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Eerste coronaborrel!

Merlin Melles
(r.) met
Roland
Schoonen (l.),
ondernemer
van Fire
Horse, en ver
achter hen
Bouke van
der Weide,
van Green-
berg Nielsen,
dat bemiddelt
in financiële
professionals. 
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Roelof Borggreve (l.), Eugene
Soffers (m.) en Wessel Berk-
man. Zij zaten niet met de
anderhalve meter. 

„Jongens, éven doorlo-
pen naar achteren!”, riep
ze naar de genodigden
toen er een zogenoemde
boa op straat werd gesig-
naleerd. Weliswaar was
het aantal aanwezigen
precies afgepast. Maar
teveel borrelaars in het
zicht, dat zou natuurlijk
de verkeerde indruk kun-
nen wekken.

Wie door het tuinhek
mocht, moest eerst langs
de temperatuurzuil van
Roland Schoonen. „Ik
lever aan Corendon, aan
Young Capital, aan Natu-
ralis”, zei hij. „De nieuwe
gastvrijheid”, legde de
gastvrouw uit, die komen-
de tijd dagelijks een bor-
rel geeft. „Ik heb één gast
met een te hoge tempera-
tuur moeten weigeren.”

Maar de economie moet
vlot getrokken worden
vond Merlin, wier werk
het is om mensen samen
te brengen binnen haar
gerenommeerde netwerk-
club fCN.

„De grens met de VS en
met China moet open”,

volgens wasserette-onder-
nemer Guido Ide. Hij
investeerde net €18 mil-
joen in nieuwe appara-
tuur in Nieuwegein, toen
alles op slot ging. „De
toeristen moeten terugko-
men naar de bekende
hotels. Dat zijn mijn
grootste klanten.”

Fred Starkenbrug,
commercieel directeur
van autodealer A-point,
was iets positiever. „Eerst
zag ik niet één bergings-
wagen”, klonk het over de
opleggers die gecrashte
auto’s vervoeren. „Deze
week heb ik er al drie zien
langskomen.”

„De overheid doet veel
te ingewikkeld”, vond
investeerder Roelof Borg-
greve. „Zeg ’Nee’ tegen
anderhalve meter!”, her-
haalde hij het bericht dat
hij verstuurde via sociale

media. „In de buiten-
lucht is het toch meestal
veilig?”, zei hij in de
zomerse barbecue-geur.
„Binnen moet je oppas-
sen, met een slechte
airco die alle aerosolen
rondpompt!”

Eugene Soffers, van de
installatiebedrijven van
Nexton, heeft in zakelijk
opzicht een prima tijd:
„Wij gaan onze omzet
verdubbelen”, sprak hij
stralend tegen Wessel
Berkman, die bedrijven
laat groeien. „De empa-
thie heeft vaak plaatsge-
maakt voor regelrechte
commercie”, zei Berk-
man over zijn werk. Hij
bekijkt waar de groeimo-
gelijkheden zitten: „Nu
probeer ik bijvoorbeeld
hijskranenbedrijf Mam-
moet van een omzet van
€900 miljoen naar zo’n
€1,3 miljard te krijgen.” 

Mark de Witte, topman
van de 325-jarige distilla-
teur De Kuyper, hoopte
het jubileum dit jaar nog
te kunnen vieren: „In
aangepaste vorm moet
dat toch kunnen.”

De partymuziek klonk
uit de speakers, de gla-
zen met wijn gingen rond
en de gesprekken werden
uitbundiger. Alsof er
achter de temperatuur-
zuil voor het tuinhek
even geen corona was.

Het was de eerste
uitnodiging voor een
coronaborrel. In Am-
sterdam-Zuid werd het
spits afgebeten door
netwerk-koningin Mer-
lin Melles, in de tuin
rond haar kantoor.
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AMSTERDAM • De Neder-
landse industrie staat een
loodzware tweede jaar-
helft te wachten, voorzien
ondernemers. Dat blijkt
uit een enquête onder
leden van de belangenor-
ganisatie voor de techno-
logische industrie FME.

„Ondanks de overheids-
maatregelen denkt meer
dan 40% van de bedrijven
binnen twaalf maanden in
de liquiditeitsproblemen te
komen. Dat is heel erg veel”,
zegt voorzitter Ineke De-
zentjé Hammink. „De groot-
ste klap gaat vallen in het
derde kwartaal. Dan denkt
bijna driekwart dat zijn om-
zet zal dalen. Voor volgend
jaar voorziet meer dan de
helft nog een verdere om-
zetdaling.”

Volgens de enquête over-

weegt 64% personeelsre-
ducties als het uitdunnen
van de flexibele schil, vaca-
turestops of reorganisaties.

Verontrustend vindt ze
dat ruim één op de vijf snijdt
in zijn innovatiebudget.
„Terwijl innovatie juist nu

de enige manier is om weer
uit de crisis te komen. Dat
hebben we bij de vorige cri-
sis ook gezien. De innovatie
van de industrie heeft de
economie er toen weer bo-
venop geholpen.”

Om dat ook deze keer voor
elkaar te krijgen, is het vol-
gens Dezentjé Hammink
broodnodig dat bedrijven
worden geholpen met ver-
lenging van de NOW-rege-
ling om personeel in dienst
te houden, verruiming van
de WBSO-innovatiesubsidie
en een structurele deeltijd-
WW.„Na de vorige crisis is
het aan de export en innova-
tiekracht van de industrie te
danken geweest dat de eco-
nomie er weer bovenop
kwam. Deze crisis is nog
veel zwaarder. Maar ook nu
kunnen we alleen uit de cri-
sis komen door te investe-
ren in innovatie.”

’Innovatie redt economie’ 

Ineke Dezentjé Hamming, voor-
zitter van FME.
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Techindustrie somber over rest van 2020

Fred Starkenbrug (l.) op veilige afstand van Guido Ide en zijn
vrouw Sharda.


