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Van de ene crisis in de andere rollen wij sinds enkele jaren. Er lijkt geen einde aan te komen.
Iedereen houdt z’n hart vast als middelmatige politici weer een schamele poging doen om onze
economie te redden. Inderdaad: ‘onze’ economie, want wij doen dat met z’n allen.
Ik durf te stellen dat deze te belangrijk is om aan de politiek over te laten.
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De meest zielige politieke ingreep was toch wel de verhoging

die weer leiden tot productiviteitstijging. Uiteindelijk geldt voor

van de maximum snelheid naar 130 km/u. Natuurlijk, het

de meeste ondernemingen nog altijd dat de mensen in het be-

scheelt één of twee bekeuringen per jaar. Maar welk probleem

drijf het verschil maken. Zij verdienen het geld.

wordt hier nu mee opgelost? En hebben wij in dit land nu echt
niets belangrijkers om ons druk over te maken? Toch ben ik niet

Banken

pessimistisch. Er zijn veel signalen die duiden op een (voorzich-

Vraag een willekeurige ondernemer hoe zijn relatie met de bank

tige) verbetering.

is en in negen van de tien gevallen krijgt u een stortvloed van el-

Italië

lende over je heen. De meeste banken (al dan niet met belastinggeld op de been gehouden) zijn voor zichzelf weer overgegaan

Na een lange worsteling heeft Italië, nog altijd één van de eco-

tot de orde van de dag. De bonussen worden volop uitgekeerd.

nomische grootmachten in Europa, zich ontdaan van de gênante

Hier en daar zien wij wel wat andere benaderingen maar voor-

clown Berlusconi. Er is zelfs een regering van ter zake deskun-

alsnog is dat een minderheid. De kredietverstrekking aan bedrij-

digen aangetreden, mensen die niet vastzitten aan de politiek.

ven, en dan met name het MKB, verloopt vaak moeizaam waar-

Dichter bij huis lijkt het er nu ook op dat België binnenkort weer

door bedrijven onnodig in de problemen komen. Dat banken ook

een regering heeft. Sterk oplopende rentes vereenvoudigen de

een taak hebben in het op gang houden van de economie lijkt

besluitvorming over de komst van een nieuwe regering aanzien-

nog niet altijd doorgedrongen te zijn in de marmeren hoofdkan-

lijk. Snel orde op zaken stellen kan het vertrouwen in de Euro

toren.

herstellen. Deze Euro is voor Nederland van levensbelang aangezien wij 80% van ons BNP in het buitenland verdienen. Dit

Politiek

feit alleen al zou voor onze eigen regering een dringende reden

Hoe kan de politiek helpen om ondernemers te laten onderne-

moeten zijn om eens goed te kijken wat voor imago ons land

men? Vooral door zo min mogelijk belemmeringen op te wer-

heeft in de rest van de wereld. Hoe kijkt dit buitenland naar ons

pen. Natuurlijk moeten er regels en wetten zijn en fatsoenlijke

landje? Waar wij voorheen als kooplieden de wereld in trokken,

sociale voorzieningen. Maar het kan allemaal wel een heel stuk

actief gesteund door onze bestuurders, trekken wij ons nu steeds

minder. Op dit punt ben ik weinig optimistisch. Al decennia ho-

verder terug achter onze dijken. De huidige politici lopen hierbij

ren wij elk nieuw kabinet verkondigen dat er minder regels en

gedwee aan de teugel van de gedoogpartner.

administratieve lastendruk komt: anno 2011 is het alleen maar

Ondernemers

meer geworden. Het lijkt wel een werkgelegenheidsproject voor
ambtenaren, een industrie, een doel op zichzelf. Echte hervor-

Natuurlijk zitten nog veel ondernemers in zwaar weer. Toch

mingen blijven helaas uit. De modernisering van het ontslag-

kom ik steeds weer ondernemers tegen die midden in de crisis,

recht is zo’n belangrijke hervorming waar ondernemers echt om

tegen de trend in, succesvol zijn en klinkende cijfers laten zien.

zitten te springen. Voorlopig komt dit er niet van, maar het kan

Anderen nemen de maatregelen die nodig zijn om hun zaakjes

wel.

op orde te brengen. Daarbij zien wij dat er meer en meer ondernemers niet alleen maar bezuinigen op kosten (lees: personeel)

Ontslagrecht

maar ook juist investeren in het behoud en de ontwikkeling van

De aanpassing in het ontslagrecht hoeft helemaal niet ingewik-

goede medewerkers. Bedrijven willen hun mensen behouden en

keld te zijn, hoeft niet ten koste te gaan van de rechten van me-

verder opleiden. Er wordt geïnvesteerd in procesverbeteringen
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derwerp komt de verzuchting op tafel dat de regelgeving zo

Zelf doen

complex is, dat de procedures zo ingewikkeld zijn. Lang niet al-

Uiteindelijk moeten ondernemers het gewoon zelf oplossen. Ve-

tijd is de afkoopsom het probleem. Dus houd het simpel: De ar-

len doen dit dan ook door samen te werken, slim te investeren,

beidsovereenkomst kan altijd en zonder reden worden opgezegd

kansen te zien en benutten, creatief te zijn en de mouwen op te

zonder verdere procedure (wel met opzegtermijn); Wettelijk ligt

stropen. De enorme stijging van het aantal ZZP-ers is een teken

de ontslagvergoeding vast. Dit kan de huidige kantonrechters-

dat het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan. Onder-

formule zijn; Wilt u als werkgever afwijken (minder vergoeding

nemende mannen en vrouwen vormen een lichtpunt. Zij gaan

of geen vergoeding) dan moet u naar de kantonrechter voor een

niet wachten of politici nog een keer aan de slag gaan. Zij doen

inhoudelijke behandeling; Als de werknemer vindt dat hij/zij

zelf het licht aan. Op zoek naar partners, klanten en excellente

een hogere vergoeding moet krijgen dan volgt ook de gang naar

medewerkers vormen ondernemers uiteindelijk de echte buiten-

de kantonrechter; Op deze wijze kan zelfs de arbeidsovereen-

boordmotor die de economie en onze welvaart zal vlottrekken.

komst voor bepaalde tijd worden afgeschaft.

Niet dankzij maar ondanks de politiek.
Ik wens u allen een 2012 vol licht �

Natuurlijk maak ik het hier wel erg simpel maar als uitgangspunt werkt dit prima. Er moet een aantal zaken nader worden
geregeld (o.a. ontslag wegens dringende reden, ontslag na twee
jaar ziekte, proeftijd, discriminatie). Een dergelijke aanpak
heeft veel voordelen. De procedure is eenvoudig, snel en daardoor goedkoop. In de meeste gevallen zijn geen dure advocaten
nodig. Beide partijen weten direct waar ze aan toe zijn. Er zit
een rem op misbruik; immers er moet altijd een vergoeding
worden betaald èn de werknemer behoudt de mogelijkheid om
naar de rechter te stappen. De werkgever heeft daarnaast de
mogelijkheid om bij de rechter aan te kaarten dat vergoeding
niet aan de orde is, bijvoorbeeld in het geval van zwaar disfunctioneren, verwijtbaar gedrag of economische redenen. Dit moet
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wel goed worden onderbouwd.
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Bovenstaande benadering is een voorbeeld van daadwerkelijke
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versimpeling van regels; transparant en praktisch. Zo zijn er nog
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veel meer te bedenken. Het is opmerkelijk dat het met name de

T: 076 5968505

linkse partijen zijn die dergelijke hervormingen bepleiten terwijl

M: 06 51172705

de rechtse regering deze zaken blokkeert. De wereld op z’n kop.
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