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Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Het coronavirus komt bij veel ondernemers 
hard aan. Om een goed beeld te krijgen 
van de impact, heeft de gemeente Geer-
truidenberg samen met ondernemersver-
eniging VOG voor de zomervakantie een 
enquête uitgezet. 127 ondernemers vul-
den de enquête in.

Een korte samenvatting:
• Bij 70% van de respondenten is de om-

zet fors gedaald. Bij 23% is de omzet 
gelijk gebleven en 7% had een omzet-
stijging.

• Gelukkig verwacht 85% de crisis goed 
door te komen. Bij 15% is dat nog on-
zeker.

• Ruim 56% maakt gebruik van de fi nan-
ciële ondersteuningsmaatregelen van 
de overheid. Tozo, TOGS en NOW zijn 
het meest aangevraagd door de res-
pondenten.

• 9% geeft aan door de coronacrisis de 
fi nanciële verplichtingen niet meer te 
kunnen opbrengen.

• 92% past de 1,5 meter-regel toe in het 
bedrijf.

• Respondenten geven aan dat de 1,5 
meter-regel met name bij de contact-
beroepen lastig toe te passen is. In ho-
recazaken zijn het de gasten die zich 
hier niet (altijd) aan houden.

• Ondernemers geven aan behoefte te 
hebben aan kwijtschelding/uitstel van 
belastingen en meer informatie over 
de (landelijke) regelingen.

De respondenten gaven ook verschillende 
adviezen:
• Koop als gemeente meer lokaal en 

stimuleer dat ondernemers uit de ge-
meente ook lokaal kopen.

• Zet als VOG de digitale bijeenkomsten 
en informatie- en kennissessies voort. 
Laat hierbij deskundigen aan het 
woord die kennis hebben over voor ac-
tuele problemen.

• Blijf als bedrijf communiceren met je 
(potentiële) klanten, personeel uitwis-
selen en gun elkaar business (lokaal 
inkopen).

Parksharing Geertruidenberg
Het belang van lokaal samenwerken, sa-
men delen en het matchen van vraag en 
aanbod werd door de coronacrisis extra 
duidelijk. Bij steeds meer bedrijven groeit 
de vraag naar materialen, hulpmiddelen 
of extra mankracht, terwijl er bij andere 
bedrijven materieel stil staat of personeel 
beschikbaar is. Daarom lanceerde de ge-
meente Geertruidenberg samen met de 
VOG een digitaal matchplatform: Parks-
haring Geertruidenberg. Op dit platform 
wordt vraag en aanbod  zichtbaar en ge-
matcht. Bedrijven kunnen gratis allerlei 
zaken online plaatsen en onderling delen, 
verhuren of verkopen. Heeft u een bedrijf? 
Kijk dan snel op parksharing.vog.nl om te 
zien wat andere bedrijven voor u kunnen 
betekenen.

William van der Kaaij en zijn vader Gerard 
runnen samen het bedrijf ‘Autoschade van 
der Kaaij’, een autoschadeherstelbedrijf op 
bedrijventerrein Dombosch I. In dit artikel 
vertelt William zijn verhaal en waarom het 
ondernemerschap hem aanspreekt.

Door Sara Berende

William van der Kaaij is geboren en geto-
gen in Raamsdonksveer. Hij is pas 25 jaar, 
maar inmiddels al ruim 7 jaar mede-eige-
naar van het bedrijf. Op de middelbare 
school wist hij al dat hij in het bedrijf van 
zijn vader wilde werken. William is daarom 
na de middelbare school gestart met de 
BBL-opleiding autoschadeherstel en is di-
rect begonnen in het bedrijf van zijn vader.
Zo’n 30 jaar geleden is het bedrijf ‘Auto-

schade van der Kaaij’ opgericht door Ge-
rard van der Kaaij, de vader van William. 
Gerard begon het bedrijf als autobedrijf, 
maar inmiddels is het uitgegroeid tot een 
schadeherstelbedrijf waar ook industrië-
le spuitwerkzaamheden verricht worden. 
Zo’n zeven jaar werd Gerard het werk voor 
hem alleen te zwaar en hij besloot een 
stapje terug te doen. Zoon William stond 
hem bij in het ondernemerschap en werd 
zo mede-eigenaar van het bedrijf. William 
heeft ook bewust gekozen voor het onder-
nemerschap: “Ik heb altijd al een handels-
drift gehad.” William vindt het leuk en uit-
dagend om alles in goede banen te leiden 
en hij vindt het dan ook niet erg om bij te 
springen bij drukte.

Na verschillende vestigingen zit het bedrijf 

ONDERNEMEN TIJDENS DE 
CORONACRISIS

AUTOSCHADE VAN DER KAAIJ: “HET IS LEUK OM ALLES IN 
GOEDE BANEN TE LEIDEN”

VOG AGENDAVOG AGENDA
Ook wij zijn n.a.v. de coronacrisis anders gaan werken en 
vergaderen nu online met gebruik van Zoom. 

17 september 2020, 15:45 - 19:00 uur 
 VOG Industrie bijeenkomst 
 Alleen voor genodigden

18 september 2020, 15:30 - 18:00 uur 
 OTG uitreiking INFENTO KITS 
 Ondernemershuys, Markt 38, Geertruidenberg
 Alleen voor genodigden

6 oktober 2020, 17:00 - 19:00 uur 
 VOG Bestuursvergadering 
 Ondernemershuys, Markt 38, Geertruidenberg

Bekijk het volledige overzicht van de agenda op 
https://vogweb.nl/agenda/
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WORDT NU LID 
VAN DE VOG EN 
BETAAL PAS 
VANAF 2021!* 

DAT IS 5 MAANDEN 
GRATIS LIDMAATSCHAP 
EN ALTIJD HEEL VEEL 
VOORDEEL!

*Lidmaatschap loopt tot 2022 en wordt jaar-
lijks verlengd. Alleen voor nieuwe leden.

MELD JE AAN 
OP VOGWEB.NL

sinds 7 jaar op Sterrekroos 10. Deze locatie 
biedt het bedrijf veel mogelijkheden om te 
groeien. William zal uiteindelijk de volledi-
ge eigenaar worden van het bedrijf en het 
is dan ook zijn doel om in de toekomst het 
bedrijf uit te breiden. Daarmee hoopt hij 
ook lokaal bekender te worden in de regio 
Raamsdonksveer.

William heeft veel contact met klanten en 
dat maakt voor hem het werk erg leuk. Ook 
in de coronacrisis heeft William veel con-
tact gehad met klanten, in het bijzonder 
met Smidshoek. William en Gerard hebben 
voor het nieuwe initiatief van Smidshoek, 
de welbekende Safegels, hun steentje bij 

mogen dragen. Voor de productie van de 
Safegels hebben zij de spuitwerkzaamhe-
den mogen verrichten!

Volgens William moet je als ondernemer 
‘feeling’ hebben met het vak. Je moet leuk 
vinden wat je doet en je moet kunnen 
zien in welke richting je met je bedrijf wilt 
gaan. Een duidelijke visie dus. Het is vol-
gens William dan ook noodzaak dat je je 
aan deze visie houdt, maar je moet je ook 
openstellen voor veranderingen. Dit geeft 
hij andere ondernemers dan ook mee: 
“Blijf open staan voor nieuwe ontwikke-
lingen en innovaties en speel daarop in”, 
aldus William.


