleet uitgeruste auto, die
voor 37.231 euro in de prijslijst staat.

Beproefd
De 1.4 TSI-motor met DSG-bak met dubbele koppeling is een beproefd concept. De benzinemotor is goed
voor 110 kW/150 pk en 250 Nm koppel. Daarmee kan
de afgeslankte Touran (hij is ruim 60 kilo lichter dan zijn
voorganger) prima uit de voeten. Haalt een maximum
snelheid van 209 km/uur en sprint in 8,9 seconden van
0 naar 100 km/uur. De motor is heerlijk soepel en vormt
een uitgebalanceerde combinatie met de zeventraps
DSG-bak. Stil is hij ook en geen al te grote drinker met 1
op 14,4 (fabrieksopgave 1 op 17,5).

Strak
De nieuwe Touran zit een stuk strakker in zijn jasje dan
zijn voorganger. Hij ziet er hierdoor beter uit, aantrekkelijker ook. Maar ook nu blijft de stijl behoudend, tijdloos.
Met zijn nieuwe scherpere neus met smalle koplampen
past de Touran prima in het huidige tijdsbeeld. Ook de
achterzijde is een stuk moderner geworden. Opmerkelijk
is ook de scherpe vouw op de flanken, precies over de
deurgrepen. Het maakt de auto ‘en profile’ minder massief, ondanks dat de nieuwe versie dertien centimeter
langer en ruim vier centimeter breder is dan zijn voorganger. Maar hij is ook aanzienlijk lager (scheelt zes centimeter) en komt dus minder als een busje over.
En die extra lengte en langere wielbasis (ruim elf centimeter) heeft natuurlijk een grote impact op de ruimte in
de Touran. Hij is zelfs als zevenzitter leverbaar. Niet dat
je daar nu direct heel royaal kan zitten, maar voor (niet
al te grote) kinderen is het goed te doen. Zoals het voor
volwassenen voorin riant zitten en op de achterbank ook
heel goed toeven is. De afwerking en de gebruikte materialen zijn van de spreekwoordelijke Volkswagenkwaliteit. Niets op aan te merken dus. De laadruimte van 743
liter (vijfpersoons) tot bijna twee kuub (1.980 liter).

Prettig
De hoge instap is prettig. De zit achter het stuur prima
en het overzicht idem dito. Ook rijdt de Touran nog eens
voortreffelijk. Het is een auto voor de lange afstand,
maar je kunt hem ook best wel sportief rijden. Dan is hij
in snelle bochten licht onderstuurd. Van zijwind heeft de
Touran nauwelijks last, zoals hij ook heel betrouwbaar
overkomt bij hoge snelheid. De afstelling van het onderstel is lekker comfortabel, zonder sompig te zijn en het
rijgedrag negatief te beïnvloeden. De remmen zijn dik
in orde.

Conclusie
Verpakt in een strakkere jas is de nieuwe Touran in alle
opzichten zijn voorganger de baas. Hij is ruimer, veelzijdiger, rijker uitgerust en toch niet echt duurder dan zijn
voorganger. Hij zal dan ook niet veel moeite hebben de
weg naar de klant te vinden.

Dealerrendement 2015 naar 1,1 procent
Vooral door uitzonderlijke hoge verkoopaantallen
van nieuwe auto’s in het laatste kwartaal is het
gemiddeld rendement voor autodealers in Nederland over 2015 uitgekomen op 1,1 procent. In
2014 was het rendement bijna nul: 0,01 procent.

wijzigingen die in het nieuwe kalenderjaar van kracht
worden. Het hogere rendement werd dan ook vooral gedraaid bij dealers die deze fiscaal aantrekkelijke auto’s
konden aanbieden, terwijl andere dealers het nakijken
hadden.

Bijna een derde van de jaaromzet verkoop nieuwe
auto’s werd in het vierde kwartaal gerealiseerd, zo
blijkt uit de Branche Barometer van BOVAG Autodealers. Voorheen werden in de laatste maanden van het
jaar relatief weinig nieuwe auto’s afgeleverd, omdat
kopers het nieuwe registratiejaar afwachtten voor
op hun kentekenbewijs. Dit zou een positieve invloed
hebben op de restwaarde, was de gedachte.

Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers,
is overigens waakzaam: ‘Ondanks de op het eerste
gezicht positieve berichten, was 2015 natuurlijk een
bijzonder jaar en het is afwachten wat de effecten van
Autobrief 2 - en eventuele wijzigingen daarop - zullen
zijn. Hoewel het gemiddelde rendement in onze
branche nog immer laag is, vind ik het bemoedigend
om te zien dat niet alleen schaalvergroting zich
uitbetaalt, maar dat ook kleinere dealers met een
consistent beleid toch boven het maaiveld weten uit
te steken’.

Sinds enkele jaren ontstaat er tegen de jaarwisseling
juist een run op diverse modellen in verband met fiscale
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Prachtige collectie auto’s in voorraad
zie: www.gooischeautomediair.nl
of kom langs. U bent welkom

Laat uw volgende auto importeren
De voordelen van het importeren van uw volgende auto zijn aanzienlijk. In

• import van auto’s

welk merk, model of prijsklasse u ook wilt rijden, de GAM haalt hem voor u

• verkoop van jonge gebruikte

uit het buitenland tegen een prijs die fors lager is dan een vergelijkbare auto
in Nederland. U legt uw autowens op tafel, de GAM zoekt, vindt en levert.
Inclusief transport, douane, kentekenregistratie, BPM en nagenoeg altijd de
lopende fabrieksgaranties, of de BOVAG garantie van de GAM.

auto’s
• bemiddeling bij aan- en verkoop
• aircoservice en -onderhoud
• service, onderhoud en APK
van alle merken
• inbouw van accessoires, alarm,

U kunt ook kiezen voor één van de voorraadauto’s uit de showroom van de
GAM. De collectie is groot, mooi, interessant en in staat van nieuw. Natuurlijk

navigatie en audio
• opslag en montage
zomer- en winterbanden

voorzien van de features en geavanceerde motoren van de huidige generatie.

De GAM is een BOVAG erkend autobedrijf
en biedt volledige service en (fabrieks)
garanties. U kunt uw huidige auto in overleg
inruilen of in consignatie laten verkopen.
Het technische team van de GAM is gespecialiseerd in het onderhouden en servicen van
alle merken en modellen auto’s.

Energiestraat 25b, 1411 AR Naarden, Tel. 035 - 694 46 46
www.gam-eu.com of www.gooischeautomediair.nl
Download nu de
Gooische Auto Mediair app!

Autozaken
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door Hans van Sunder

BMW 750Li xDrive; maatstaf uit München
NAARDEN - Rijden in een BMW is
altijd een genot, maar rijden in de
BMW 750iL XDrive is de overtreffende trap daarvan. Zelden heb ik in
mijn lange carrière als autojournalist
in een auto gereden die die perfectie
zo dicht benaderde.
In deze super-de-luxe limousine laat BMW
zien waartoe het allemaal in staat is.
Neem alleen de afstandsbediening. Daarmee kun je op afstand zien of de portieren
gesloten zijn en/of het alarm aanstaat.
Binnenkort kun je de 7, zonder er zelf fysiek in te zitten, laten inparkeren.
Het zal niemand verbazen dat de 750Li
xDrive niet voor een weggeefprijs aan de
man gebracht wordt. Standaard kost hij
137.635 euro. Maar door een lange reeks
aan ingebouwde opties stond er onder
aan de streep dik 190.000 euro. Daarvan
gaat overigens meer dan een halve ton
naar de Staat met de vriendelijke dank van
minister Dijsselbloem.

Lang en elegant
De 7 Serie is geen kleine auto. Zelfs de
gewone versie is al bijna 5,10 meter. De
L doet daar nog een schepje bovenop. Die
meet bijna 5,24 meter. Ondanks die forse
lengte ziet de 750Li er heel elegant uit.
Het is een klasse limousine. Superieur
gebouwd met de onmiskenbare grille van
BMW, imposant en toch gedistingeerd. Als
je in deze auto rijdt, geef je aan dat je het
helemaal gemaakt hebt. Hier past geen
valse bescheidenheid.

Dit is een auto uit de absolute topklasse,
misschien wel het best wat op dit moment
in dit segment te koop is. Zelfs de 515 liter grote laadruimte is prachtig afgewerkt.

Onderuit

Soeverein

Naast extra lengte heeft de 750Li ook
een veertien centimeter langere wielbasis
en achter zit je dan ook als een vorst. De
twee luxe zetels achterin van de High Executive Lounge zijn uitstekend te verstellen en zelfs ik, met mijn 1,90 meter, kan
onderuit gezakt bijna liggen. Druk op een
knop en eerst schuift geruisloos de stoel
naar voren, de rugleuning klapt weg, een
voetensteun zakt naar beneden en je kunt
heerlijk ontspannen naar de tv of een film
kijken. Bedienen gaat simpel met een uitneembaar tablet, dat tussen de stoelen is
vastgeklikt.

De 750Li is uitgerust met een soevereine
V8-motor met een inhoud van iets minder
dan 4,4 liter. Dankzij TwinTurbo technologie levert hij 330 kW/450 pk en een maximum koppel van 650 Nm en is gekoppeld
aan een zijdezacht schakelende achttraps
automaat. Een aandrijflijn die perfect past
bij de 7 Serie. Soepel, stil, maar als je het
gaspedaal diep intrapt ook ongelofelijk
krachtig. De topsnelheid is begrensd op
250 km/uur en de sprint van 0 naar 100
km/uur vergt 4,5 seconden en daarmee
laat je zelfs heel sportieve auto’s achter
je. En dat allemaal met het grootste gemak en met een surplus aan comfort. Heel
indrukwekkend. En dan valt het verbruik,
mede dankzij het start-/stopsysteem met
1 op 9,6 (fabrieksopgave 1 op 12) niet
eens tegen.

Het comfort en de luxe in de 750Li zijn
ongeëvenaard, de afwerking van een ongekend hoog niveau en de materialen zijn
schitterend.

Comfort
Ik durf te stelling wel aan dat de nieuwe
7 Serie de meest comfortabele BMW van
dit moment is. Zonder overigens zijn
sportieve aspiraties te verloochenen. Er
zit een hele mooie balans in de 750Li
en dat komt deels door de standaard
xDrive vierwielaandrijving. Die zorgt dat
de juiste wielen de aandrijving krijgen.
Imposant is het gemak waarmee je hoge
snelheden bereikt en hoe stabiel en veilig de 7 dan aanvoelt. En de ruim 5,20
meter lange 7 is ook nog enigszins sportief te rijden. De testauto heeft laserlicht en dat schijnt tot 600 meter zonder
tegenliggers te verblinden! Oneffenheden lijken niet te bestaan en de remmen zijn subliem.

Conclusie
De nieuwe 7 Serie van BMW en zeker de
door mij gereden 750Li xDrive is een bijna
perfecte auto. Er zit zoveel hightech open aan dat je je serieus afvraagt of je al
die snufjes wel zal gaan gebruiken. Dat
laat echter onverlet dat het vlaggenschip
van BMW de concurrentie weer stof tot nadenken heeft gegeven.
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GooiseNetwerkBorrel

12 mei en 9 juni

Van 17.00 uur tot 20.00 uur in het NH Hotel in
Naarden voor ondernemers, managers, collega’s,
directeuren die hun netwerk willen uitbreiden.
Programma 12 mei 2016:
• Presentatie social Media van FreshCCommunication en OP Projectmanagement (vanaf 16.00 uur, vooraf aanmelden svp)
• Gratis luxe hapjes en gratis bewaakt parkeren voor alle bezoekers
• Sfeervolle muziek
• Kans op businessgifts onder alle aanwezigen, o.a.: wijnen, gratis auto wassen,
een advertentie in GooiZaken en nog veel meer!

RAI AMSTERDAM
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PROVADA
7 | 8 | 9 JUNI

2016

Voor meer informatie:
www.provada.nl

Schrijf u nu in en zorg dat u erbij bent. Het belooft een mooi einde van de dag te
worden. In verband met de inkoop en het te verwachten aantal personen zien
wij graag uw aanmelding tegemoet.
Via: ronald@commesso.nl of via Facebookpagina:
GooiseNetwerkBorrel o.v.v. bedrijfsnaam en aantal personen.
Like en deel ons via Facebook: GooiseNetwerkBorrel.
De Gooise Netwerk Borrel is een gezellige, kwalitatieve no nonsens, informele
zakelijke netwerkborrel met wisselend programma die 10x per jaar wordt georganiseerd. Een lidmaatschap is niet nodig,toegang is gratis. Heeft u zich niet
vooraf aangemeld, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom!

PROVADA NODIGT UIT………
U BENT ER TOCH OOK BIJ?
Koop nu uw kaarten voor € 95,-- excl. BTW

Locatie: NH Hotel Naarden
IJsselmeerweg 3, 1411 AA Naarden
GRATIS BEWAAKT PARKEREN VOOR BEZOEKERS

www.provada.nl

>

>

THE NEXT
STEP
Vind
PROVADAre
Vind ons
ons op
op Twitter
Twitter @
@PROVADAre

www.provada.nl | info@provada.nl | +31 (0)30 60 514 24
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Een handige service die je ziet, altijd mooie,
frisse en op sterkte beschikbare leesbrillen
vervaardigd met materialen van hoge kwaliteit.
Op belangrijke momenten heeft uw gast of
klant een leesbril nodig. Voor het lezen van
de menukaart in het restaurant, check-in
formulier in het hotel, ondertekening van een
contract of akte bij u op kantoor, voor op de
leestafel in de salon en showroom.
Met de exclusieve Leesbrillenbox heeft u
altijd de juiste leesbril voor uw gast of klant
binnen handbereik.

irect uw
Bestel nu d
ia:
rillenbox v
b
s
e
e
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n
e
eig
l
rillenbox.n
b
s
e
e
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w
w
w

www.leesbrillenbox.nl

Service
die je z
iet!
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Dossier: Tips en trends voor 2016

Full-service importdienstverlening
voor autobedrijven
GOOI EN VECHTSTREEK - VWE en Koopman Logistics Group zijn een unieke
samenwerking aangegaan. De twee bedrijven uit de automotive branche
slaan de handen ineen en bieden onder de naam Auto Import Solutions
importdienstverlening aan. Met deze service nemen zij de complete regie,
zowel administratief, financieel en logistiek, uit handen.
Er worden steeds meer nieuwe en jong
gebruikte personenauto’s geïmporteerd,
voornamelijk uit Duitsland maar ook uit
andere Europese landen. Dit proces verloopt over het algemeen over meerdere
schijven. De samenwerking biedt de mogelijkheid om het complete importproces
voor auto’s uit Europa te verzorgen voor
bedrijven.

Door de krachten van VWE en Koopman
te bundelen in Auto Import Solutions,
ontstaat er een professioneel team aan
specialisten op het gebied van import van
nieuwe en (jong) gebruikte personenauto’s. Dit maakt de samenwerking uniek en
resulteert in een mooie full-service importdienstverlening voor de automotive
branche’.

Michel Corveleijn, Directeur International
Business Development bij VWE: ‘VWE ondersteunt autobedrijven al ruim 20 jaar
bij het in- en verkopen van voertuigen in
binnen- en buitenland. Wij zijn altijd op de
hoogte van de actuele wet- en regelgeving en hebben alle middelen in huis om
het administratieve proces rondom de import van voertuigen te regelen’.

Interessant

Koopman Logistics Group verzorgt het logistieke aspect. Lou Jedeloo, Director International Business bij Koopman Logistics Group, vervolgt: ‘Onze kracht ligt in
de volledige logistieke begeleiding van
de voertuigen. Wij kunnen in korte tijd
grote aantallen voertuigen verwerken.

Het product is voor elk bedrijf dat auto’s
in- en verkoopt interessant, of dit nu het
kleinere autobedrijf is, dealers of leasemaatschappijen.

Corveleijn: ‘Bedrijven kunnen ons al inschakelen als ze slechts enkele voertuigen
willen importeren, maar ook grote partijen
auto’s kunnen door ons naar Nederland
gehaald worden. De auto’s worden voor de
deur afgeleverd en kunnen zo de showroom in’.
Auto Import Solutions zorgt ervoor dat de
klant geen omkijken meer heeft naar de
import van auto’s. Alle documentatie is altijd conform de actuele wet- en regelgeving en ook op financieel gebied wordt alles door Auto Import Solutions verzorgd.
Jedeloo: ‘Het bedrijf ontvangt de factuur
bij aflevering van de auto en betaalt pas
BPM bij verkoop van het voertuig. Maar
ook op het gebied van transport en opslag
hoeft het bedrijf nergens aan te denken.
Je kunt dus met recht zeggen dat importeren via Auto Import Solutions zorgeloos is’.

De invoering van de wet DBA per 1 mei
als opvolger van de VAR roept veel vragen op. ‘Er is veel onrust in de markt.
Niet alleen bij zzp’ers, maar dus ook bij
opdrachtgevers’, bespeurt Christiaan
Trox, directeur van Indicia-Timeflex. ‘De
wet DBA heeft tot doel de problematiek
van de schijnzelfstandigheid structureel
aan te pakken. De Belastingdienst heeft
hierdoor vooraf meer helderheid over
arbeidsrelaties. Maar bedrijven spreken
van een onzekere, risicovolle situatie’.

In de Gooise Netwerk Agenda
vindt u een selectie van activiteiten die georganiseerd worden
voor en door ondernemers in
Gooi en Vechtstreek. Organiseert
u ook een evenement? Mail de
redactie: redactie@gooizaken.nl
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2 Inloop Koffie
Gooische Business Club
Locatie: Business Centrum Huizen
Info: www.gooischebusinessclub.nl

12 Gooise Netwerk Borrel
Locatie: NH Hotel Naarden
Aanmelden: ronald@commesso.nl of
Facebook f-Gooisenetwerkborrel

13 InBusiness netwerkborrel
Gooische Business Club
Locatie: Radio 6FM IJsselmeerstraat
3B Huizen
Info: www.gooischebusinessclub.nl

JUNI

2 Entre Femme-Gooi
Er worden steeds meer nieuwe en jong gebruikte personenauto’s geïmporteerd,
voornamelijk uit Duitsland.

tie moordend. Dat is volgens de Kamer
van Koophandel (KvK) de reden dat veel
zzp’ers vorig jaar zijn gestopt. Volgens de
organisatie bestond zo’n driekwart van de

ZZP’ers massaal gedumpt
vanwege afschaffing VAR

Bedrijven hebben weinig vertrouwen in
de nieuwe wet en zoeken daarom massaal
naar alternatieven met meer zekerheid,
zoals detachering en payrolling.

Gooise
Netwerk Agenda

Locatie: Brasserie Herengracht te
Muiden
www.ondernemersgooisemeren.nl

GOOI EN VECHTSTREEK - Terwijl het aantal faillissementen vorig jaar fors
afnam, is het aantal bedrijven dat stopt nog steeds hoog. Vooral zzp’ers
zetten er een punt achter.

GOOI EN VECHTSTREEK - Bedrijven
nemen op grote schaal afscheid van
zzp’ers en freelancers. Dit met het
oog op de afschaffing van de VAR
en de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
(wet DBA) per 1 mei 2016.
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26 Netwerk bijeenkomst Ledenvergadering OVGM

Felle concurrentie nekt zzp’er
Een zzp’er moet van goeden huize komen
om een boterham te verdienen met zijn
onderneming. Met name in het segment
zakelijke dienstverlening is de concurren-

Mei 2016

Brief Wiebes
Ondertussen probeert staatssecretaris
van Financiën Wiebes de onrust weg te
nemen. Veel zzp’ers zijn namelijk in paniek
vanwege de wet DBA. In een brief heeft
Wiebes een stappenplan opgenomen. Wat
moeten zzp’ers doen vanaf 1 mei?
1. Bedenk samen met je opdrachtgever
of je een modelovereenkomst nodig
hebt. In sommige gevallen is het namelijk niet nodig. Als je twijfelt over
de arbeidsrelatie is het aan te raden
een modelovereenkomst te gebruiken,
maar verplicht is het niet.
2. Zoek op de site van de Belastingdienst
een modelovereenkomst die past bij
jouw manier van werken.
3. Leg vast volgens welke modelovereenkomst jij en je opdrachtgever gaan
werken. Eén mailtje waarin je refereert
naar de betreffende modelovereenkomst is al voldoende.
4. Werk volgens de afspraken uit de modelovereenkomst. Als jij en je opdrachtgever dat doen, is er niks aan de hand.

in 2015 gestopte bedrijven uit deze zelfstandigen zonder personeel. Bedrijven
uit het midden- en kleinbedrijf besloegen
het overblijvende kwart. Vorig jaar zijn
in ons land 102.610 bedrijven uit het
handelsregister geschreven; slechts één
procent minder dan in 2014. Dat blijkt uit
cijfers door de KvK gepresenteerd.

Etiquette
Locatie: NH Hotel Jan Tabak Bussum
Info: www.entrefemmes-gooi.nl

3 InBusiness netwerkborrel
Gooische Business Club
Locatie: Radio 6FM IJsselmeerstraat
3B Huizen
Info: www.gooischebusinessclub.nl

6 Inloop Koffie
Gooische Business Club
Locatie: Business Centrum Huizen
Info: www.gooischebusinessclub.nl

9 Gooise Netwerk Borrel
Locatie: NH Hotel Naarden
Aanmelden: ronald@commesso.nl of
Facebook f-Gooisenetwerkborrel

Nieuwe Franchise Code
Recent kruisten zelfstandige ondernemers nog de degens met HEMA,
Bakker Bart en Albert Heijn. Minister Henk Kamp wil ook een geschillencommissie in het leven roepen
die kan ingrijpen als franchisenemers en -gevers er onderling niet
uitkomen. Daarmee moet een gang
naar de rechter worden voorkomen
Franchisenemers mogen onder bepaalde
voorwaarden een bedrijf uitbaten onder
de naam van een andere onderneming.
In de nieuwe Nederlandse Franchise
Code staan rechten en plichten voor
franchisegevers en -nemers bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een
samenwerking. De handhaving wordt
aan de betrokkenen zelf overgelaten.
Aan de code is ruim een jaar gewerkt.

Gedragsregels
Kamp had om de gedragscode gevraagd
na terugkerende berichtgeving over
conflicten tussen franchisenemers en
franchisegevers. “Zo kunnen franchisegevers voorwaarden nu nog eenzijdig

Michael van Straalen: ‘
Hopen dat de wetgeving niet nodig is’.

wijzigen, met grote gevolgen voor de
franchisenemers. De minister ziet de gedragsregels als goede leidraad voor de
rechtspraak bij de beoordeling van geschillen. Deze code is zo belangrijk dat
naleving moet worden gewaarborgd. Ik
verken momenteel samen met mijn collega van Veiligheid en Justitie de mogelijkheden voor wettelijke verankering.”
‘MKB-Nederland hoopt dat wetgeving
niet nodig is’, reageert voorzitter Michaël van Straalen. ‘De werking van de
code staat of valt met onderling overleg.
Gebeurt dat niet, dan volgt wetgeving.
Maar ik geef de voorkeur aan zelfregulering’.

Jubilerend
instituut zoekt
weldoener m/v
De Internationale School
voor Wijsbegeerte maakt
meerdaagse programma’s
voor professionals en
filosofieliefhebbers, in
nauwe samenwerking met
universiteiten en vooraanstaande maatschappelijke
instellingen.

Altijd het
goede denkklimaat

Wilt u participeren in ons roemrijke instituut? We maken
graag een afspraak met u om de mogelijkheden daartoe te
bespreken. Neem contact op met directeur Chantal Orth:
chantal.orth@isvw.nl of bel 033 465 07 00.

n maatschapDe ISVW heeft ee
inkomsten uit
pelijke missie. Alle
komen
het horecabedrijf
e aan de
volledig ten goed
, waarvoor
filosofiebeoefening
School voor
de Internationale
0 jaar geleden
W ijsbegeerte 10
eken
is opgericht. We zo
de filosofische
investeerders om
komende
activiteiten voor de
n.
eeuw veilig stelle

Investeer in een goed denkklimaat.
Koop een ISVW-Eeuwcertificaat
Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan heeft de ISVW een serie unieke
certificaten uitgebracht.
Op elk ‘eeuwcertificaat’ staat een filosofisch boegbeeld: Erasmus, Rousseau, Aristoteles, Spinoza of
Sloterdijk. Alle certificaten zijn genummerd. De afbeeldingen zijn replica’s van etsen van de
Amersfoortse kunstenares Hadewijch Ouwendijk. Bij bestelling van de hele serie krijgt u één
originele ets naar keuze cadeau.
De certificaten kosten € 500,- per stuk, inclusief houten lijst en verzendkosten. Het formaat is
30 x 40 cm. De certificaten hebben een looptijd van 100 jaar en zijn vanaf februari 2116 te
verzilveren tegen de originele aankoopprijs.
De opbrengst komt ten goede aan de nieuwe hotelvleugel op het landgoed. Met het kopen van
een certificaat helpt u ons om het financiële fundament van ons filosofisch cursusinstituut sterker
te maken en de toekomst van de ISVW veilig te stellen.

U kunt de certificaten bestellen via de website: www.isvw.nl/eenmalige-uitgifte-eeuwcertificaten

www.isvw.nl

Starters en faillissementen
01-03-2016 t/m 25-04-2016
(Bron: www.kvk.nl, www.drimble.nl)

Starters
BAARN

• Excite Events
• Klussenbedrijf F. Ennahachi
BLARICUM
• Thuiskapster Cindy

• R64 Art & Animation
• Handelsonderneming Adelaar
• Volcore
• Karel Eigenraam klassieke
homeopathie
• Car Cleaning Wilson
• XDeal
• POSH

NAARDEN
• Je suis petit

Huizen

• NESHcam
• Aelita Medical Services

• Nails by Gi
• Han Eggen - Advies, Training &
Coaching
• Bertina Advies

• Kledingreparatie Soroo
BUSSUM

• Lola
• Administratiekantoor Gerardine van
Beusekom

LAREN
• StartCapital Partners B.V. i.o.
• Sophia Medica B.V. i.o.

HILVERSUM
• Mediaminion
• De Vreugdeboom
• Reaubeaumusic
• Klussenbedrijf Karny
• Spectra Service
• Thomas Computers

LOOSDRECHT

• Panacee - SMT
• Taxi Ramzi
KORTENHOEF

• Wheelmotive

• The Shrubbery
• Martijn van Vugt Producties
SOEST
• Rutgers Bedrijfsstrategie
• H.A.K Bouw & Sloopwerken
• H&G facilitair

SOESTERBERG

• Happy by Lin
• Nice Stones
• Fiep’s Dog Fashion
WEESP

Mei 2016
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HILVERSUM
• As Good As Is Gets B.V.
• D5 Mobile B.V.
• Dinq Media B.V.
• Puh Holding B.V.
• Pat B.V.
• Van der Weij Holding B.V.
• Chiang Mai
HUIZEN
• F.G.J. Schilderwerke
LAREN
• Pouw Investments B.V.
• Pouw Beheer B.V
NAARDEN
• E-Doors B.V.

• Hel’s Kitchen
• Mark Schilder Producties

SOEST
• Beter Schoonhouden Bunschoten B.V.

Faillissementen

WEESP
• Catering Cadeau B.V.

BUSSUM
• Gui Wash B.V.

Beursvloer Hilversum 2016 succesvol
HILVERSUM – Met 75 deelnemende
organisaties en 77 matches met
gesloten beurzen is de onlangs in
het Muziekcentrum van de Omroep
(MCO) gehouden Beursvloer Hilversum 2016 een doorslaand succes
geworden.

, die vooralsnog een totaalbedrag vertegenwoordigen van ongeveer 62.000 euro.
Organisatoren Aernoud Olde en Miranda
de Wit van ‘Stichting Hilversum Verbonden’
zijn dan ook tevreden met het beursresultaat en het feit dat er zoveel organisaties
meededen.

Beursvloer Hilversum biedt Hilversumse
ondernemingen, burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties, verenigingen,
scholen en overheid de gelegenheid met
elkaar in contact te komen en te verbinden.
Bij het sluiten van de beursvloer kon notaris Toon Steendijk van Van Hengstum Stolp
Netwerknotarissen een eindscore bekendmaken van 77 matches met gesloten beurs

Bovendien zijn er flink wat matches tot
stand gekomen. Zo gaat Stichting Meentwerf stageplekken inrichten voor stichting
Vluchtelingenwerk ’t Gooi. Bink Kinderopvang stelt een ruimte beschikbaar aan
VREA Mediation, Coaching, die in ruil hiervoor een workshop gaat verzorgen voor
medewerkers van Bink. De King Arthur
Groep, koploper met totaal acht matches

dit jaar, sloot onder andere een match met
Gooise Uitjes en Stichting HilverZorg

sloot een match met Stichting Centrum
Hilversum.

Arjo Klamer opent Beursvloer Hilversum 2016 (Foto Erik van der Vegt).

Bedrijven moeten aan slag
met energiebesparing
GOOI EN VECHTSTREEK - De regionale verenigingen van VNO-NCW en
MKB-Nederland komen dit jaar met een project om middelgrote bedrijven te
helpen om energie te besparen.
Dat is nodig is het kader van het Energieakkoord, en is ook wettelijk verplicht, zo
wordt beschreven in een artikel in Forum.
De overheid gaat de wet strenger handha-

Bedrijven kunnen veel doen om energie te besparen.

Colofon
Uitgever/directie:
Ronald Schut, Commesso B.V.
e-mail: info@gooizaken.nl
www.gooizaken.nl
Redactie:
Hoofdredactie:
Hans van Sunder
e-mail: redactie@gooizaken.nl
Regioredactie:
Marcel Beijer
Donald Esser
e-mail: redactie@gooizaken.nl
Advertenties:
CommessoMedia: Ronald Schut
T. 06-20538513
EranMedia:
Annemiek Beekhuiszen
Erik van den IJssel
T. 035-6982258
e-mail: adverteren@gooizaken.nl

Vormgeving:
Studio Jacques Seignette
T. 035-621 60 39
e-mail: jacques@jacques-seignette.nl
Druk:
Rodi Rotatie
Verspreiding:
Per post naar bedrijven volgens
kwalitatieve database in het Gooi
en Vechtstreek. Oplage 11.000 ex.
Gratis exemplaren worden ook via
geselecteerde partners op afhaallocaties aangeboden. U kunt deze
adressen vinden in deze colofon
of op www.gooizaken.nl.
U kunt ook een exemplaar per email
aanvragen via: info@gooizaken.nl.
GooiZaken verschijnt 6x per jaar.
Websites:
www.gooizakenwebsites.nl
www.gooizaken.nl

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie,
internet of op welke andere wijze dan
ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming vooraf van de uitgever.
Bij de totstandkoming van GooiZaken is
de grootst mogelijke zorgvuldigheid in
acht genomen. De uitgever draagt geen
verantwoordelijkheid voor eventuele
onjuistheden en kan hiervoor niet
aansprakelijk worden gesteld.
GooiZaken werkt milieuvriendelijk en
verantwoord. Waterless Printing, ISO
14001 Grafimedia en KVGO.
GooiZaken is geproduceerd door
Rodi Media BV onder gecontroleerde
omstandigheden conform ISO 14001
Grafimedia getoetst door de SCCM,
Certificaatnummer SCCM-MZ:2011.01.02

ven. Bedrijven moeten dit niet afwachten.
“Investeringen zijn binnen vijf jaar terug te
verdienen”, aldus de ondernemingsorganisaties.

GooiZaken kunt u
ook afhalen bij:
Almere, Kamer van Koophandel,
Ondernemersplein, Stadhuisplein 1
Almere, AlmereZaken,
Transistorstraat 51a
Amersfoort, Kamer van Koophandel,
Printerweg 6
Baarn, Restaurant Vuur,
Hilversumsestraatweg 4
Baarn, Het Groene Paviljoen,
Zandheuvelweg 7
Bussum, Bruna Bussum, Veerplein 106
Bussum, Buro Bussum, Brinklaan 75A
Bussum, NH Hotel Jan Tabak,
Amersfoortsestraatweg 27
Hilversum, Van der Wal Zonwering,
Nieuwe Havenweg 5
Hilversum, Mediacentrum, Mediapark
Hilversum, Regus, Olympia 1 a & b
Huizen, Content Media, Gooierserf 254e
Laren, Regus Plein 1945
Leusden, Landgoed ISVW, Dodeweg 8
Naarden, NH Hotel IJsselmeerweg 3
Weesp, Weesp: De Weesper Boekhandel
Nieuwstad 12
Weesp, Hotel Het Hart van Weesp
Herengracht 35

RECENT WERK

PROMOTIE

FOTOGRAFIE

LOGO

WEBSITE

C A M PA G N E

B E U R S S TA N D

POSTER

BRANDING

E V E N T M AT E R I A A L
Koningsspelen 2016

Al 25 jaar gespecialiseerd in het creatief ontwerpen en produceren van:

logo, huisstijl, brochure, advertentie, online media, website,
tekst, fotografie, drukwerk, campagnes en nog veel meer...

Reclamebureau Holland
Nieuwstraat 13
1402 AR Bussum
T 035 - 53 11 800
E info@reclamebureauholland.nl
I www.ReclamebureauHolland.nl

Neem een kijkje in onze creatieve keuken op
ReclamebureauHolland.nl of loop gewoon eens
binnen voor een vrijblijvend gesprek.
Welkom bent u altijd.

