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“Net dat stukje extra bieden. 
Dat is hoe wij u helpen uw 
onderneming zo goed mogelijk 
op koers te houden. Niet 
alleen met de financiële en 
salarisadministratie. Ook met 
bijvoorbeeld financiële planning 
en advisering op het gebied van 
een fusie of overname van een 
bedrijf. 

Elk kwartaal ontvangt u van 
ons een nieuwsbrief met tips 
en informatie. Als u meer wilt 
weten, kunt u altijd contact met 
ons opnemen. 

Veel leesplezier!”

Het kabinet is met een tweede pakket maatregelen gekomen om 
ondernemers zo goed mogelijk door deze tijd heen te helpen

We hebben al veel ondernemers 
mogen adviseren en helpen, om 
de nodige maatregelen te treffen. 
Denk bijvoorbeeld aan het doen van 
aanvragen met betrekking tot de 
coronamaatregelen uit het steunpakket 
bij o.a. UWV, RVO en de gemeente, het 
maken van afspraken met financiers en 
het verlagen van de voorlopige aanslag. 

Met het corona steunpakket 2.0 zijn de 
mogelijkheden verder uitgebreid:

• Tegemoetkoming Vaste Lasten 
MKB: Compensatie van vaste 
lasten van maximaal € 50.000. 
De hoogte van de uitkering is 
afhankelijk van o.a. de grootte van 
de onderneming, de hoogte van 
de vaste lasten en het percentage 
omzetverlies.

• NOW: Werkgevers met een 
omzetverlies van ten minste 20% 
kunnen de NOW aanvragen.  
De aanvraag kunt u indienen t/m 31 
augustus.

• Tozo: Zelfstandig ondernemers in 
financiële moeilijkheden kunnen 
een aanvullende uitkering voor 
levensonderhoud aanvragen tot het 
sociaal minimum. Onder de nieuwe 
regeling telt het inkomen van de 
partner mee om te bepalen of er 
recht is op een tegemoetkoming en 
zo ja, wat de hoogte hiervan is.

• Uitstel van belastingbetaling: 
U kunt verlenging van het bijzonder 
uitstel van belastingbetaling 
aanvragen.

Corona steunpakket 2.0

hulp nodig?

s.jonkman@

mulderijenpartners.nl

(0528) 23 23 23
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“In mijn eigen vrachtwagen reed ik 
veel voor Deense opdrachtgevers. In 
Denemarken trok men 20 jaar geleden 
al veel Oost-Europese chauffeurs aan, 
die veel goedkoper waren. Er lagen 
nog goede kansen voor Nederlandse 
transporteurs in het zogenaamde 
geconditioneerde transport; voor 
transport van bijvoorbeeld bloemen, fruit 
en groente moeten de omstandigheden 
optimaal blijven. Qua logistiek, techniek, 
communicatie en afstemming met 
opdrachtgevers zijn wij daar sterk in. 
Door een beetje geluk en flink pionieren 
kon ik in 2005 starten met Hartman 
Expeditie. Wij zijn gespecialiseerd in de 
export van geconditioneerde goederen 
vanuit Nederland naar Scandinavië.” 

Groei en overnames
In het afgelopen jaar nam de Hartman 
Groep twee grote ondernemingen 
over: Internationaal J.P. Vis & Zn. B.V. en 
Brinkman Trans-Holland B.V. Hartman: 
“Jan Mulderij heeft deze overname naar 
onze volle tevredenheid begeleid. Van 
waardebepaling, boekenonderzoek en 
onderhandelingen tot en met vastlegging 
van de overeenkomsten.”

De organisatie is inmiddels gegroeid tot 
250 personeelsleden. Vanuit Poeldijk, 
Kwintsheuvel en Nieuw-Amsterdam 
rijden 115 eigen vrachtauto’s, 75 
vaste charters en 230 opleggers naar 
Scandinavië op en neer.
De Deense poot van het bedrijf zorgt dat 
de wagens ook op weg naar Nederland 
optimaal beladen zijn. Hartman: 
“Vanuit Scandinavië transporteren 
we bijvoorbeeld vlees en vis. Ook 
transporteren we alle luchtvracht 
voor KLM vanuit o.a. Oslo, Malmö, 
Kopenhagen en Billund.” 

2,5 keer de wereld rond
“Elke dag rijden we qua afstand 2,5 keer 
de wereld rond. Je moet het zo zien: 
vandaag halen zo’n 75 chauffeurs overal 
in Nederland wat op. Hier een pallet, 
daar een paar pallets. Komkommers, 
tomaten, sla, appels, planten, verzin het 
maar. In Poeldijk en Nieuw-Amsterdam 
wordt het verzameld en vervolgens in zo 
efficiënt mogelijke ritten verdeeld. We 
rijden voor grote Deense en Zweedse 
supermarktketens. Wij zijn in staat om 
verse producten binnen een nacht daar 
te brengen; de volgende ochtend ligt het

in de schappen. Met onze goede 
logistieke organisatie en ons specialisme 
kunnen wij ons onderscheiden. Onze 
klanten verwachten en krijgen kwaliteit. 
We moeten nu goed opletten en blijven 
doen wat we beloven.”

Voorop blijven lopen
“We hebben gelukkig weinig last 
gehad van de coronacrisis. Onze ritten 
gingen door en voor ons is het prettig 
dat het zo rustig is op de weg. Ik blijf 
vooruit kijken. Het leukst in mijn werk is 
steeds nieuwe dingen te bedenken en 
anderen een stap voor te blijven. Of het 
nu gaat om bijvoorbeeld de techniek 
van onze vrachtwagens of kansen in 
de markt, ik zoek altijd naar kansen en 
verbeteringen.”

De auto’s van Hartman Transport rijden steeds meer op HVO 100, een dieselsoort die 90% CO2-besparing oplevert. 

Daarnaast heeft het bedrijf 7 wagens op het gas LNG aangeschaft, waarmee ook CO2-uitstoot wordt verminderd. 

Hartman: “Wij vinden het belangrijk te vergroenen en de klant verwacht het ook. Op ons pand in Nieuw-Amsterdam 

komen binnenkort zonnepanelen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid voor een eigen windmolen.”

“Een beetje geluk 
en flink pionieren”

Ronald Hartman: 
“Op een gegeven moment werd 
de organisatie zo groot, dat wij 
controleplichtig werden. Ik moest dus 
op zoek naar een accountantskantoor 
en had helemaal geen zin in een groot 
onpersoonlijk bureau. Ik kwam in 
contact met Jan Mulderij en dat klikte. 
Dat ‘doe maar gewoon’ en dat niet bij 
elke kleine vraag de teller meteen gaat 
lopen, daar hou ik van.”

Ronald Hartman (49) doorkruiste in de jaren ‘90 vanuit Kerkenveld 
half Europa als vrachtwagenchauffeur. Inmiddels leidt hij als 
directeur-eigenaar een groot en gespecialiseerd transportbedrijf 
vanuit Nieuw-Amsterdam.
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Mariska Blokzijl: “Ondernemers met 
personeel besteden hun personeelszaken 
doorgaans graag uit. Voor veel 
relaties verzorgen we al jaren de 
salarisadministratie. Steeds meer klanten 
weten ons ook te vinden voor allerlei 
andere HR-vraagstukken. Arbeidsrecht 
is complex en continu in ontwikkeling. 
Je wilt als werkgever zorgen dat 

processen en documenten, zoals 
arbeidsovereenkomsten, up-to-date zijn 
en voldoen aan de steeds veranderende 
wetgeving.”

Mariëlle Haverkamp vervolgt: 
“Als bedrijf is het van belang om 
gekwalificeerd personeel te werven en 
arbeidsvoorwaarden goed met elkaar 

af te stemmen en vast te leggen. Soms 
word je alsnog geconfronteerd met een 
arbeidsconflict of heb je advies nodig bij 
het beëindigen van een arbeidsrelatie of 
een reorganisatie. Dan wil je zorgvuldig 
te werk gaan. Met onze kennis van uw 
bedrijf en de ontwikkelingen op HR-
gebied, kunnen wij u optimaal adviseren.”

“Wij helpen u graag 
met uw HR-vraagstukken”
Ons HR-team is specialist op het gebied van personeel. Van salarisadministratie tot volledige 
personeelsadministratie en uitgebreide advisering, onze medewerkers nemen het voor u uit handen. 
Zo kunt u blijven doen waar u goed in bent; ondernemen.

Team HR, van links naar rechts:
Roelien Plazier, Sam Lichtendonk, Mariëlle Haverkamp, 
Roland Arends en Mariska Blokzijl

SALARISADMINISTRATIE

PERSONEELSHANDBOEK

ARBEIDSOVEREENKOMST

WERVING EN SELECTIE

ARBEIDSRECHTVERZUIMBEGELEIDING

ONTWIKKELING VAN PERSONEEL ONTSLAGBEGELEIDING

ALLE HR-PROCESSEN IN 1 LOKET

Met onze salarisadministratie bieden wij u 
overzicht en controle. Zo kunt u meer tijd 
besteden aan uw core business.

Leg algemene afspraken vast in een 
personeelshandboek. Dit biedt duidelijkheid 
en gemak en hiermee voorkomt u discussies.

Wij helpen u met een goede overeenkomst 
en adviseren u over passende salariëring en 
overige arbeidsvoorwaarden.

Trek het juiste personeel aan. Wij begeleiden 
u bij het bereiken en selecteren van de beste 
kandidaten.

Arbeidsrecht is complex en continu in 
ontwikkeling. Onze HR-adviseurs nemen u 
graag werk uit handen op dit gebied.

Wij helpen u te zorgen dat uw zieke 
werknemers sneller en duurzaam weer aan 
het werk kunnen.

Onze HR-adviseurs ondersteunen u bij 
de ontwikkeling van uw personeel, van 
functioneringsgesprekken tot coaching.

Samen zoeken we naar een optimale 
afwikkeling die recht doet aan de belangen 
van zowel werkgever als werknemer.

Alles rondom salaris en personeel regelt u 
in één overzichtelijke applicatie. Dit biedt 
inzicht voor u en uw werknemers.

meer weten?

lonen@

mulderijenpartners.nl

(0528) 23 23 23
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Ondernemers die leerlingen of 
studenten begeleiden, kunnen tot 
17 september 2020 de subsidie 
praktijkleren aanvragen. Per leerling 
heeft u recht op maximaal € 2.700. 
Wellicht heeft u al een voorschot 
aangevraagd; dan moet u nog een 
definitieve aanvraag indienen. 
Wij kunnen voor u de aanvraag 
verzorgen.

Gedwongen sluiting en subsidie
Heeft u te maken gehad met 
gedwongen sluiting van 16 maart 
2020 tot en met 19 mei 2020? Dan 
brengt RVO de weken waarin u de 
BBL-studenten niet kon begeleiden 
niet in mindering op de subsidie. 
Ditzelfde geldt voor bedrijven die 
weliswaar niet gedwongen gesloten 
waren, maar die toch moesten sluiten 
om de richtlijnen van het RIVM te 
kunnen volgen. hulp nodig?

lonen@

mulderijenpartners.nl

(0528) 23 23 23
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RReeaall  eessttaattee FFiinnaannccee

SME and real estate 
finance landscape

Mulderij  & Partners

Stationsstraat 19, Postbus 371

7900 AJ Hoogeveen

Telefoon 0528 232323 

info@mulderijenpartners.nl
Volg ons ook op LinkedIn, Facebook en Twitter.
www.mulderijenpartners.nl

Bedrijfsfinanciering nodig?
Samen met u gaan we op zoek naar de meest 
passende financier voor uw aanvraag. 
Wij hebben toegang tot meer dan 45 financiers. 
Neem contact op met uw relatiebeheerder of vul de 
online tool in op www.mulderijenpartners.nl.

Subsidieregeling Praktijkleren
In de meeste gevallen wordt de 
subsidie aangevraagd voor mbo’ers 
die een beroepsbegeleidende 
leerweg (bbl) volgen. De subsidie 
geldt ook voor verschillende 
categorieën leerplaatsen in 
het vmbo, hbo, promovendi en 
technologisch ontwerpers in 
opleiding. 
De subsidie kan alleen worden 
aangevraagd door een SBB erkend 
leerbedrijf en na afloop van het 
schooljaar. Als erkend leerbedrijf 
levert u een belangrijke bijdrage aan 
de toekomst van het vakmanschap 
van de leerlingen. Daarnaast kunt 
u in aanmerking komen voor 
subsidies en fondsen, zoals de 
Subsidieregeling Praktijkleren.

Vraag subsidie aan 
voor praktijkleren

vóór Aanvraag NOW-
1 sept. subsidie
  Vaststelling van de NOW 1- 
  subsidie aanvragen kan 
  vanaf 7 oktober. Heeft u ook 
  NOW 2 aangevraagd, dan 
  mag de vaststelling van 
  NOW 1 samen met NOW 2 
  vanaf 15 november worden 
  aangevraagd. 

tot Subsidieaanvraag 
17 sept. praktijkleren

vóór Onderneming in B.V.-
30 sept. vorm voortzetten  
  Kan met terugwerkende  
  kracht vanaf 1-1-2020.

  
vóór Aanvraag uitstel
1 okt. betaling belasting  
  Betreft loonbelasting, btw,  
  inkomstenbelasting, Zvw- 
  premie en Vpb.

tot Tegemoetkoming
30 okt. Vaste Lasten (TVL)
  aanvragen 
 

REGEL HET OP TIJD


