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4    Klant van Alfa van het 
eerste uur!

  Portret van het bedrijf van Jan van 
Heerikhuize in Lunteren, klant van 
Alfa van het eerste uur (1942!).  
In de 75 jaar dat zijn bedrijf klant is,  
is er veel veranderd. Meer regels, 
hogere eisen, slimmer moeten 
boeren. Ook Alfa’s rol veranderde; 
van alleen het jaarwerk toen naar 
brede accountant en adviseur nu.   

8  Crowdfunden voor een 
zorgboerderij  

   Op zorgboerderij Landrust laten 
Henny Blankestijn en Wim Jacobs 
zien dat kleinschaligheid hand in 
hand gaat met professionele zorg. 
Wim en Henny financierden hun 
zorgboerderij met crowdfunding.  
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7   Samengaan Alfa Fusies & Over-
names en Alfa Subsidieadvies 

  De activiteiten van Alfa Fusies & Over- 
names en Alfa Subsidieadvies zijn per  
1 januari 2017 samengevoegd. Finan-
cieringsoplossingen voor klanten kunnen  
zo gemakkelijker worden uitgewerkt. 

 
10    Kort nieuws 

Cijfers die Spreken Melkveehouderij,  
Ride for the Roses, ROM-team, Alfa stijgt 
trapje op de B Corp-ladder, uitfasering 
pensioen in eigen beheer dga.

17   Hoe loopt de juridische weg  
naar schoon water?

  Tuinders mogen per 1 januari 2018 hun 
bedrijfsafvalwater niet langer ongezuiverd 
van meststoffen lozen in het riool. 
Daarom willen tuinderscollectieven hun 
eigen waterzuiveringssysteem bouwen. 
Alfa begeleidt dit soort trajecten juridisch.   

18    Klant versus adviseur 
Michiel van Rennes biedt met Bzzzonder 
kinderopvang aan voor alle kinderen,  
ook met een (grote) zorgbehoefte. Zijn 
adviseur: Matthijs van Dorssen van Alfa 
Nijkerk. 

Groei!

Afgelopen jaar is onze organisatie gegroeid met ruim 

5 procent. Een belangrijk deel van deze groei was 

autonoom. Als ik hier verder op inzoom, zie ik dat 

de groei voornamelijk van bestaande klanten komt, 

die hun bedrijven hebben uitgebreid. Met andere 

woorden: we groeien dankzij u! Waarvoor dank.

Hier wil ik nog wel aan toevoegen dat die groei niet eerlijk verdeeld wordt over de 

verschillende sectoren waarin onze klanten actief zijn. Deze groei laat wel zien dat het 

weer goed gaat met de economie. Bedrijven investeren, breiden uit en nemen nieuw 

personeel aan. Dat stemt wel erg vrolijk na de sombere jaren die nu hopelijk achter ons 

liggen. Een zakelijk lentegevoel, als ik het zo mag omschrijven. Ik hoop daarom dat we 

weer voluit gaan ondernemen! Daarbij mogen we de in de crisis geleerde lessen niet 

te snel vergeten. Flexibiliteit en wendbaarheid zijn nodig om ons bestaansrecht te 

behouden en de liquiditeit moeten we aandachtig in het oog blijven houden.

 

Nu is het de tijd om ‘de juiste golf te pakken’, zoals mijn surfende zoon weleens zegt. 

Ook Alfa is bezig om die juiste golf te vinden, met een aantal strategische keuzes en 

investeringen waarover ik u later dit jaar hopelijk meer kan vertellen. Een al eerder 

gemaakte strategische keuze is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom is 

Alfa een B Corp, werken we zo duurzaam mogelijk en zijn we betrokken bij maatschap-

pelijke projecten. Klanten waarderen onze maatschappelijke betrokkenheid en nemen 

dit ook mee in hun besluitvorming bij het kiezen van een nieuwe accountant. 

Mireille Kinket (directeur Polymer Science Park) en Michiel van Rennes (kinderopvang-

organisatie Bzzzonder) spreken dat in deze editie expliciet uit. 

Ons jubileumjaar wordt een jaar waarin we vooral bezig zijn met de toekomst. Het feit 

dat onze organisatie in 75 jaar uitgroeide tot een mooie organisatie met 31 vestigingen 

en ruim 900 medewerkers is vooral mogelijk geworden dankzij u en onze andere 

klanten. En sommigen zijn zelfs al 75 jaar klant, zoals Jan van Heerikhuize (pag. 4)! 

Kortom, dit wordt een jaar dat we ook vooral met u willen vieren! 

Ik bedank u voor de groei in het afgelopen jaar. Mijn oprechte waardering voor het 

vertrouwen dat u ons jaar in jaar uit schenkt!

Fou-Khan Tsang

Voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs

12  Is dit Vietnamese  
contract wel helemaal 
waterdicht?

  Ondernemers die willen onder-
nemen over de grens, hebben daar 
vragen over. In Nederland is de 
klantbeheerder van Alfa dichtbij. 
Maar wat te doen als u twijfelt  
aan (bijvoorbeeld) dat Vietnamese 
contract? DFK International helpt  
u ook daar met een klantbeheerder 
van Alfa. 

14  Polymer Science Park 
trots op olievlek- 
werking

  Het Polymer Science Park (PSP)  
in Zwolle is een innovatiecentrum 
voor toegepaste kunststoftechno-
logie. Bedrijven kunnen er terecht 
met kennisvragen, testruimte 
huren en gebruikmaken van de 
proeftuin recycling. Steeds meer 
bedrijven weten PSP te vinden.    
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Jan van Heerikhuize: “Wij hebben het melkveebedrijf 
destijds van mijn moeder overgenomen, maar we 
zaten toen nog niet op deze locatie in Lunteren, maar 
in Ede. Het melkveebedrijf was op dat moment nog 

een pachtbedrijf van de gemeente Ede met 70 koeien. Wij 
hebben het in 1989 gekocht, met 150 koeien. Dat was al 
een flinke stap vooruit. Dit hebben we uitgebreid naar 300 
melkkoeien en 80 stuks jongvee. De overige 170 zitten bij 
een opfokker; op die manier sparen we een halve arbeids-
kracht uit en hoeven we ook geen extra stallen bij te 
bouwen. Daarnaast hebben we 60.000 vleeskuikens, die  
we opfokken volgens het concept van het Beter leven-keur-
merk (met 1 ster). Onze zoon Arie verzorgt deze kuikens. 
Tegelijkertijd maken we de slag naar biologisch boeren met 
varkens. We hebben nu net het gehele vergunningentraject 
erop zitten en we zijn in gesprek met een bedrijf dat ons 
hiervoor biggen kan leveren. In totaal mogen we er hier 
straks (in verband met de Hinderwetvergunning) maximaal 
565 houden.” 
 
Optimisme en ambitie 
“Of wij het nog leuk vinden om boer te zijn in deze tijd? Ja, 
maar wij zijn wel heel blij dat onze jongens (Jan en Arie) de 
dagelijkse leiding over gaan nemen. Met name ten aanzien 
van de koeien, maar ook wat betreft de varkens en de 
kippen.” Zijn vrouw Mary vult aan: “Als de jongens geen 
ambitie hadden, waren we nooit zover gekomen. Gelukkig 
hebben ze altijd kenbaar gemaakt dat ze graag verder 
wilden in de landbouw.” Jan: “Het woord ‘stoppen’ is hier 
nog nooit gevallen – ook niet met de stoppersregeling. Dat 
wil niet zeggen dat het altijd eenvoudig was – en is. Je blijft 
afhankelijk van de grillen van de markt, van de prijssetting. 
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In de jaren dat je maar 26 of 27 cent beurt voor een liter 
melk, word je daar niet vrolijk van. Maar kom je weer in de 
buurt van de 40 cent, dan komt het optimisme in de mens 
weer boven! Je moet als ondernemer kunnen incasseren. 
Zeker de laatste jaren, met alle veranderende wet- en 
regelgeving. Die vind ik te bizar voor woorden; het is 
helemaal uit de hand gelopen na de melkquotering. Wij 
hebben het geluk gehad dat we al veel eerder grote stappen 
hebben gezet. Daardoor hebben we dus niet de pijn van 
degenen die twee jaar geleden stallen hebben bijgebouwd.”  
 
Weiden
Elke ochtend om kwart over vijf staat Jan op, om samen 
met zijn zoon en schoondochter te melken. Jan: “Na tien 
jaar melken met melkrobots zijn we daarmee gestopt. We 
zaten te vol, we zouden een vijfde melkrobot moeten 
kopen, de onderhoudskosten en storingsgevoeligheid 
speelden mee en het weiden van de koeien werd een heikel 
punt. Ik moet ook eerlijk zeggen: zoals wij het georgani-
seerd hadden, kon je ook niet weiden. We hadden vier 
groepen in de stal, dat was een drama geworden. Om die 
reden staan onze koeien al twintig jaar binnen. Ook de 
anderhalve cent weidetoeslag trok ons niet direct over de 
streep. Je hebt extra kosten als je gaat weiden, en je gaat 
toegeven aan het eiwitgehalte in je melk. Als je niet oppast, 
ga je zo van 3,6 naar 3,4 procent eiwit en ben je die 
anderhalve cent gelijk weer kwijt.” 

75 jaar klant 
Het bedrijf van Jan van Heerikhuize is 75 jaar klant bij Alfa. 
Jan: “Dat beseften wij helemaal niet, totdat Henk Overbeek, 
directeur van Alfa Barneveld, ons daar bij een recent bezoek 
op attendeerde. Hij zei: ‘Alfa bestaat dit jaar 75 jaar en 
wij zijn daarom gaan spitten naar klanten die net zolang 
bestaan. Zo kwamen we uit bij de boekhouding van C. van 
Heerikhuize, aan de Schaapsweg in Ede.’ In 1989 heette 
Alfa nog CBTB en ze speelden voor ons toen nog lang niet 
de rol die ze tegenwoordig vervullen. Het contact intensi-
veerde toen we het bedrijf verplaatsten van Ede naar 
Lunteren. Het was destijds een pachtbedrijf van de 
gemeente Ede. We zijn toen overgegaan naar een eige-
naarsbedrijf en in zo’n geval kom je toch voor allerlei zaken 
te staan waar je helemaal niets van weet, zoals stakingwinst 
en dergelijke.” 
 
Grotere rol accountant
“In 1989 bespraken we één keer per jaar de boekhouding, 
maar na de bedrijfsverplaatsing – waardoor we groter 
werden – kregen we ineens ook belastingcontroles aan huis. 
Daar bereidde Alfa ons op voor. Maar ze hebben ons ook 

Klant van Alfa 
van het 
eerste uur!

Voor 40 gulden aan eieren, 60 gulden aan graan en 240 gulden 

aan melk… Een specificatie van het eigen gebruik van boerenbedrijf 

C. van Heerikhuize in de jaarrekening in het oorlogsjaar 1942. 

Het bedrijf is hiermee klant van Alfa van het eerste uur! In die 

75 jaar is Alfa geleidelijk meer voor het bedrijf gaan betekenen en 

doen. Waar er in het begin alleen het jaarwerk was, neemt Alfa nu 

veel meer uit handen. Er wordt frequenter en breder geadviseerd 

en er is geregeld overleg. Een gesprek aan de keukentafel met 

Jan van Heerikhuize, zijn zoon Arie en vrouw Mary over de ‘tijdreis’. 

die hun bedrijf maakte met Alfa.  

Mens in bedrijf  |  
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meer recent ondersteund, bijvoorbeeld bij het doen van 
investeringen. Daarbij betrokken ze de mogelijke subsidies. 
Ze hebben de gehele mestboekhouding opgepakt en de 
Gecombineerde opgave. Voor mij is het wel duidelijk: als je 
deze zaken neerlegt bij je accountant, komt de Belasting-
dienst niet zo gauw langs. Ook ten tijde van de crisis, toen 
de bank vervelend was, hebben we de zaken altijd met hen 
kortgesloten. Daar is echt een vertrouwensband ontstaan.” 
Jan, stellig: “Ik durf Alfa de portemonnee te geven.”

Leerzame klant
Op dit moment bestaat het bedrijf uit twee vof’s. Een vof 
voor pluimvee (inclusief de varkens) en een voor melkvee. 
Jan: “We voeren vier boekhoudingen. Alfa geeft zelf aan dat 
we een heel gecompliceerde, maar ook zeer leerzame klant 
voor hen zijn. In het heel vroege begin deden ze alleen het 

Subsidies

Bij financieringsvraagstuk 
altijd kijken naar subsidies  
Wanneer u vandaag de dag financiering 
nodig heeft, kunt u kiezen uit meerdere 
geldverstrekkers. Maar hoe weet u welke 
financieringsvorm het beste bij u past? 
Wat is er allemaal mogelijk? Bij Alfa denken 
we graag mee over uw totale financierings-
plaatje. Subsidies worden daar nadrukkelijk 
in meegenomen.  

Alfa heeft haar kennis op financieringsgebied 
gebundeld. Om dat zo efficiënt mogelijk te doen, 
is onder meer besloten om per 1 januari jl. de 
activiteiten van Alfa Fusies & Overnames en 
Alfa Subsidieadvies samen te voegen. 
De subsidie- en financieringsspecialisten werken 
sinds dat moment als één team intensief met 
elkaar samen, waardoor financieringsoplossingen 
sneller vorm krijgen. 

Subsidies vast gespreksonderwerp
Gert Bloemendal: “Wanneer we met een klant om 
tafel gaan om zijn of haar financieringsbehoefte te 
bepalen, komt het onderwerp subsidies steevast 
aan bod. Subsidie is immers geld dat je niet zelf op 
tafel hoeft te leggen. 
Het werkt dus onmiddellijk in op de omvang van je 
benodigde financiering. We bespreken met de klant 
op welke subsidie(s) hij een beroep kan doen en wat 
de voorwaarden zijn om ervoor in aanmerking te 
komen. Want een subsidie lijkt misschien wel ‘mak- 
kelijk geld’, maar elke euro die je ontvangt, moet je 
ook correct verantwoorden. (Voor een overzicht 
van de meest populaire subsidies, zie kader).

The Funding Network
Marleen Janssen: “Als subsidieadviseur zitten we 
vaak aan de voorkant van een investeringstraject 
aan tafel. En natuurlijk regelen we voor een klant 
graag de subsidie, maar daarmee ben je er nog 
niet. Subsidies zijn slechts een onderdeel van 
de totale financieringsoplossing voor de klant. 
Daarom heeft Alfa zich voor het aanvragen van 
financiering aangesloten bij The Funding Network 
(www.symbid.nl). Via dit online financieringsplat-
form kunnen wij – als onafhankelijke adviseur – 
snel en efficiënt financiering voor klanten 
aanvragen bij ruim zestig kredietinstellingen.”  
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Top 5 belangrijkste subsidieregelingen
Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) 
Via de regeling WBSO is het mogelijk om de loonkosten, overige 
kosten en uitgaven van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject 
te verlagen.

Energie- en Milieu Investeringsaftrek (EIA en MIA) 
Ondernemers kunnen subsidie krijgen wanneer zij investeren in 
energiebesparende of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Een 
deel van de investeringskosten is aftrekbaar van de fiscale winst. 

Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investerings
voorbereidingsstudies (DHI) 
Met deze regeling wordt het aantal Nederlandse ondernemingen 
dat succesvol internationaliseert, vergroot en versterkt. De DHI 
ondersteunt internationale demonstratieprojecten, haalbaarheids-
studies en investeringsvoorbereidingsstudies.

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 
De MIT is een subsidie die innovatie over de regiogrenzen heen 
stimuleert bij het midden- en kleinbedrijf. Vanuit de MIT is het 
bijvoorbeeld mogelijk om subsidie te krijgen voor kennisvouchers 
en R&D-samenwerkingsprojecten.

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)  
Het POP3 verstrekt subsidie voor het ontwikkelen, verduurzamen en 
innoveren van de agrarische sector in Nederland. De regeling richt 
zich onder meer op de volgende thema’s: innovatie en modernisering 
van agrarische bedrijven, biodiversiteit, natuur en landschap.

Voor meer informatie over financiering en/of subsidie kunt u contact 
opnemen met Marleen Janssen of Gert Bloemendal. U kunt hen 
bereiken via telefoonnummer 088 2533300 of door een e-mail te 
sturen naar financiering@alfa.nl.

“Ik ken alle bedrijven die al vanaf het 
begin klant zijn”

‘Kantoorfunctionaris’ staat er na de nodige 
interne omzwervingen op haar visitekaartje. 
“We doen de administratie van vier kantoren 
hier, in Barneveld.” Als 17-jarige kwam ze van 
school. Het was 1971. “Solliciteren hoefde 
niet. De baantjes lagen voor het oprapen.” 
En nog altijd heeft Geertje het aan de 

Ze heeft de eerste computer nog zien arriveren bij Alfa. “We maakten in 
de pauze bijna ruzie wie er Pacman op mocht spelen. Er stonden nog een 
type- en telmachine, per week gingen er heel wat rolletjes papier en velletjes 
carbon doorheen. En een jaarrekening was een dubbelgevouwen A3’tje.” 
En eigenlijk had ze het na drie weken Alfa wel gezien. “Ik vond het eerst niks. 
Maar het is wat langer geworden”, lacht Geertje van Dam. Want met 45 
dienstjaren is zij een van de meest ervaren medewerkers van het 75-jarige Alfa. 

Geertje van Dam

Stationsweg 62 naar haar zin. “Ik heb verschil-
lende functies gehad, we zijn meerdere keren 
verhuisd. Er is genoeg gebeurd. En laten we 
eerlijk zijn: Alfa is geen slechte werkgever.”
Ze is het ‘geweten’ van het kantoor in 
Barneveld. “Ja, in een jubileumjaar realiseer je 
je ineens dat het toch wel bijzonder is: 45 jaar 

in dienst. Bedrijven die al vanaf het begin af 
aan klant zijn ken je allemaal. Toen ik zestig 
werd, vroegen ze weleens: wanneer ga je met 
pensioen? Zelf ben ik daar helemaal nog niet 
mee bezig. Zolang ik het nog kan doen en het 
leuk vind, ga ik door!”

jaarwerk, maar dat heeft zich geleidelijk uitgebreid, onder 
meer met fiscaal en juridisch advies. Omdat we werken met 
het ToM-pakket, weten ze heel veel van ons. Ze weten 
hoeveel melk we leveren, alles is gekoppeld. Tegenwoordig 
boekt mijn vrouw Mary alles ook niet meer zelf in, maar 
brengt ze de boekhouding één keer per maand naar Alfa en 
boeken zij het in. Dat werkt heel efficiënt en gestructureerd.” 

De volgende generatie
Jan van Heerikhuize is begin zestig. Hij ziet met vertrouwen 
hoe zijn zoons de zaken geleidelijk van hem overpakken. 
“Mijn zoon is Jan is zakelijker; zo zakelijk als hem zijn wij 
nooit geweest. Die onderhandelt rustig met de bank over 
rente, en slaagt er dan ook nog in behoorlijk ver te komen 
– die knikt niet voor de bank! Hij en zijn broer Arie kijken 
ook elke rekening na. En al is het maar een tientje dat niet 
klopt, ze gaan er achteraan. Omdat zij gevoelsmatig toch 
een andere band hebben opgebouwd met Alfa dan ik, 
kijken ze ook kritischer naar de accountantskosten.”

Vooruitblik
Jan besluit: “De relatie die wij nu met Alfa hebben, is anders 
dan de relatie die mijn (groot)vader met hen had en ook 
anders dan hoe Jan en Arie die invullen. Wat blijft, is de 
geruststelling vanuit Alfa dat we de zaken hier goed 
geregeld hebben. En ze kijken mee vooruit, naar waar we 
over drie, vijf of tien jaar willen staan. Dat meedenken is 
voor mij een erg belangrijke factor.”
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HENNY BLANKESTIJN EN WIM JACOBS   ZORGBOERDERIJ LANDRUST 
www.dagbesteding.nu

Crowdfunden voor 
een zorgboerderij
Op het erf achter boerderij Landrust maakt een jongen in 

alle rust een konijnenhok schoon. Hij heeft geen idee van 

de hectiek aan de overkant van de Middelwaard, een rustig 

weggetje in Horssen bij Nijmegen. Daar wordt de laatste 

hand gelegd aan de nieuwste loot aan de stam: tien zorg-

appartementen in een verbouwde boerderij. “Overmorgen 

komen de eerste bewoners.” Op zorgboerderij Landrust 

laten Henny Blankestijn en Wim Jacobs zien dat klein-

schaligheid hand in hand kan gaan met professionele zorg.

 Landrust was al een boerderij die dagbesteding bood 
aan mensen met een verstandelijke beperking. Toen 
kwamen er vakantieappartementen bij, inclusief  
zorgfaciliteiten. Nu weer die verbouwde boerderij. 

Het gaat hard in Horssen. Tot tien jaar terug scharrelden er 
varkens aan de Middelwaard. “We hadden een bio-varkens-
bedrijf. Maar het was eigenlijk te klein om te kunnen 
overleven. En ik ben iemand die er graag iets naast doet”, 
zegt Wim. Dat deed hij eerst als makelaar, waarbij hij bege- 
leiding bood aan agrariërs die voornemens hadden om  
te emigreren. Momenteel is hij actief als rentmeester en 
makelaar binnen Nederland. De noodzakelijke ervaring  
in de zorg bracht partner Henny in. “Henny werkte al in  
de dagbesteding, bij een grotere organisatie. Ze was niet 
gelukkig met de manier waarop er met mensen werd 
omgegaan. ‘Waarom begin je niet voor jezelf’, zei ik tegen 
haar. Maar eerlijk gezegd hadden we geen idee wáár we aan 
begonnen. Veel mensen zagen alleen maar bedreigingen, wij 
zagen kansen. We zijn gewoon begonnen, in eerste instantie 
met het opvangen van mensen in ons huis.”

Geen cliënten maar deelnemers
De ankers in de aanpak werden creativiteit, ruimte en 
beleving. Te beleven valt er genoeg. Er is een moestuin, 
buiten scharrelen koeien, kippen, ganzen, konijnen en 
andere dieren. De deelnemers (‘we hebben het niet over 
cliënten, bij ons zijn het deelnemers’) helpen mee met de 
verzorging. Wim: “Daar moet je je niet te veel van voorstel-
len. Over het schoonmaken van dat konijnenhok kan iemand 
wel een hele dag doen. Of ze staan erbij en kijken ernaar. 
Dat geeft niet, het gaat om de beleving.” Zes medewerkers 
zijn er in vaste dienst, goed voor vier fte’s. Veel deelnemers 
zijn afkomstig van ZMLK-scholen, die na hun schooltijd iets 
om handen moeten hebben. Tussen ’s morgens negen en  
’s middags vier worden ze opgevangen. 

Unieke kans
En sinds half maart dus langer, 24 uur per dag en zeven 
dagen per week. “Ja, we kregen die vraag van ouders: we 
hebben nog een zoon of dochter thuis, we staan achter 

jullie visie, kunnen jullie niet beginnen met wonen erbij? 
Daar hadden we weleens aan gedacht. Maar we wilden  
het niet op eigen terrein; het moest iets zijn wat op zichzelf 
kon staan. Toen kwam de boerderij van de buurman te 
koop. Een unieke kans. We konden er tien appartementen 
kwijt, met een eigen badkamer en een gezamenlijke 
woonkamer en keuken.” De leiding is in handen van een 
echtpaar, dat met hun kinderen intrekt in de boerderij.  
Zes medewerkers staan klaar voor 24-uursbegeleiding.

Crowdfunding
Voor de financiering kozen Wim en Henny voor crowdfun-
ding, in overleg met Alfa. “We hadden een beperkt eigen 
vermogen. Een bank begint niet aan volledige financiering 
als er niet genoeg zekerheden tegenover staan. Collin 
Crowdfund gaf ons het vertrouwen dat het zou lukken.”  
En dat gebeurde ook: binnen een dag kwam de gevraagde 
425.000 euro (rente: 7%) op tafel. “Alfa heeft ons heel goed 
geholpen door ons plan financieel te onderbouwen. Dat 
plan hadden we zelf gemaakt, maar het eerste wat de bank 
zei: ‘Dat moet je je accountant laten doen.’ We zitten al 
sinds jaar en dag bij Alfa. Ik had het er pas nog over met 
directeur Jan Mulder van vestiging Dodewaard: al een jaar 
of twintig. En tot volle tevredenheid. De lijntjes zijn kort, 
Alfa heeft alle deskundigheid in eigen huis. Met zo’n 
overname komt er weer een bedrijfskundige bij die 
aanschuift. Samen met Alfa, Collin Crowdfund en de 
Rabobank hebben we nauw overlegd. Het is heel prettig  
dat je mensen zoals Alfa om je heen hebt die de samenwer-

king zoeken. Het is wel gebleken dat je dan heel wat voor 
elkaar kunt krijgen.”
Is het project Landrust nu klaar? Wim lacht. “Klaar ben je 
nooit. Maar Henny heeft al gezegd: dit is het laatste dat  
we samen doen, ik doe nu even niet meer mee!”
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Henny Blankestijn en Wim Jacobs (geheel links): “Een bank begint niet aan volledige financiering als er niet genoeg zekerheden tegenover staan.”
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BRANCHENIEUWS

Dit jaar is er eens te meer reden om de rekenmachine op scherp te zetten. De 
regelgeving rond de mestadministratie is verscherpt, het afgeschafte quotum bood 
ruimte om te groeien. In de 2017-editie van Cijfers die Spreken Melkveehouderij is 
er daarom veel aandacht voor de ‘marginale koe’: de extra koe bij een bepaalde 
bedrijfsopzet. (Conclusie: het rendement is een grensgeval.) Twee Alfa-klanten 
vertellen waarom ze het weiden weer hebben opgepakt, nu de premie op 
weidemelk anderhalve cent per kilogram bedraagt. Ook komt de KringloopWijzer 
aan bod. En dan met name de voordelen die dit instrument kan bieden, ook al 
staat niet elke ondernemer te springen bij het invullen ervan.

Deze en andere artikelen maken van Cijfers die Spreken weer een heel interessante 
uitgave. Als agrarische relatie van Alfa kunt u de cijfermatige update van de 
sector binnenkort weer tegemoet zien. Voor meer informatie: kijk ook op 
www.cijfersdiespreken.nl. 

Cijfers die Spreken Melkveehouderij 2017: 
wat kunt u verwachten?

BEDRIJFSKUNDIG ADVIES

Het ROM-team van Alfa, óók voor het midden- en kleinbedrijf
Alfa heeft eigen specialisten in huis op het 
gebied van ROM: Ruimtelijke Ordening en 
Milieu. In veel gevallen roepen agrarische 
ondernemers de hulp in van het ROM-
team. Maar ook voor mkb-bedrijven is die 
expertise heel bruikbaar. Neem bijvoor-
beeld een winkelier, die nietsvermoedend 
een ander pand gaat huren. Die kan 
weleens geconfronteerd worden met 
handhavend optreden van de gemeente, 
als een concurrent daarom verzoekt.  
Het ROM-team van Alfa had die winkelier 
bijtijds kunnen waarschuwen voor strijdig- 
heid met het bestemmingsplan. En dat niet 
alleen: de ROM-specialist kan ook een 

ontheffing aanvragen of procedures voeren. 
Wijzigt uw gemeente een bestemmings-
plan en beperkt dat u in uw uitbreidings-
mogelijkheden? Alfa staat naast u.

Andere terreinen waarop ROM-expertise 
van belang kan zijn, zijn onder meer milieu- 
vergunningen of -meldingen, sloopmeldin-
gen, uitritvergunningen en bouwaanvragen. 
Komt het tot een bezwaarschrift? Dan weet 
u dat het opstellen daarvan in vertrouwde 
handen is – en daarmee is de kans op succes 
groter. Informeer daarom bijtijds als u vragen 
heeft! Kijk ook op www.alfa.nl/rom. 
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CIJFERS die Spreken melkveehouderij 2017

CIJFERS 
Cijfers zijn onlosmakelijk verbonden met de melkveehouderij. Maar 
het lijkt de laatste jaren wel of de cijferberg steeds hoger boven de 
melkplas uittorent. Het is rekenen, rekenen en nog eens rekenen. 
Gelukkig helpt Alfa. Als accountants zijn we al gewend om orde in uw 
eigen administratie te brengen. Bovendien brengen we al die cijfers 
eenmaal per jaar samen in een even verhelderende als informatieve 
uitgave: Cijfers die Spreken Melkveehouderij.

Op 3 september 2017 staat weer het 
grootste wielerevenement van Nederland 
op de kalender: de Ride for the Roses. Een 
bijzondere editie is het ditmaal: de Ride is 
toe aan nummer twintig. De deelnemers 
komen bekend terrein tegen; dat van de 
tuinbouw. Nadat het Westland onder andere 
al een paar keer gastheer is geweest, zijn de 
rondjes nu uitgepijld in een andere tuinhouw-
gemeente: Lansingerland (Bleiswijk). Alfa is 
traditiegetrouw sponsor van het evenement. 
Met de Ride for the Roses wordt geld 
opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. 

Ride for the Roses: 
en dat is twintig!

Pensioen in eigen beheer uitgefaseerd

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

PENSIOEN

Met drie afstanden – 25, 50 en 100 kilo-
meter – kan iedereen meedoen. En dat 
gebeurt ook massaal. Het is geen uitzonde-
ring dat er tienduizend deelnemers zijn. 
Vooral op de langste afstand is het een 
imposant gezicht; een stoet van duizenden 
wielrenners achter elkaar. In die stoet zal 
het weinig moeite kosten om deelnemers 
in Alfa-tenue te vinden. Ook meedoen? 
Neem dan contact met ons op via 
communicatie@alfa.nl. 
Voor meer informatie over de Ride, 
kijk op www.ridefortheroses.nl. 

DUURZAAMHEID

Alfa scoort 
weer hoger 
als B Corp  

Wel, bij Alfa zit dat goed. Béter zelfs, in 
vergelijking met de start twee jaar terug. 
Bij de laatste audit wisten we onze score 
te verhogen. Die prestatie is vooral te 
danken aan de stappen die we hebben 
gezet om de medewerkerstevredenheid 
te verhogen. Daarnaast zijn we actief in 
water- en energiebesparing en letten 
we goed op de inrichting van de kanto- 
ren. Meer verbeteringen liggen in het 
verschiet. Nieuwe doelen zijn CO2-
neutraal werken, groener inkopen en 
een nog duurzamer HRM-beleid. 
Wordt vervolgd!

Sinds december 2014 is Alfa een 
‘B Corp’. Die afkorting staat voor 
Benefit Corporation, een aanduiding 
voor bedrijven die hun maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid serieus 
nemen. Wereldwijd zijn er steeds meer 
organisaties die dat doen. Bij B Corp- 
bedrijven komt er echter een heuse 
‘audit’ aan te pas. Wie voor het 
certificaat in aanmerking wil komen, 
moet dit aantonen: hoe zit het met 
de aanpak op het gebied van milieu, 
medewerkers, klanten en omgeving?

Het hing al jaren in de lucht, en nu is het 
zover. Op 1 april jl. is het pensioen in eigen 
beheer afgeschaft. Opgebouwde pensioen-
rechten bij de BV worden uitgefaseerd. 
Als dga moet u kiezen: koop ik mijn 
pensioenaanspraken af, zet ik ze om in een 
oudedagsverplichting of laat ik de rechten 
bij de BV staan? Deze keuze kunt u in 
2017, 2018 of 2019 maken. U heeft tot 
1 juli 2017 de tijd om actiepunten – zoals 
het stopzetten van de opbouw in eigen 

beheer – uit te voeren. Verwacht wordt dat 
veel dga’s zullen omzetten. Een ander deel 
zal kiezen voor afkoop met een belasting-
korting. Voor afkoop of omzetting heeft u 
toestemming van uw partner (en ook uw 
ex-partner) nodig; de fiscus wil een hand-
tekening zien. In veel gevallen is een 
passende compensatie van de partner 
nodig. Alfa begeleidt haar dga’s bij de beste 
uitfaseringskeuze. 
Zie www.alfa.nl/dgapensioen.

DUURZAAMHEID
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De grens over. Waarom niet, zou je zeggen: internet heeft de wereld een stuk 

kleiner gemaakt. Maar ondernemers die zakendoen in een ander land, komen 

ook voor andere vragen te staan. In Nederland heb je je klantbeheerder van 

Alfa dichtbij, om die vraag te beantwoorden. Maar in Frankrijk, in Tsjechië of in 

Chili? Dan heb je óók je klantbeheerder van Alfa. Want met het lidmaatschap 

van DFK International kan Alfa u ook voorbij Lobith van dienst zijn: door u in 

contact te brengen met een ander kantoor uit het wereldwijde netwerk.

 De economie is weer opgekrabbeld. En dankzij 
internet weten bedrijven elkaar ook buiten de 
landsgrenzen te vinden. Ondernemende 
bedrijven maken daarom steeds vaker de stap 

naar andere landen. Valkuilen genoeg, weet Bart Schuver 
van Alfa. Als belastingadviseur in Wageningen is hij nauw 
betrokken bij Alfa’s deelname aan DFK International. “Een 
bedrijf in Nederland doet een keer zaken met een klant in 
het buitenland. En nog een keer. Dat gaat op het eerste 
gezicht allemaal goed. Totdat de Belastingdienst in dat land 
vragen gaat stellen. ‘Weet u dat u belastingplichtig bent?’ 
Nee, daar heeft dat bedrijf even niet aan gedacht. Want we 
doen in Nederland toch het grootste deel van onze zaken? 
Ja, maar ga je te veel zaken in het buitenland doen, dan kun 
je daar ook winstbelasting verschuldigd worden. Als je dat 
niet tijdig signaleert, dan kan die buitenlandse fiscus 
heffingen opleggen. Of je krijgt een boete.”
Een ander voorbeeld. “Een bedrijf in de dienstverlenende 
sector gaat de grens over. Het gaat goed, het bedrijf huurt 
een ruimte waar wat spullen komen te staan. Totdat de 
Belastingdienst in dat land zegt: ‘U heeft hier een vestiging, 
wij gaan heffen.’ En dan heeft die buitenlandse fiscus écht 
een punt.’

Achtste netwerk ter wereld
Zover hoeft het niet te komen. De fiscale en juridische 
regelgeving in andere landen mag dan ingewikkeld zijn, 
goede uitleg daarover niet. Sinds 2014 is Alfa aangesloten 
bij DFK International. Onder die noemer zijn onderhand 
214 accountantskantoren actief, in 92 landen. Alfa is 
‘national member’: het is de enige DFK-vertegenwoordiger 
in Nederland. Met elkaar vormen de DFK-leden het achtste 
netwerk ter wereld. Bart: “Voorheen was het in vergelijk-
bare situaties om je heen kijken: wie kent er een goed 
kantoor in Frankrijk, in Duitsland of in Canada? Nu heb je 
direct contact met een wereldwijd netwerk.”

Vergelijkbare culturen
Binnen DFK International is Alfa de grootste organisatie. 
“Ja, we zijn wel het grootste kantoor, maar omvang zegt niet 
alles. Waar het vooral om gaat, is of culturen van accoun-
tantskantoren bij elkaar passen. Bij DFK vind je organisaties 
die net als Alfa heel dichtbij de klant staan. Kantoren die 
pragmatisch te werk gaan en wars van dikdoenerij zijn. 
Niet de accountants van de lange technische memo’s, 
maar degenen die snel schakelen.”
De kwaliteit van deelnemers wordt van tevoren grondig 
onderzocht. Die ‘audit’ moeten we niet onderschatten, 
constateert Bart. “Geïnteresseerde kantoren staat een 
uitgebreide intake te wachten. Ze moeten een vragenlijst 
invullen met alle criteria waaraan ze moeten voldoen. 
Hoeveel mensen werken er? Zijn die lid van beroepsvereni-
gingen? Hoe houden de medewerkers hun kennis op peil? 
Ook komen een aantal leden op bedrijfsbezoek. Die praten 
met medewerkers, willen dossiers inkijken.”

Jaarlijkse conferentie
Veel leden kennen elkaar ook. Van 2 tot en met 4 februari 
was een Alfa-delegatie te gast bij de jaarlijkse Europese 

conferentie van DFK, ditmaal in Milaan. Ook Bart was erbij. 
“Door de conferenties ken je al veel mensen. We hebben 
bewust voor een actieve rol binnen DFK gekozen, met 
vakinhoudelijke presentaties en deelname aan commissies. 
Daarnaast is er tijdens zo’n conferentie tijd om elkaar in een 
ontspannen sfeer te ontmoeten, aan de bar of tijdens het 
eten. Dat maakt het heel laagdrempelig om vervolgens een 
Nederlands bedrijf met exportambities in contact te 
brengen met een buitenlandse adviseur – en andersom. 
Omgekeerd krijgen wij klanten uit het buitenland doorver-
wezen, om ze te helpen met hun activiteiten in Nederland. 
Die wisselwerking is mooi; het levert ons extra omzet, maar 
het versterkt ook de verbondenheid van de DFK-leden.”

Langzamerhand beginnen ondernemers te onderkennen 
dat Alfa hen ook buiten Nederland van dienst kan zijn. In 
veel gevallen gaat het om vragen over buitenlandse 
contracten. Een second opinion van een DFK-lid in dat land 
kan veel problemen voorkomen. Een voordeel is dat een 
Alfa-klant altijd met zijn vaste adviseur te maken heeft. 
Taalproblemen zijn er dus niet bij. Daarnaast staat Alfa 
buiten de financiële afwikkeling van het buitenlandse 
kantoor dat een Nederlandse klant van dienst is. Die klant 
ontvangt direct een factuur van het betreffende DFK-lid.

 

Wilt u ook in het buitenland een vestiging starten? 
Of bent u actief in het buitenland? Neem dan 
contact op met uw klantbeheerder om de mogelijk-
heden door te spreken. Wij brengen u graag in 
contact met onze DFK-partners. Voor meer info kijk 
ook eens op www.dfk.com. 

Is dit Vietnamese contract 
wel helemaal waterdicht?

Bart Schuver

Van links naar rechts: Harm-Jan de Boer, Jelle Pool, 
Frank van Ee, Bart Schuver, Wilco van der Spek, Marco Vermin 
(allemaal werkzaam bij Alfa)

Mens in bedrijf  |  
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individuele schakels. Wij kijken bewust naar de verschil-
lende ketens van grondstof tot eindgebruiker. Op die 
manier hebben alle deelnemers in de keten ook wat aan 
elkaar. Het gaat er gewoon om dat je van de afvalstroom 
van de ene ‘ketenpartner’ een grondstofstroom voor de 
ander weet te maken. Wanneer je je die keten als een 
gesloten systeem voorstelt, zie je dus ook hoe jammer  
het is wanneer een van de schakels daarin breekt, zich 
daaraan onttrekt. Daarmee doe je het totaaleffect teniet.”

Concrete producten 
Het PSP denkt graag mee, maar wil ook nadrukkelijk  
heel concrete dingen bewerkstelligen op het gebied van 
innovatieve, toegepaste kunststoftechnologie. “Wij zijn er 
niet voor ‘hogerewiskunde-onderzoek’. De dingen die wij 
samen uitdenken en ontwikkelen, moeten ook binnen een 
jaar effectief te implementeren zijn voor een bedrijf. We 
doen dat nu onder meer met het project ‘Plastic get Smart’. 
We zetten hiervoor kennispartijen aan de voorkant bij 
elkaar, zodat geïnteresseerde bedrijven in kunststof en 
sensoren niet belemmerd worden door kennishiaten. Alle 
kennis brengen we samen aan tafel, zodat bedrijven aan de 
slag kunnen met de vraag ‘wat kan smart industry beteke-
nen voor mijn bedrijf’.” 

Meerwaarde
“Onze meerwaarde zit in het feit dat we continu inspelen 
op nieuwe ontwikkelingen. We leggen concrete, hapklare 
brokken neer voor bedrijven waar ze mee aan de gang 
kunnen. Nieuwe ontwikkelingen maken we zo laagdrem-
pelig mogelijk voor bedrijven, zoals 3D-printing en de 
toepassing van heel speciale coatings. Voor die coatings 
hebben we bijvoorbeeld een speciale pilotlijn ontwikkeld  
en in het kader van 3D-printing staat er nu een 3D-printer 
die heel grote producten kan printen. Wij bieden altijd 
openingen om partijen toe te laten tot dit soort faciliteiten. 
Om hen hieraan te laten snuffelen en om hen hierin hun 
weg te laten vinden. Want wanneer zet je bijvoorbeeld de 
(grote) stap om over te gaan van natlak naar poedercoating? 
En wanneer neem je het besluit om je huidige productie-

geschreven. Daarna brak een spannende tijd aan. Tegen  
die tijd had ik namelijk ook al wat dieper in de organisatie 
kunnen kijken, en geconstateerd dat niet alles er even 
rooskleurig uitzag. Maar ondanks dat risico kon ik hier  
geen ‘nee’ tegen zeggen. De uitdaging was te mooi!”

Duurzaam innoveren
Mireille vervolgt: “Ik ben altijd op zoek naar uitdagingen, 
naar manieren om vernieuwend bezig te zijn. Er zit ook  
een heel duidelijk maatschappelijk-ideologisch randje aan 
mijn loopbaan dat raakt aan duurzaamheid, onze wereld 
beter willen maken. Ik vind het daarom ook heel mooi 
om te zien dat de bedrijven die zich bij ons melden, ook 
daadwerkelijk kiezen voor duurzaamheid. Daarbij komt dat 
ik in de afgelopen jaren heb geleerd hoe je daadwerkelijk 
innoveert met bedrijven. Dat is niet zomaar iets; je doet  
dat op basis van vertrouwen, omdat je bij bedrijven wel  
op hun ‘core business’ zit. Dat vinden zij gewoon heel 
spannend. Daarom is het essentieel dat je hun vertrouwen 
wint – en dat heeft tijd nodig.” 
Dan, bedachtzaam: “We hebben in het afgelopen jaar een 
paar heel goede projecten gedraaid en dat werpt nu zijn 
vruchten af. De bedrijven waarmee we dit gedaan hebben, 
dragen nu zelf andere bedrijven bij ons aan. Ook kunnen  
we nu grotere projecten opzetten. Zo werken we momen-
teel binnen een project met een consortium van tien 
partijen. Dat is complex; je moet samen bepalen hoe je  
aan het project werkt, aan iets innovatiefs. Dan komen er 
vragen voorbij als: wie neemt welk aandeel voor zijn rekening, 
waar ontbreekt het ons nog aan kennis, met welke extra 
kennispartner moeten we wellicht nog schakelen? Wij 
groeien hierdoor zelf als PSP, maar de bedrijven die lid zijn 
van ons, groeien met ons mee en brengen ook weer nieuwe 
dingen in.”

Ketenbrede benadering
Op de website van het PSP is te lezen dat de kracht van  
het innovatiecentrum voor een belangrijk deel wortelt in de 
ketenbrede benadering. Mireille licht dit toe: “Je kunt veel 
beter innoveren in een keten in plaats van dat je focust op 

Mireille Kinket (Polymer Science Park): 
“Dit wordt een heel positieve olievlek”

Het Polymer Science Park (PSP) in 
Zwolle is een innovatiecentrum voor 
toegepaste kunststoftechnologie. 
Bedrijven kunnen hier niet alleen 
terecht met kennisvragen, maar ze 
kunnen er onder meer ook testruimte 
huren, begeleiding of opleiding krijgen 
en gebruikmaken van de proeftuin 
recycling. Onder leiding van directeur 
Mireille Kinket groeide het PSP in een 
paar jaar tijd uit tot een netwerkorga-
nisatie, die steeds meer bedrijven en 
kennispartners met elkaar verbindt. 
Mireille: “Dit wordt een heel positieve 
olievlek.”

 Wanneer Mireille Kinket in 2014 
bij het Polymer Science Park  
aan de slag gaat als project-
leider, weet de afgestudeerd 

polymeertechnologe nog niet dat ze haar eind  
dat jaar zullen vragen om directeur te worden. 
Haar rugzak is op dat moment rijk gevuld met 
werkervaring in het grootbedrijf, een kennis-
instelling en de provincie. In combinatie met 
communicatieve souplesse, strategische visie, 
gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en 
inhoudelijke kennis levert dat het gewenste 
profiel op. Mireille: “In de laatste maanden  
van 2014 heb ik mijn plannen met de interim-
directeur uitgewerkt en een businessplan 

MIREILLE KINKET   POLYMER SCIENCE PARK 
www.polymersciencepark.nl

Mireille Kinket

Interview Mens in bedrijf  |  
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techniek radicaal te transformeren in een productieproces 
dat geënt is op 3D-printing? Dat zijn heftige beslissingen, 
waarover wij graag meedenken met bedrijven. Mkb-bedrij-
ven zien ons vaak als een geschikte externe R&D-locatie. 
Met name omdat ze vaak zelf niet beschikken over voldoen-
de ruimte hiervoor, of omdat ze hun machinepark al 
maximaal inzetten.”

Bestaansrecht en subsidies
Gezien het maatschappelijk belang van het innovatiecen-
trum zou een behoorlijke injectie met overheidskapitaal  
in de lijn der verwachtingen kunnen liggen. Mireille:  
“De overheid financiert ons ook wel, maar doet dat voor 
8 procent. Wij hebben in ons beleidsplan geschreven dat 
we in 2020 in staat willen zijn om onszelf te kunnen 
bedruipen. Op dit moment maken we nog behoorlijk wat 
indirecte uren. Daar zit nu dus wel een spanningsveld; 
welke uren zou je gesubsidieerd moeten houden en welke 
niet? Ik vind het belangrijk dat we onze eigen broek op 
kunnen houden, dat we ons bestaansrecht bewijzen. Dat 
gebeurt wanneer het bedrijfsleven ons nog wat steviger 
omarmt – en dus ook meer bereid is om in ons te investe-
ren. In mijn visie is het PSP bij uitstek een voorbeeld van de 
circulaire economie, waar we met ons allen naartoe moeten.”

Contact met Alfa
“Hoe we met Alfa in contact zijn gekomen? Toen ik hier 
kwam werken, werden de financiën van het PSP nog 
gedaan door Windesheim. Ik ben echter steeds meer gaan 
toewerken naar een projectadministratie. Het bestuur 
stelde vervolgens voor om een aantal partijen een offerte 
uit te laten brengen voor deze werkzaamheden. Alfa was 
een van die vijf partijen. Ik proefde bij hen de maatschap-
pelijke betrokkenheid, maar vooral dat ze konden bieden 
wat we wilden. Ik voelde me als onderneming benaderd,  

in de zin van ‘we bouwen eraan mee’; de drive om waarde 
toe te willen voegen aan onze organisatie. Voor ons voelde 
het ook als ‘dit zijn mensen die lean en mean werken’ en 
niet als ‘accountants die zich volledig blindstaren op 
uurtje-factuurtje’. We merkten tijdens het offertetraject dat 
ze niet hun kunstje zaten te doen, maar echt op onze stoel 
probeerden te zitten, om het passend te maken voor ons. 
Dat willen meedenken, een samenwerkingspartner willen 
zijn, sprak me erg aan. Zij opereerden heel flexibel en dat 
zijn wij als organisatie ook. Dat matcht met elkaar.”

Inrichting projectadministratie
“Wij zijn in het begin wel een complexe klant geweest  
voor Alfa. Het heikele punt was vooral dat de administratie 
omgezet moest worden naar een projectadministratie. En 
elk project heeft weer andere uitgangspunten. Wij willen 
maximaal inzicht hebben in de voortgang en kosten van elk 
project. Harmen Dekker van Alfa in Zwolle en zijn collega’s 
hadden goede ideeën over de manier om dat in te richten. 
We werken daardoor nu met een systeem waarin alle 
projecturen goed gekoppeld kunnen worden aan facturen. 
Dat levert inzicht op in de eigen uren, maar ook in de 
projectvoortgang en -kosten. Het Alfa Management Paneel 
komt hierbij goed van pas. Daarnaast hebben we nog een 
systeem waarbij we de bezoekverslagen direct kunnen 
koppelen. Dat is voor ons heel belangrijk, zeker met de 
olievlekwerking die we nu hebben. We hebben te maken 
met heel verschillende typen projecten, ledenbijdragen, 
subsidies….alles moet wel kloppen! Het begint nu allemaal 
te werken. Alfa maakt dit jaar voor het eerst onze jaarreke-
ning. Dat vraagt waarschijnlijk alleen deze eerste keer nog 
wat extra tijd. Voor een organisatie als de onze is het van 
wezenlijk belang dat dingen echt kloppen. Alfa zorgt ervoor 
dat we hierop kunnen vertrouwen.” 

Joost Blom, (hoofd)jurist bij Alfa 
Naaldwijk: “Het zat er al een paar jaar 
aan te komen dat wetgeving dit ging 
afdwingen. Tuinders hebben dit nog een 

tijd voor zich uit kunnen schuiven, maar nu 
moeten ze er toch echt wat mee. Daar komt 
ook nadrukkelijk een juridische component bij 
kijken. Ik neem op dit moment de juridische 
begeleiding voor mijn rekening van een collec- 
tief van 70 tuinders. Zij hebben een zogeheten 
CAD-systeem, waarmee hun bedrijfsafvalwa-
ter richting het riool gaat. Dit systeem willen 
ze nu gaan gebruiken om het afvalwater 
centraal te verzamelen, te zuiveren en van 
daaruit pas op het oppervlaktewater te lozen.” 

Juridisch advies
De groep tuinders vertegenwoordigt een fors 
oppervlakte tuinbouw, maar het zijn niet 

 Hoe loopt de juridische weg 
naar schoon water?  
Tuinders mogen met ingang van 1 januari 2018 hun bedrijfsafvalwater 
niet langer ongezuiverd van meststoffen lozen in het riool. Dat levert een 
praktisch probleem op. Als reactie hierop ontstaan op meerdere plekken 
in Nederland tuinderscollectieven, die een eigen waterzuiveringssysteem 
willen bouwen. Alfa biedt juridische begeleiding bij dit soort trajecten. 

allemaal klanten van Alfa, licht Joost toe. 
“Degenen die wel klant zijn, hebben ons kantoor 
aangeraden als juridisch adviseur. Op die manier 
is het contact gelegd en zijn we samen het 
traject ingegaan. Allereerst heb ik met de 
tuinders besproken wat het meest wenselijke 
juridische kader was voor dit project. De 
coöperatie bleek hiervoor het meest geschikt. 
Vervolgens heb ik onder meer in nauw overleg 
de statuten opgesteld en de inhoud van de 
onderhandse akten voor de notaris.”

Investering borgen
“Wanneer je een coöperatie opricht, moet je 
voldoende zekerheid hebben over je inkom-
sten. Je pleegt gezamenlijk een forse investe-
ring, die in de miljoenen loopt. Dan wil je er 
wel op kunnen vertrouwen dat je over een 
aantal jaren nog bestaansrecht hebt. Dit 
hebben we geregeld door overeenkomsten te 
sluiten tussen de coöperatie en de individuele 
tuinders. De tuinders verplichten zich er nu toe 
om gedurende vijftien jaar afvalwater aan te 
leveren en daar een vergoeding voor te betalen. 
Hiervoor stel ik de zojuist aangehaalde onder- 
handse aktes op.” 

Staken of faillissement
Maar zijn die aktes ook ‘stevig genoeg’ als een 
tuinder zijn bedrijf wil staken? Joost: “Er zit een 
forse boete op eerder stoppen. Los nog van de 
contractbreuk die de tuinder in een dergelijk 

geval pleegt, moet hij schadevergoeding 
betalen. Op die manier houd je het financiële 
nadeel onder controle. Maar een tuinder  
kan natuurlijk ook failliet gaan. Ook voor  
die situatie hebben we samen een juridische 
constructie uitgewerkt. Ik heb voorgesteld om 
met een kwalitatieve verplichting te werken, 
die op de grond rust. Als je eigenaar wordt van 
die grond, krijg je die kwalitatieve verplichting 
erbij. In dit geval word je als nieuwe eigenaar 
verplicht om je aan te sluiten bij de coöperatie, 
om zo je afvalwater te laten zuiveren. Bijzonder 
aan dit soort trajecten is toch wel dat mensen 
hiermee een zeer langdurige verplichting 
aangaan! Toch stappen de tuinders hier wel 
gemakkelijk in. Als ze kijken naar het bedrijfs-
economisch plaatje, zien ze namelijk dat het 
goedkoper is om aan te sluiten bij het collectief 
dan om dit individueel te regelen.”

Joost Blom (jblom@alfa.nl)

De juristen van Alfa werken landelijk. 
Zij ondersteunen u graag bij het 
juridisch traject voor waterzuiverings-
collectieven, maar helpen u ook op 
andere terreinen. Neem hiervoor 
contact op met uw lokale Alfa-adviseur. 

“Mkb-bedrijven zien ons vaak als een geschikte externe R&D-locatie.”



Michiel van Rennes:

“Onze accountant 
moet ook een 

samenwerkings-
partner zijn”

Michiel van Rennes is, samen met John van den Heuvel, 
eigenaar van kinderopvangorganisatie Bzzzonder. 

Vanuit inmiddels 18 vestigingen (waaronder de Boshoeve) 
biedt Bzzzonder voor alle kinderen, ook met een 

(grote) zorgbehoefte kinderdagopvang, naschoolse 
opvang en gastouderbureaus aan. Daarbij wordt 

vooral gekeken naar de mogelijkheden en talenten 
van ieder kind en het samen kunnen spelen. 

Matthijs van  Dorssen:

“Michiel wil zijn 
maatschappelijke 
rol breed invullen”

Eva Toele
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 Michiel van Rennes: “Ik ben met 
Bzzzonder begonnen, omdat ik 
het belangrijk vind dat kinderen 
die van de maatschappij een etiket 

opgeplakt krijgen, ook de allerleukste plek 
moeten kunnen krijgen om op te groeien. Alle 
kinderen zijn even waardevol! Sociale integra-
tie is ons sleutelwoord; kinderen moeten hier 
gewoon kind kunnen zijn – ongeacht hun 
leeftijd, afkomst, zorgbehoefte of ontwikke-
lingsniveau. Dat is dus samen spelen, samen 
ontdekken, samen groeien. Ik word er gelukkig 
van dat we mooie plekken creëren voor ouders 
en kinderen waar ze zich mogen ontwikkelen 
en waar ze de zorg en aandacht krijgen die ze 
nodig hebben. 
We zijn sinds kort klant bij Alfa Nijkerk; een 
bewuste keuze. Wij willen voor onze hard 
groeiende organisatie een professionele 
accountant met veel financiële en fiscale 
kennis, die ons ook scherp houdt! Dus niet alleen 
vanuit een controlerende, maar vooral ook 
vanuit een meedenkende en vooruitkijkende 
rol. Daarnaast weegt hun maatschappelijke 

 Matthijs van Dorssen: “Bzzzonder is nog niet zolang klant bij 
Alfa. De eerste contacten hebben we vorig jaar gelegd en 
we stellen nu voor het eerst de jaarrekening voor hen op. 
Aardig detail: het zijn onze overburen in Nijkerk. Als ik,  

of mijn collega Eddy van Sligtenhorst, iets met Michiel wil kortsluiten, 
kunnen we bij wijze van spreken dus ook even de straat oversteken in 
plaats van te bellen. Bzzzonder heeft mede voor ons gekozen, omdat zij 
voor hun sterk in ontwikkeling zijnde organisatie geen ‘kantoortje op de 
hoek’ willen dat alleen basisdienstverlening aanbiedt. Zij hebben behoefte  
aan fiscale en juridische specialisten, die het klappen van de zweep 
kennen. Waar Bzzzonder voorheen adviesvraagstukken uitbesteedde 
aan andere partijen, leggen zij deze nu bij ons neer. Wij verzorgen het 
gehele dienstenpakket; de administratie, de jaarrekening en advieswerk. 
Wij vinden het een leuke – op onderdelen complexe – klant, met wie we 
graag actief meedenken. 
Wat ik typerend vind voor Michiel en Bzzzonder? Laatst hadden we met 
Michiel een sessie over de gehele organisatiestructuur. Daarbij ontvouwde 
hij wat hij nog meer wil doen naast het zijn van kinderopvangorganisatie. 
Hij pakt echt zijn maatschappelijke rol. Wil ook een buurthuisfunctie 
vervullen, mensen begeleiden dit het niet zo makkelijk hebben in onze 
maatschappij. Hij is een bruisende ideeëntank!”
De maatschappelijke betrokkenheid in het DNA van Bzzzonder en Alfa 
bindt beide organisaties. “Dat is een plus op onze samenwerking. 
Michiel wil heel graag nog veel meer opvanglocaties neerzetten conform 
het Bzzzonder-concept en trekt daar gemotiveerde mensen voor aan. 

Een van hen is Eva Toele, operationeel 
directeur van Bzzzonder-vestiging De 
Boshoeve in Nieuw-Vennep. Eva: ‘Ik wil 
optimale gezamenlijke opvang realiseren 
voor gezonde kinderen en voor kinderen 
met een zorgbehoefte. Voor ieder kind 
geldt: je bent hier welkom! Wij inventarise-
ren met de ouders de zorgbehoeften van 
hun kind en we regelen zorg op maat waar 
nodig. Het enthousiasme van deze kinderen 
en hun ouders geeft mij onvoorstelbaar 
veel energie!’ 

betrokkenheid serieus mee. De lijntjes met Alfa 
zijn kort; we schakelen met Matthijs van Dorssen 
(belastingadviseur), Eddy van Sligtenhorst  
(relatiemanager) en Remco Nonkes, directeur 
Alfa Nijkerk. Ik denk wel dat wij voor hen een 
complexe klant zijn, omdat wij veel meer bieden 
dan kinderopvang. Door de verschillende boek- 
houdingen, fiscale vraagstukken in relatie tot 
zorg, maar ook door de horeca-activiteiten die 
er nu nog bij komen en een stuk groenbedrijf.” 
Michiel besluit: “Wij willen Alfa niet alleen zien 
als accountant, maar ook nadrukkelijk als samen-
werkingspartner – dus geen eenzijdige relatie. 
Een partner die wij wat brengen, maar die ons 
ook wat brengt. Op die manier bouw je een 
duurzame relatie met elkaar op. Zo zouden 
we prima samen maatschappelijke projecten 
kunnen oppakken vanuit Stichting Bzzzonder 
Talent en wij hebben een mooie horecafacili-
teit waar Alfa ook gebruik van kan maken, etc. 
Kortom, no way dat wij een relatie zouden 
aangaan met een accountant die alleen dingen 
naar zichzelf toerekent. Dat past niet bij ons.“
www.bzzzonder.nl
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V.l.n.r: Michiel van Rennes, Matthijs van Dorssen en Remco Nonkes



Onze vestigingen, overal dichtbij

Aalsmeer 088 2531100

Aalten 088 2531250

Assen 088 2531550

Balk 088 2533350

Barneveld 088 2531400

Bennekom 088 2531650

Bleiswijk 088 2531850

Buitenpost  088 2532400

Dodewaard 088 2531750

Gorinchem 088 2531950

Groningen 088 2531600

Hardenberg 088 2532850

Harderwijk 088 2531500

Heerhugowaard 088 2532100

Heythuysen 088 2532150

Hoogeveen 088 2532200

Klazienaveen 088 2532250

Leeuwarden 088 2532300

Meppel 088 2533150

Naaldwijk 088 2532450

Nijkerk 088 2533200

Nijverdal 088 2532750

Purmerend 088 2532100

Raamsdonksveer 088 2532050

Sneek 088 2533350

Wageningen 088 2531000

IJsselmuiden 088 2533000

IJsselstein 088 2532900

Zelhem 088 2531300

Zutphen 088 2531350

Zwolle 088 2533050

Alfa Registeraccountants 088 2533200

Alfa DAS 088 2533201

Alfa Consultants 088 2533300

18 februari 1942 

Oprichting van Stichting Boekhoudbureau ‘Het Platteland’, als reactie op 
het besluit om de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) te 

ontbinden. De CBTB weigerde namelijk om toe te treden tot de 
NSB Landstand. Stichting Boekhoudbureau ‘Het Platteland’ diende 

als dekmantel voor contacten met de leden. 

Na de oorlog
  
Stichting Boekhoudbureau ‘Het Platteland’ krijgt een andere naam: 
Stichting Centraal Boekhoudbureau van de CBTB. Zelfstandige 
boekhoudkantoren sluiten zich hierbij aan en er komt een hoofdbureau, 
dat hulp biedt bij fiscale zaken en geschillen met de Belastingdienst.1972

    
De naam Stichting Centraal Boekhoudbureau van de CBTB wordt 

omgezet in Stichting Boekhoudbureau en Accountantsdienst CBTB.
1977

Het midden- en kleinbedrijf komt meer in het vizier. Hiervoor 
wordt een aparte bv opgericht: Accobel B.V. Deze bv wordt later 
omgedoopt in ACB Accountants en Belastingadviseurs B.V.

1 mei 1997
   
Naamsverandering van B.V. Accountantskantoor CBTB en 
ACB Accountants en Belastingadviseurs B.V. in Alfa Accountants 
en Adviseurs B.V. 

1988

 Oprichting van Alfa Registeraccountants B.V, vanwege voorschriften 
in de EU-Richtlijnen over de controle van ondernemingen.

29 april 1999

 Door middel van een Management and Employee Buy Out (MEBO) komt 
een volledige medewerkersparticipatieregeling in de organisatie tot stand. 

Iedere medewerker met een vast contract mag, ongeacht zijn of haar 
functie, deze certificaten aankopen en is hierdoor mede-eigenaar van Alfa.

1 november 2014
 
Alfa Accountants en Adviseurs treedt toe tot 
DFK International.

18 februari 2017

Alfa bestaat officieel 75 jaar. De organisatie heeft anno 2017 
31 vestigingen en meer dan 900 medewerkers.

Mijlpalen 75 jaar Alfa Accountants en Adviseurs

1 december 2014

Alfa wordt officieel gecertificeerd als B Corp.


