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Hans de Willigen, de nieuwe voorzitter OFA, maakt zich zorgen: 

‘Als er onvoldoende compensatie komt voor hoog oplopende 
kosten, dan gaat het fout. En goed ook’ 

Arie van der Spek heeft onlangs na zes jaar de voorzittershamer van het 
Ondernemersfonds Assen (OFA) overgedragen aan Hans de Willigen. De 
jurist/adviseur uit Loon krijgt een solide organisatie onder zijn hoede, maar gezien 
de moeilijke tijden die ondernemers (weer) voor de kiezen dreigen te krijgen, is het 
zaak bijzonder scherp te blijven op alle ontwikkelingen, aldus De Willigen. 

Ondernemers betalen allemaal mee aan het OFA. Dat gaat via een opslag in de OZB 
en betekent, dat 20 euro per 100.000 euro wordt afgedragen per eigenaar en 
16 euro per gebruiker. Omdat de OZB (waarde onroerend goed, leegstand) varieert, 
is ook het totale besteedbare bedrag van het OFA wisselend. Dit jaar had het fonds 
een voorlopig budget - aan het eind van het jaar volgt de definitieve afrekening - 
van 390.000 euro. 
Dat geld wordt beheerd door het OFA en is bedoeld voor initiatieven van 
ondernemers. Op basis van hun jaarplannen ontvangen de Asser 
ondernemersorganisaties als 'trekkingsgerechtigden' jaarlijks een percentage van 
het OFA-budget. Deze percentages worden om de drie jaar door de gemeente 
berekend. 

Grondleggers 
Het OFA zag 12 jaar geleden het levenslicht, met het motto 'van, voor en door Asser 
ondernemers'. De eerste bestuursvoorzitter was Louwe Dijkema, Arie van der Spek 
(ex-Rabobank en tevens één van de grondleggers van het OFA) volgde hem zes jaar 
geleden op. 'Waarom ik ermee stop? Simpel, omdat met die zes jaar de maximale 
termijn van het voorzitterschap is verstreken. Dus zochten we een nieuwe 
voorzitter. Hans de Willigen kwam direct op de shortlist. Hij heeft veel ervaring als 
bestuurder, is juridisch zeer goed onderlegd en heeft een uitgebreid netwerk.' 
‘En ik', vult De Willigen aan, 'wilde het graag doen. Via mijn onderneming (De 
Willigen + Partners Juridisch Advies) heb ik inderdaad een groot netwerk en ik wil 
mijn kennis en kunde graag delen in Assen om de stad nog meer op de kaart te 
zetten. Iedereen, die Assen op wil stuwen in de vaart der volkeren vindt bij mij een 
gewillig oor.' 

Van der Spek zegt dat de afgelopen jaren eerst wat hobbels moesten worden 
gladgestreken. Alles valt of staat volgens hem met een zo breed mogelijk draagvlak 
onder de Asser ondernemers om mee te doen. Via de OZB is dat geen keus, maar 
een gegeven. 'En ja, dan heb je altijd wel eens ontevreden deelnemers. Maar uit de 



laatste evaluatie is gebleken, dat men toch wel heel tevreden is over wat we met 
het geld hebben gedaan en wat we — via een democratische verdeling van het 
bedrag - hebben bereikt. Of het nou gaat om projecten met evenementen, 
beveiliging van bedrijfsterreinen of het plaatsen van zonnepanelen.' 
Afgelopen weekeinde was de jaarlijkse editie van 'Kunst aan de Vaart'. Van der Spek 
noemt dat evenement als voorbeeld, hoe een organisatie eerst beroep doet op het 
OFA, zich vervolgens met het toegekende startkapitaal sterk ontwikkelt en nu 
grotendeels op eigen benen staat. Dat is ook wel een vereiste om een beroep te 
kunnen doen op het fonds. Die ontwikkeling heeft bijvoorbeeld ook het 
Preuvenement doorgemaakt. Wij kijken ook vrij streng naar het 
toekomstperspectief van een ingediend initiatief. Maar als dat goed zit, werken we 
graag mee en we weten ook, dat als het OFA geld beschikbaar stelt, dat we het 
stempel `betrouwbaar' erop drukken en dat werkt weer als een magneet op andere 
investeerders.' 

De Willigen: 'Zo hopen we ook mooie Asser initiatieven als de TechHub aan de 
Industrieweg op weg te helpen. En als wij het geld er niet voor hebben, maar we 
wél perspectief zien, verwijzen we initiatiefnemers door naar andere mogelijke 
financiële partners, zoals STILA of het Preventiefonds.' 
Van der Spek wijst erop dat de lijntjes in een overzichtelijke stad als Assen kort zijn. 
En dat is volgens hem gunstig. 'We vinden elkaar daardoor snel. We móeten het ook 
samen doen, elkaar sterk maken via onderlinge solidariteit.' 

Zware tijden 
Draagvlak, solidariteit ... Het zijn begrippen die hard nodig zullen zijn in de zware 
tijden die waarschijnlijk in het verschiet liggen. Een ongekende inflatie, torenhoge 
energierekeningen en fors koopkrachtverlies hangen nu al als een schaduw over het 
laatste kwartaal van 2022. Voor burgers en zeker ook ondernemers. En wat als het 
coronavirus andermaal toeslaat? 
Ook De Willigen zet zich als nieuwe OFA-voorman schrap. 'Als er vanuit de overheid 
onvoldoende compensatie komt voor hoog oplopende kosten, dan gaat het fout. En 
goed ook. Een ondernemer kan toch niet 12 euro gaan rekenen voor een kop koffie 
om zijn uitgaven terug te verdienen? Of 7 euro voor een bak patat? Maar ja, als je 
de kosten al niet eens kunt dekken, houdt het snel op. En dan? Faillissementen? 
Meer leegstand? Nee, ik kom niet echt in een rooskleurige tijd binnen als voorzitter 
van het OFA, maar aan de andere kant ben ik uitdagingen nooit uit de weg gegaan. 
Toen ik mijn eigen onderneming startte, brak niet veel later het coronavirus uit. Ik 
heb als jurist en adviseur mijn klanten goed door die zware periode geloodst. Dat 
geeft vertrouwen om straks in Assen met z'n allen moeilijke periodes het hoofd te 
kunnen bieden via saamhorigheid en creativiteit.' 

Robbert Willemsen 


