
NIEUW!
Makkelijk en snel 
invloed voor  
ondernemers

Toegangspoort voor 
ondernemers en politici 

Het is dé nieuwe ontmoetings-
plek voor ondernemers, amb-
tenaren en politici. Onderne-
mende organisaties boordevol 
kennis, expertise en een grote 
achterban in het Nederlandse 
mkb zijn hier vanaf nu gehuis-
vest. Ondernemershuis Neder-
land, dat op 16 april feestelijk 
werd geopend door premier 
Mark Rutte, is de thuisbasis van 
Stichting ONL voor Onderne-
mers, de Nederlandse Organi-
satie van Accountant Adviseurs 
(Novaa) en de Nederlandse 
Organisatie van Accountants en 
accountantskantoren (Novak). 
Ook is het een Haagse thuis-
basis voor Sira Consulting en 
het Instituut voor het Midden- 
en Kleinbedrijf (IMK). 

Deze vijf organisaties met een 
groot hart voor een goed onder-
nemersklimaat, voor startups 
en andere mkb-ondernemin-
gen, staan pal voor het mkb. 
Niet in de sfeer van mopperen 
of klagen, maar er wordt oplos-
singsgericht meegedacht met 
ondernemers. 
Het initiatief voor het Onderne-
mershuis Nederland ontstond 
tijdens een lunch in het Haagse 
perscentrum Nieuwspoort. 
Hans Biesheuvel van ONL vond 
dat het in Nederland ontbrak 
aan een ontmoetingsplek 

voor ondernemers en politici. 
Onmiddellijk staken Peter Bex, 
Han Dieperink en Guus Ham 
hun vingers in de lucht. Het On-
dernemershuis Nederland was 
geboren! De partners sloegen de 
handen ineen. 
Het Ondernemershuis Neder- 
land is veel meer dan een 
werkplek. Het is een toegangs-
poort met twee ‘voordeuren’. De 
politiek vindt de ondernemer 
en de ondernemer vindt hier de 
politiek. 
Het is bovendien een plat-
form voor ondernemers waar 
lanceringen plaatsvinden, waar 
ondernemers vragen kunnen 
stellen en waar politici en amb-
tenaren hulp van ondernemers 
kunnen krijgen. Het is de enige 
plek in Nederland die de twee 
werelden bij elkaar brengt.

Op de mooiste plek van Den Haag aan het 
Tournooiveld op steenworpafstand van het 
Binnenhof opent het Ondernemershuis 
Nederland haar deuren. 

Het IMK (Instituut voor het 
Midden- en Kleinbedrijf) 

begeleidt jaarlijks duizenden 
ondernemers bij financiering, 
bedrijfsovername, dreigende 

discontinuïteit en bedrijfsstart.

Novak en Novaa zetten zich samen 
in voor optimale ondersteuning 

van mkb-accountants in 
Nederland. Met advies, 

dienstverlening en 
belangenbehartiging.

ONL voor Ondernemers heeft 
maar één belang: de stem van  
de ondernemer laten horen. 
Ondernemers bepalen onze 

agenda en wij ondernemen actie.

Sira Consulting geeft inzicht in de 
effecten van beleid en regelgeving 

en werkt in co-creatie met 
overheden en branches aan 

minder regeldruk en optimale 
uitvoeringsprocessen.
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Welkom in Den Haag!

Hier wordt oplossingsgericht 
meegedacht met ondernemers.
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hulp wordt geboden.
Ondernemers met een 
financieringsbehoefte worden 
door het IMK onafhankelijk 
en betrouwbaar wegwijs ge-
maakt in het versnipperde fi-
nancieringslandschap zonder 
tijd en geld te verspillen. De 
financieringswereld is toe aan 
verandering, eventueel door 
niet-traditionele oplossingen 
als dat beter is voor een be-
drijf. Als het met het IMK niet 
lukt, dan lukt het nergens, zo 
luidt de IMK-belofte. 
(financieringvoormkb.nl)

Het IMK begeleidde duizen-
den startende ondernemers 
met het effectieve Start-
Kracht programma.
Tenslotte begeleidt het IMK 
ondernemers bij bedrijfs-
overdracht vanuit de visie 
dat bedrijfsoverdracht geen 
momentopname is, maar 
een proces. Waar wordt de 
ondernemer gelukkig van 
en wat is er financieel nodig 
om na de overdracht van de 
onderneming financieel on-
bezorgd te kunnen zijn? Door 
het combineren van persoon-
lijke en zakelijke factoren in 
het proces ontstaan, in de 
visie van het IMK, optimale 
oplossingen.

Ook na de privatisering in 
1997 zit deze maatschappe-
lijke missie in het DNA van 
de organisatie en begeleidt 
het IMK jaarlijks duizenden 
ondernemers bij bepalende 
momenten in hun bestaan en 
in het bijzonder bij financie-
ring, bedrijfsovernames en 
bij de start van hun onder-
neming. 
Onafhankelijkheid, des-
kundigheid en betrokken-
heid  zijn de kernwaarden. 
Deskundigheid heeft vooral 
betrekking op ondernemers-
competenties, financiële 
analyse en businesskennis. 
Betrokkenheid blijkt uit de 
passie voor ondernemers, 
het spreken van onderne-

merstaal en uit een onder-
nemende grondhouding. 
Niet pappen en nat houden, 
maar duidelijk en direct zijn. 
En daar waar beslissingen 
genomen moeten worden, er 
niet voor weglopen.
Voor ondernemers in zwaar 
weer is het IMK de spil in 
het financieel vangnet voor 
zelfstandigen in Nederland 
als dé expert op het gebied 
van levensvatbaarheid van 
ondernemingen en van soci-
ale ondernemersregelingen. 
Het IMK nam het initiatief 
voor 155.nl, het nationale 
hulploket voor ondernemers, 
waar jaarlijks meer dan 
10.000 ondernemers kos-
teloos de kortste weg naar 

IMK staat pal voor 
het midden- en 
kleinbedrijf 

Ondernemershuis NL

Het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) is 
door de overheid opgericht als hét adviesbureau voor het 
mkb om ondernemers in Nederland te ondersteunen bij 
herstel en groei van hun bedrijven. 
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MKB 
Financieringswijzer
Met www.financieringvoormkb.nl biedt het IMK aan 
ondernemers de ‘Independer’ voor bedrijfsfinancie-
ringen. U krijgt antwoord op de vraag: welke finan-
cieringsvorm past bij mijn situatie? Online, kosteloos, 
zonder tijd en geld te verspillen.

155.nl
155.nl - stichting 155.nl, het 
nationale hulploket voor onderne-
mers en een initiatief van het IMK, 
verwees het afgelopen jaar bijna 
tienduizend ondernemers koste-
loos langs de kortste weg naar een 
oplossing voor hun problemen.

70%  van de accoun-
tants is actief in 
het mkb. Novak 
en Novaa staan 

al 20 jaar klaar voor de meer dan 7.000 
mkb-accountants in Nederland. 

Novak en Novaa: 
partners van de 
mkb-accountant
Het mkb is in Nederland dé motor van onze economie en 
verantwoordelijk voor ruim 60% van het Bruto Binnenlands 
Product. Mkb-accountants vervullen een cruciale rol in het 
dagelijkse economisch verkeer. 

Het zijn ondernemers die met contro-
le en advies bijdragen aan de groei en 
ontwikkeling van het mkb. Ze staan 
middenin de maatschappij en zijn de 
steun en toeverlaat van hun onderne-
mende klanten. Hun kennis en advies 
gaat verder dan alleen over cijfers en 
regelgeving. Ze hebben oog voor de 
mens achter het bedrijf en zijn daarom 
vertrouwensadviseurs pur sang. 
Kortom, ze gaan hand in hand met On-
dernemend Nederland!
Op hun beurt kunnen mkb-accountants 
rekenen op de support van Novak en 
Novaa. Beide organisaties zijn geves-
tigd in Het Ondernemershuis en vullen 
elkaar aan. 

Novak is een serviceorganisatie en biedt 
producten en diensten om de dagelijkse 
gang van zaken op het mkb-accoun-
tantskantoor zo aangenaam mogelijk 
te maken. Denk hierbij aan kennis en 
advies op het gebied van vaktechniek en 
ondernemerschap, maar ook aan oplei-
dingen en inkoopvoordeel voor bedrijfs-
software en verzekeringen. 
Novaa is een beroepsorganisatie en 
komt op voor de belangen van de 
individuele mkb-accountant. Ze geeft 

aangesloten mkb-accountants een stem 
richting beleidsbepalers, zodat de wet- 
en regelgeving die wordt ontwikkeld 
voor de accountancy ook daadwerkelijk 
aansluit op de werkzaamheden in het 
mkb. 

,,We zijn verheugd dat we onze activitei-
ten vanuit Het Ondernemershuis verder 
kunnen gaan uitbouwen,” vertelt Guus 
Ham, directeur van zowel Novak als No-
vaa. ,,Deze nieuwe locatie biedt ons een 
mooie uitvalsbasis om onze leden door 
het hele land de juiste ondersteuning te 
bieden. En de samenwerking met onze 
‘medebewoners’ biedt kansen voor het 
intensiveren van onze inspanningen 
op het gebied van belangenbehartiging 
voor de mkb-accountant. We zijn hier 
op de juiste plek!”

novak.nl en novaa.nu

Guus Ham:  
‘Ondernemershuis 
prachtige  
uitvalsbasis’
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Wij 
helpen 
ondernemers 
zonder 
tijd- en geld-
verspilling.

Marco Moling (links), voorzitter van de 
vereniging Novaa. Richard Engelfriet 
(rechts), dagvoorzitter tijdens de Dag 
van de mkb-accountant 2017 en 2018.



Midden in deze crisis hebben Hans Bies-
heuvel en Mirjam Bink de stichting ONL 
voor Ondernemers opgericht. Hun doel: 
ondernemen moest weer aantrekkelijk 
worden. Waar eerst de grote bedrijven 
met hun dure lobbyisten in de achterka-
mertje de dienst uitmaakten, moesten 
politici meer gaan luisteren naar de stem 
van de ondernemer.
,,Die spanning van de crisis is er tegen-
woordig af. Het ondernemersklimaat is 
verbeterd”,  zegt ONL-medeoprichter 
Mirjam Bink. ,,Het is nu tijd om van 
‘goed’ naar ‘geweldig’ te gaan.”
ONL voor Ondernemers is daarom flink 
aan het uitbreiden. Waar ONL is be-
gonnen met een klein team zijn er in het 
afgelopen half jaar drie medewerkers bij 

gekomen. Met deze extra mankracht kan 
ONL op meer dan 75 thema’s, van de 
Brexit tot de energietransitie, aan tafel 
schuiven in Den Haag. 
Ondernemers bepalen deze agenda. Zij 
bellen op, vullen de polls in en vormen 
de beleidswerkgroepen. Daarnaast zijn 
er 15 partners (branche- en beroeps-
verenigingen en andere ondernemende 
netwerken) aangesloten bij de stichting. 
De ONL-beleidsmedewerkers verta-
len de stem van de ondernemer naar 
beleidsstukken en gaan vervolgens in 

gesprek met politici en ambtenaren. ONL 
onderneemt actie zodat ondernemers 
invloed krijgen. Dit resulteerde al in het 
opschorten van de Wet DBA, de vereen-
voudiging van de werkkostenregeling en 
het schrijven van de Wet late betalingen. 
,,Mopperen en klagen past niet bij ons. 
ONL wil doorpakken. Nu is de tijd”, zegt 
ONL-medeoprichter Hans Biesheuvel. 
,,Vorig jaar heeft ONL dan ook het MKB 
Toekomstplan 2030 geschreven.”
Het stuk geeft de vijf belangrijkste pijlers 
aan waar ONL voor Ondernemers de 
komende jaren op focust. ,,Zo moet er 
bij nieuwe wet- en regelgeving eerst 
gekeken worden of het aansluit bij de 
werkvloer van het MKB. Ook moeten 
ondernemers van de overheid de ruimte 
krijgen om de kansen op het gebied van 
innovatie, digitalisering en de energie-
transitie te benutten.’
ONL voor Ondernemers is klaar voor de 
toekomst. Met de steun van participan-
ten, vrienden en partners gaan wij samen 
Nederland ondernemender maken! 

Eenvoudig voldoen aan 
BHV-verplichting
Alle bedrijven met personeel zijn verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) te 
organiseren. Sira Consulting ontwikkelde in samenwerking met de coalitie 
winkelambacht en de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken, 
HELP123. Sinds de start in 2018 gebruiken ruim 500 ondernemers HELP123 
en weten de 4.000 medewerkers die hier werken, wat te doen bij een ongeval 
of calamiteit.  Voor meer informatie zie www.help123.eu

Nederland is van oudsher een land vol 
optimistische ondernemers en dat is 
ongelooflijk belangrijk.
Want ondernemers zorgen voor de 
banen waarmee mensen een inko-
men verdienen en waarin zij zich ook 
persoonlijk kunnen ontwikkelen. In 
de bedrijven wordt het geld verdiend 
waarmee we onze fantastische zorg, 
onderwijs en ons sociale vangnet kun-
nen betalen. 

Bovendien zorgt het bedrijfsleven voor 
innovatie en technologische en maat-
schappelijke vooruitgang.

Kortom: ondernemers nemen risico’s 
die Nederland veel zekerheid opleve-
ren. Ik juich het daarom van harte toe 
dat de partners die gehuisvest zijn in 
het Ondernemershuis Nederland, on-
dernemen nog wat makkelijker maken. 

Bijvoorbeeld met informatie en initiatie-
ven rond financiering, minder regels en 
een betere aansluiting van het onder-
wijs op de arbeidsmarkt. Door belan-
genbehartiging en advies. 

En last but not least: als ontmoetings-
plaats. Dat is goed voor ondernemend 
Nederland!

Mark Rutte
Minister-President
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,,De samenwerking met onze 
‘medebewoners’ biedt kansen 
voor het intensiveren van onze 
inspanningen op het gebied van 
belangenbehartiging voor de 
mkb-accountant. Novak en  
Novaa zijn hier op de juiste plek!”
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Samen Nederland nog 
ondernemender maken 
Rond 2011 sloeg de economische crisis hard toe bij 
de meeste mkb-bedrijven. Een spannende tijd, veel 
ondernemers kwamen in de financiële problemen en 
zagen de afgrond van dichtbij. De banken werkten 
niet meer mee en er werd nauwelijks geïnvesteerd in 
het Nederlandse bedrijfsleven. Politiek Den Haag 
keek de andere kant op en was meer geïnteresseerd 
in haar eigen agenda. 

Mopperen en klagen past niet bij ons. 
Wij willen doorpakken.

Ondernemershuis 
Nederland gaat onder- 
nemen in Nederland  
gemakkelijker maken

Goed voor 
ondernemend
Nederland

column
Mark Rutte

MEDE-OPRICHTER HANS BIESHEUVEL:

Mirjam Bink en Hans Biesheuvel Founders van ONL



Sira Consulting geeft haar opdrachtgevers 
onafhankelijk inzicht in de effecten van 
beleid en regelgeving. ,,We gaan hiervoor 
in gesprek met bedrijven en burgers. Zo 
maken we zichtbaar wat werkt en wat niet, 
maar belangrijker hoe we het beleid en de 
regelgeving kunnen optimaliseren”, zegt 
Peter Bex, directeur van Sira Consulting. 

Voor alle nieuwe of gewijzigde regels 
moeten de ministeries in kaart brengen 
wat de te verwachten effecten zijn. Hierbij 
onderzoekt Sira Consulting wat de kosten 
voor ondernemers en burgers zijn om aan 
alle verplichtingen te voldoen. Maar ook 
welke kosten de overheid maakt om deze 
uit te voeren en te controleren. Op deze 
manier kunnen bestuur en politiek trans-
parant de kosten en baten van nieuwe 
regels afwegen. ,,Het is heel belangrijk om 
deze effecten vooraf zichtbaar te maken. 
Zo hebben we al veel problemen in de 
uitvoering en onnodige regeldruk voorko-
men”, benadrukt Peter Bex. 

Ook bestaande wetten en regels worden 
door Sira Consulting geëvalueerd. Het doel 
hiervan is zichtbaar maken welke knel-
punten bedrijven, burgers of overheden 
in de dagelijkse praktijk ervaren en hoe 
deze zijn op te lossen. Bij het vinden van 
oplossingen spelen vaak verschillende, 

soms tegenstrijdige, belangen. Het vraagt 
dan ook de nodige creativiteit en samen-
werking van alle partijen om te komen tot 
merkbare verbeteringen.     

Peter Bex: ,,De praktijk van de onderne-
mer of burger staat centraal en vandaaruit 
werken we in co-creatie met alle deskun-
digen de oplossingen uit.”
Een belangrijk deel van de opdrachtge-
vers van Sira Consulting zijn ministeries, 
uitvoeringsorganisaties, gemeenten en 
provincies. Maar ook brancheorganisaties 
schakelen Sira Consulting in. 

 ,,We proberen de verbindende schakel te 
zijn tussen de overheid en de maatschap-
pij. We luisteren naar de ervaringen van 
bedrijven en burgers met de overheid 
om gezamenlijk met diezelfde overheid 
Nederland nog beter te maken.” 

Het beleid en de regels van de overheid hebben als doel om 
positieve ontwikkelingen in de maatschappij te stimuleren of 
negatieve ontwikkelingen te voorkomen. Maar worden deze 
effecten wel gerealiseerd of zijn er ongewenste bijeffecten?

In de middeleeuwen werden er op en rond 
het Tournooiveld schietwedstrijden gehou-
den tussen de twee Haagse schuttersgil-
den. Zo was de gilde van de handboog-
schutters van Sint-Sebastiaan gevestigd 
aan de Lange Vijverberg. Tevens lag er 
bij het Haagse Tournooiveld een execu-
tieplaats genaamd het Groene Zoodje. 
Verschillende lijf- en doodsstraffen werden 
publiekelijk uitgevoerd. 
Het pand stamt uit de 17e eeuw. De gevel 
is in de 19de eeuw gemoderniseerd. De 
combinatie  van verschillende bouwstijlen 
en kunststromingen maken de gevel tot een 
eclectisch geheel. 
Prachtige zwaar geprofileerde houten ven-
sterkozijnen, een stijlvol versierde gietijzeren 
neogotische balustrade en klassieke T-ven-
sters geven het pand een statige uitstraling. 
Het is daarom onderdeel van het rijksbe-

schermd stadsgezicht Den Haag Centrum. 
Oorspronkelijk fungeerde het pand als 
woonhuis. Tegenwoordig wappert de vlag 
van het Ondernemershuis Nederland aan 
de gevel. Door de centrale ligging is het 
goed  bereikbaar voor politici en ambtena-
ren die tussen de debatten door gemak-
kelijk en snel binnen kunnen lopen. Voor 
ondernemers is de bereikbaarheid door 
de aanleg van een nieuwe parkeergarage 
onder het Tournooiveld ook uitstekend. 
De bouw was de afgelopen jaren een lastig 
project voor de gemeente Den Haag en 
zorgde voor veel commotie. Er was verzet 
tegen het kappen van vijf kastanjes en drie 
lindes. Een aantal bomen raakte onher-
stelbaar beschadigd. Toch is het gelukt 
om tussen de monumentale gebouwen en 
monumentale bomenrij een 
ondergrondse parkeergarage te bouwen. 

Eeuwenoud pand in 
Haagse centrum 
van de macht
Het Tournooiveld nummer drie is een rijksmonument in 
het historische hart van Den Haag. Het pand staat 
tussen de Hofvijver en de Koninklijke Schouwburg. 
Vanuit het raam kijk je zo langs de oude lindebomen op 
het Lange Voorhout naar het chique Hotel Des Indes, 
waar ooit The Rolling Stones en zelfs de Britse premier 
sir Winston Churchill verbleven. 

We maken zicht-
baar wat werkt en  
wat niet en hoe we 
het beleid kunnen  
optimaliseren.

Sira biedt inzicht  
in effecten van regels
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Innovatieslabs lossen 
knelpunten op
Knelpunten die bedrijven ervaren met complexe regelgeving 
zijn vaak al langer bekend maar niet zomaar op te lossen. Sira 
Consulting ontwikkelde hiervoor innovatielabs.
 In deze labs gaan beleidsmakers en juristen van de overheid 
en toezichthouders samen met ondernemers en deskundigen 
op zoek naar concrete oplossingen. 

Sira Consulting
DOET mee!
Ook dit jaar hebben de collega’s meegedaan 
met NL Doet. Op 29 maart hebben we voor  
‘Stichting Kleuterrecreatieoord Het Vogel-
nest’ de tuin op orde gebracht. Hierdoor 
kunnen kinderen uit de stad kennis maken 
met natuur. 

PRAKTIJK ONDERNEMER STAAT CENTRAAL

Beleidsinstrument subsidie
Subsidies zijn een belangrijk instrument om activi-
teiten te stimuleren en om overheidsdoelstellingen 
te realiseren. Sira Consulting ondersteunt ministe-
ries, provincies en gemeenten om de doeltreffend-
heid en doelmatigheid van subsidies inzichtelijk te 
maken en te optimaliseren. 
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Michel Bloemheuvel Senior Manager Sira Consulting


