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Margraten, 19 meÍ2020

Betreft: uw optreden in WNL Op Zondag

Geachte mevrouw Marijnissen, Beste Lilian.

Zondagmorgen in het programma " WNL Op Zondag" was je heel bezorgd
over de positie van werknemers. Gezien de ruimhartige regelingen waarvan
de ondernemers gebruik maken vind je het onbestaanbaar dat werknemers
ontslagen worden. "We moeten er samen door heen komen" is je devies.
"Werkgevers maken in goede jaren winst, die moeten niet zeuren en dus hun
reseryes gebruiken om vooral de mensen aan het werk te houden."
"Dividend uitkeringen en bonussen moeten verboden worden, salariskortingen
bij werknemers zijn uit den boze.".

Beste Lilian. Hierna de situatie van een van mijn klanten welke representatief is
voor menig MKB ondernemer.

Tot L4 maart had deze ondernemer een goedlopend restaurant.
Er ziin 4 vaste medewerkers in dienst waarvan de gemiddelde loonkosten per jaar
euro 40k pp bedraagt. Zelf houdt zij elk jaar ca. 50k over waarvoor per jaar
minimaal 2.200 uur hard gewerkt moet worden.
Per uur verdient deze werkgever minder dan haar werknemers. Sociaal is zij niet
verzekerd, een arbeidsongeschiktheidsverzekering is omwille van de kosten niet
afgesloten. Dat is niet verstandig, dat weet ze, echter als alleenstaande moeder
met 2 studerende kinderen is hiervoor geen financiële ruimte.
Dit zijn allemaal consequenties van haar eigen keuze voor het ondernemerschap,
dus je hoort haar daarover niet klagen.

Echter ik wil ie met klem vragen:
Stop met haar en andere mkb'ers te vergelijken met ondernemers die dividenden en
bonussen opstrijken.
Stop met het sociaal discrimineren van werkgevers t.o.v. werknemers.
Stop met het uitdragen van de suggestie dat werkgevers er alles aan doen om van hun
personeel af te komen als daarvoor de gelegenheid is.
Stop met populistische suggesties dat alle ondernemers ruime buffers kunnen opbouwen
voor slechte tijden. Hun marges zijn in veel branches zeer gering.
De meeste MKB'ers lukt het niet een aov af te sluiten, laat staan pensioen op te
bouwen of buffers aan te houden voor slechte tijden.
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Lilian, kun jij mij alsjeblieft uitleggen waarom het niet sociaal zou zijn als mijn klant
twee van haar medewerkers ontslaat om de rest en haarzelf financieel te redden.
Zij is namelijk genoodzaakt dit, met pijn in het hart, te doen. De ontslagen werknemers
moet zij een paar maandsalarissen transitievergoeding meegeven. Dat is geld wat zij
niet heeft.
Kun je jezelf enigszins inleven dat dit niet fijn voelt?.
De betrokken medewerkers komen in de ww terecht en hebben ruimschoots de tijd
een nieuwe baan te zoeken. Door deze sanering door te voeren neemt mijn cliënt
wederom een groot risico. Haar schuldpositie wordt alleen maar groter. Zij is
echter positief ingesteld en gelooft in de toekomst van haar "nieuwe" onderneming.
Als zij deze sanering niet doorvoert verliezen al haar medewerkers hun baan en zal zij
zelf van geen enkel sociaal vangnet gebruik kunnen maken. Zij komt dan, nadat de
beperkte overwaarde van haar eigen woning "opgegeten" is, in de bijstand terecht.

Volgens mij zou een partij met een socÍaal hart de mogelijkheid tot saneren en aanpassen
moeten stimuleren en niet ontmoedigen. Uiteindelijk komt dat de welvaart van alle
werkenden, en ook niet werkenden, ten goede.
Misschien kun je daar in jullie verkiezingsprogramma aandacht aan schenken.
Dat zou ik en met mij velen, met een groot hart voor de kleine en middelgrote,
hardwerkende ondernemers, bijzonder op prijs stellen !

lk kijk reikhalzend uit naar jouw reactie en ben uiteraard graag bereid om hierover van
gedachten te wisselen.

Met delijke groet.

M B. Penders RA
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