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Op 13 mei gaf ONL-voorman Hans Biesheuvel via HeadFirst de Webinar ‘Ondernemen in een
flexmarkt onder coronadruk’. Biesheuvel besprak de laatste ontwikkelingen in de politiek en
beantwoordde vragen van ondernemers.
Biesheuvel begon de Webinar met het bespreken van de laatste ontwikkelingen en hoe ONL zich juist
nu tijdens de coronacrisis met man en macht inzet om de belangen van ondernemers te behartigen.
‘ONL maakt onderdeel uit van de kleine groep die meepraat over de economische maatregelen. We
zitten daar er echt middenin.’
Deze positie stelt ONL instaat om mee te werken aan regelingen uit het steunpakket zoals de NOW,
TOZO en TOGS-regelingen. Deze regelingen zijn cruciaal om ondernemers te helpen overleven. Nu
het tweede steunpakket in de maak is zit ONL weer aan tafel om zoveel mogelijk ondernemers te
helpen.
Dit meepraten doen we samen met de ondernemers vertelt Biesheuvel. ‘We staan in direct contact
via de ONL-ondernemersapp en krijgen we dagelijks mails binnen met reacties en ideeën van
ondernemers. Het geluid wat ondernemers aan ons laten horen spelen wij direct door naar de
bestuurders in Den Haag.’
ONL zet zich ook in voor de toekomst. We moeten een goede exit-strategie hebben waarmee
Nederland weer aan de slag kan na corona benadrukt Biesheuvel. ‘Hierom hebben wij als ONL hard
gewerkt aan het ONL Ondernemersmanifest ‘Overleven en Vernieuwen’, dat ik op 6 mei heb
gepresenteerd aan premier Rutte. In het manifest geven wij concrete voorstellen voor het opstarten
van de economie.’
Naast het toelichten van de huidige stand van zaken beantwoorde Biesheuvel ook
ondernemersvragen over veel verschillende onderwerpen. Zo kwamen er onder andere vragen langs
over de wet DBA, de ontslag boete in de NOW-regeling en vragen over het ONL-meldpunt voor
ondernemers die de dupe zijn van eenzijdige maatregelen. Biesheuvel benadrukt dat ondernemers
bij problemen contact moeten opnemen. ‘Stuur een email naar corona@onl.nl en we gaan voor je
aan de slag!’
Afsluitend op de Webinar kreeg Biesheuvel de vraag: Hoe ziet de toekomst in coronatijd eruit? Wat
kunnen ondernemers zelf nog doen? Het is belangrijk om vooruit te kijken zegt Biesheuvel. ‘Houd er
rekening mee dat corona nog een tijd in Nederland zal blijven. Stel je zo actief mogelijk op en ga in
gesprek met je stakeholders, personeel en klanten. Houd het hoofd koel en benut kansen. Alleen zo
komen we de crisis door!’

