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Voorwoord
Duurzame keuzes

De transitie naar een meer duurzame en circulaire 

maatschappij is een van de grote uitdagingen van deze 

tijd. Iedereen zal de komende jaren te maken krijgen 

met grote en kleine beslissingen in zijn of haar leven, 

waarbij duurzaamheid een rol speelt. Deze zin heb ik 

niet zelf bedacht, maar de CEO van een van Nederlands 

grootste ondernemingen – en ik sta volledig achter 

deze uitspraak. 

In juli van dit jaar werden de eerste contouren van het Klimaatakkoord na een halfjaar 

‘polderen’ duidelijk. Dit voorstel gaat nu naar de politiek en dit najaar komt er verder 

overleg. Veel is nog onduidelijk. Maar dat elke onderneming in Nederland voor 

vraagstukken komt te staan die met het Klimaatakkoord te maken hebben, staat buiten 

kijf. Misschien ga je als agrarische ondernemer in de nabije toekomst wel een deel van 

je akkers omzetten in zonneweides, of besluit je als bouwondernemer om substantieel 

meer circulair te gaan bouwen. In dat kader is natuurlijk ook de op 8 september jl. 

gepresenteerde Landbouwvisie van minister Carola Schouten van LNV van belang, 

met kringlooplandbouw als centraal thema. Eén ding is duidelijk: in welke sector je 

als ondernemer ook actief bent, aan duurzame keuzes valt niet te ontkomen en daar 

spelen ook altijd economische en/of fiscale overwegingen bij mee. Dat is voor jou niet 

anders dan voor ons. Zo dragen wij als Alfa uit dat wij ‘de duurzaamste accountant 

van Nederland willen zijn’. Om die reden zijn wij nu ook met een groep klanten actief 

aan de slag met de Social Impact Factory in Utrecht om oplossingen te zoeken voor 

vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Want als je pretendeert 

de duurzaamste accountant te zijn, moet je daar ook naar handelen. 

Klein voorbeeldje: het dak van een van onze kantoren was toe aan nieuwe dakbedek-

king. De dakdekker die we hiervoor hadden benaderd, dacht vooral in zwart bitumen. 

Een te weinig duurzame oplossing in onze ogen. Na bredere oriëntatie kwamen we 

uit bij het idee om het dak slim te isoleren en te laten bekleden met een witte dak-

bedekking. Daarvoor krijgen we niet alleen een aanzienlijke subsidie, maar we besparen 

op deze manier ook nog eens op de kosten van verwarmen en koelen. Bovendien 

renderen de zonnepanelen die we hier in de toekomst op laten plaatsen ook nog eens 

beter. Kortom, een slimme investeringsbeslissing, die je wel volledig moet overzien. 

Wie duurzaam bezig wil zijn, kiest ook duurzame partners uit om mee samen te werken. 

Zo vertelt Leo Limberger van Oving Projectinrichting uit Assen je in deze editie hoe 

kritisch hij kijkt naar leveranciers waar hij mee samenwerkt en hoe hij zich verwondert 

over niet duurzame keuzes die ondernemers maken. Duurzaamheid was al langer 

belangrijk, maar krijgt gelukkig nu steeds meer de aandacht die het verdient!

Fou-Khan Tsang

Voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs
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Opschuiven van leverancier 
naar ontwerper en adviseur 

LEO LIMBERGER  OVING PROJECTINRICHTING 

 L  eo Limberger is sinds 2000 eigenaar van Oving 
Projectinrichting. Voordat hij hier startte, werkte  
hij twee jaar in de accountancy bij (toen nog voluit) 
Ernst & Young. Niet omdat hij accountant wilde 

worden, wél omdat het hem een mooie gelegenheid bood 
om zowel bij heel grote als bij kleine organisaties over de 
vloer te komen en daar in de keuken te kijken. Die ‘proef-
tuin’ zorgde ervoor dat hij in 1988 bij Oving aan de slag 
ging. “Het bedrijf was gerelateerd aan de aannemerij en dat 
trok me. Gaandeweg ging het steeds meer richting interieur 
en dat sprak me aan. Daarbij speelt ook de grote diversiteit 
aan klanten een belangrijke rol. Iedereen kan morgen onze 
klant zijn – en iedere klant heeft ook een andere behoefte. 
De klant kan twee bureaustoelen nodig hebben, maar hij 
kan evengoed op zoek zijn naar de meest wenselijke 
inrichting voor een nieuw ziekenhuis. Vanuit pragmatisch 
oogpunt delen we onze klanten wel in vier segmenten in: 
de kantorenmarkt, de zorgmarkt, onderwijs en hospitality.” 

Werkwijze
Tot 2008 was Oving betrokken bij veel nieuwbouwtrajecten, 
waardoor de periode tussen ontwerp en levering gerust een 
tot anderhalf jaar kon bedragen. Die tijd is voorbij. “Als er 
wordt verbouwd, bijgehuurd of wordt verhuisd naar een 
ander pand, heb je het vaak over een termijn van twee tot 
drie maanden dat alles voor elkaar moet zijn. Dat zorgt voor 
een andere dynamiek. Tijdens het eerste kennismakings-
gesprek met een nieuwe klant leggen we de belangrijkste 
contouren bloot van wat hij of zij wil. Daarna volgt een 
voorlopig ontwerp inclusief begroting. Bij een gemiddelde 
klant volgen er dan nog twee of drie gesprekken om zaken 

Oving Projectinrichting in Assen richt zich op de inrichting en aankleding van allerlei 

soorten panden. Van Thialf en de Bonte Wever tot crematoria en alles daartussenin. 

Startte het bedrijf in 1972 als stoffeerbedrijf met veel uitvoerend personeel, nu ligt 

het accent heel anders. Dit is opgeschoven van de levering van producten naar 

advies over interieurinrichting en het maken van de ontwerpen hiervoor.

aan te passen en te finetunen, om te komen tot een 
definitief ontwerp met een goede offerte. Ik hecht daarbij 
erg aan een goede sfeer tussen de opdrachtgever en onze 
specialisten. Overigens, bij alles wat we doen, kijken we 
scherp naar kwaliteit, duurzaamheid en circulariteit. Dat 
nemen we dus ook mee in het gesprek met de klant.”   

Draagvlak creëren
In alle gevallen moet het streven zijn dat mensen blij 
worden van de nieuwe inrichting van hun werkomgeving. 
“Dat bereik je alleen maar door goed in te zoomen op de 
wensen en de behoeften van de eindgebruiker in combinatie 
met de wensen van je opdrachtgever. Voldoende draagvlak 
is hierbij essentieel. Dit impliceert dat je er als opdrachtgever 
voor moet waken om dit soort projecten hoofdzakelijk (of 
uitsluitend) top-down aan te vliegen. Immers, als er aan het 
eind van de rit veel geld is geïnvesteerd in leveranciers en 
adviseurs – maar het gros van de medewerkers is niet blij met 
het eindresultaat (inclusief je opdrachtgever) – heb je alleen 
maar verliezers. Je medewerkers moeten dus voldoende 
gelegenheid krijgen om aan te geven wat zij belangrijk, 
functioneel en wenselijk vinden bij een nieuwe inrichting.”

Niet langer ‘dozen schuiven’
In economisch slechtere tijden geven bedrijven en consumen-
ten minder gemakkelijk geld uit aan een nieuw interieur. De 
afgelopen crisisjaren waren voor Oving en hun concurrenten 
dan ook geen gemakkelijke tijd. “De crisis heeft onze branche 
zwaar getroffen. Veel concurrenten zijn nu weg of verzwakt. 
Toch is die periode op een bepaalde manier ook goed 
geweest: het heeft ons ertoe gedwongen om over veel 

Projectinrichting bij Oving in Assen.

www.oving.net

Interview
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Heb ik mijn financiering wel 
goed geregeld?  
De manier waarop je je financiering 
geregeld hebt, bepaalt in belangrijke 
mate wat je als bedrijf kunt doen. Wie 
zijn financiering slim regelt, creëert 
immers extra financiële ruimte om zijn 
ondernemingsdoelstellingen te verwe-
zenlijken. En welke ondernemer wil 
dat nou niet? Desondanks blijven veel 
ondernemers nog vaak ‘hangen’ bij 
hun bestaande financiering, terwijl 
aangepaste financiering aantrekkelijker 
kan zijn. Daarom heeft de Kennisgroep 
Financieren van Alfa de Financierings-
scan ontwikkeld. 

dingen heel scherp na te denken. Als gevolg daarvan zijn 
we bewust overgestapt op een andere aanpak. We hebben 
ervoor gekozen om het leveren – het zogeheten ‘dozen 
schuiven’ – expliciet los te koppelen van ontwerp en advies. 
Tegen een potentiële klant zeggen we nu ‘Als je wilt, kunnen 
we je adviseren en een ontwerp voor je maken. Daarna ben 
je geheel vrij om bij ons je interieurinrichting te kopen of om 
dat bij een andere partij te doen’. We hebben lang tegen die 
‘knip’ aangehikt, maar hij werkt. Als advies- c.q. ontwerp-
bureau kom je namelijk veel eerder tot een fatsoenlijk gesprek 
met je klant. Daardoor zijn we als het ware opgeschoven in 
de keten. Bovendien, een klant die al precies weet wat hij 
wil hebben, houdt zijn kaarten voor de borst en wil een 
scherpe prijs. Een klant die nog zoekende is, is veel opener; 
daar kun je een beter gesprek mee voeren. Een beslisser 
die nog niet weet wat hij wil, wil eerst enkele problemen 
opgelost zien, zoals: hoe moet het eruit gaan zien? Hoe 
komen mijn mensen dan te zitten? Hoeveel vierkante 
meters zijn daarvoor nodig en wat kost dat? Pas wanneer 
dat gedeelte is ‘afgekaderd’, wil hij inhoudelijk met me 
praten over de kleur van de tafels en stoelen et cetera.” 

Duurzaamheid en circulariteit
Duurzaamheid is belangrijk voor Oving. “Iedereen heeft het 
over duurzaamheid, maar in veel branches is het ei nog niet 
gelegd. En dat terwijl duurzaamheid beslist een issue is. 
Circulaire inkoop wordt belangrijk. Er ontstaat inmiddels ook 
een behoorlijke groep die zegt: ‘Wij willen dingen niet meer 
in eigendom hebben, maar alleen nog maar betalen voor het 
gebruik’. Daardoor ontstaan er allerlei oplossingen in verhuur 
en lease. Ook zijn er veel mensen die het liefst alleen nog 
gebruikte spullen willen hebben. Kortgezegd: de markt 
versnippert enorm en dat heeft alles met bewustzijn te 
maken. Je ziet dan ook dat sommige partijen rustig twintig 
jaar met hun meubilair doen voordat ze wat anders aan-
schaffen, terwijl andere partijen graag elke paar jaar voor 
compleet nieuw meubilair of een andere inrichting gaan. 
Niet zo lang geleden hebben wij de inrichting van de Alfa-

vestiging in Groningen gedaan. Op productniveau betekent 
dit dan bijvoorbeeld dat we alleen gebruikmaken van 
toeleveranciers die werken met hout met een FSC-keurmerk. 
Daarnaast is een groot aantal producten, waaronder de 
nieuwe bureaustoelen van de Alfa-medewerkers, ook 
volledig recyclebaar. Maar kijk ook naar de vloerbedekking; 
sinds 10 tot 15 jaar wordt gesloopte vloerbedekking 
gewoon verwerkt tot korrels voor nieuwe vloerbedekking, 
zoals die er nu ligt.” 

Liever lokaal
De leveranciers waar Oving zaken mee doet, zijn voor het 
grootste gedeelte lokale bedrijven. “Dat scheelt direct in het 
aantal transportkilometers. Een uitzondering daarop is onze 
belangrijkste leverancier in Zutphen, waar al ons bureau-
materiaal wordt geproduceerd. Op het moment dat ik hoor 
dat sommige bedrijven liever bureaus voor een tientje minder 
per stuk uit China laten komen, dan heeft dat in mijn optiek 
maar bar weinig met maatschappelijk verantwoord inkopen 
te maken. Als je de milieubelasting door zou rekenen op 
één Chinees bureau, schiet je door het plafond. Het is heel 
simpel: alles wat ik in Europa of lokaal kan kopen, moet niet 
van ver weg komen. Ik vind dan ook dat veel opdrachtgevers 
praten met twee monden”, stelt Leo. 

Groot maar wel persoonlijk
Een paar jaar geleden stapte Oving over naar Alfa, waar  
Carl Drenth (directeur Alfa Groningen) Leo’s directe contact-
persoon is. “Alfa doet voor mij het jaarwerk en geeft fiscaal 
advies, maar ook mijn vraagstuk over pensioen in eigen 
beheer hebben ze eind vorig jaar goed opgelost. Ik vind het 
prettig om van doen te hebben met een landelijke speler 
met veel expertise, die tegelijkertijd veel waarde hecht aan 
nauw persoonlijk, lokaal contact met de klant. Daarnaast 
hebben ze achter de schermen hun (IT-)zaken erg goed 
voor elkaar. Vorig jaar hebben ze onze IT doorgelicht en 
geadviseerd hoe dat beter kan. Daar heb ik wat aan.”  

Combinatie harde en zachte informatie
De Financieringsscan combineert harde en wat 
zachtere gegevens en wordt uitgevoerd op 
basis van de jaarcijfers van de laatste twee 
boekjaren. Daarbij worden ook de eventueel 
gemaakte prognoses meegenomen en de 
financieringsdocumentatie. Een ander aspect 
dat deel uitmaakt van de scan, is de analyse 
van de juridische structuur van de onderne-
ming. Heb je als ondernemer plannen om van 
rechtsvorm te veranderen, dan heeft dat ook 
impact op de financieringsstructuur. 

Naast het analyseren van deze feitelijke 
informatie, bestaat de Financieringsscan 
uiteraard ook uit een gesprek met jou als 
ondernemer. Alleen cijfers vertellen immers 
nooit het gehele verhaal! In dit gesprek komen 
onder meer de volgende vragen voorbij:
•  Heb je plannen voor (noodzakelijke) 

vervangingsinvesteringen of uitbreidings-
investeringen – en hoe concreet zijn die?

•  Heb je over deze plannen al gesproken met 
je bank? Anders gezegd: hoe staat de bank 
hierin? Zijn je financieringsgrenzen bereikt 
of ziet je bank nog extra mogelijkheden? 

•  Wil je je beperken tot financiering door je 
eigen bank of sta je open voor een finan-
cieringsmix? 

•  Hoeveel waarde hecht je op dit moment 
aan de zakelijke relatie die je met je huidige 
bank hebt? 

 
Iedere ondernemer heeft plannen op korte en 
op lange termijn. Naarmate de tijd verstrijkt, 
worden plannen vaak nog bijgesteld. Aan-
gepaste plannen betekenen meestal ook 
aangepaste financiering. Daarom is het 
belangrijk om in kaart te brengen hoeveel 
financiering er nodig zal zijn, rekening houdend 
met verschillende scenario’s en verschillende 
wensen. De Financieringsscan signaleert de 
knelpunten in je huidige financiering en legt 
daarmee ook bloot welke potentiële verbeter-
mogelijkheden er zijn. 

Ook als je op dit moment nog geen concrete 
plannen hebt, kan het zinvol zijn om je 
financiering tegen het licht te houden.

Zekerheid en verbetering
We nemen de door jou aangeleverde informa-
tie door en bespreken we met je wat ons hierin 
is opgevallen én waar de kansen liggen om je 
huidige financiering te verbeteren. Je krijgt 
onze aanbevelingen ook mee in de vorm van 
een beknopte rapportage. De kosten hiervoor 
worden bepaald op basis van de complexiteit 
van de structuur, met 275 euro (excl. btw) als 
minimumbedrag. Blijkt uit de Financieringsscan 
dat je je huidige financiering goed geregeld 
hebt, dan biedt die constatering jou in ieder 
geval de zekerheid dat je financiering up-to-
date is. Is je huidige financiering vatbaar voor 
verbetering? In dat geval kun je kiezen voor 
een (betaald) vervolggesprek, waarin we dieper 
op je vragen ingaan en oplossingen uitwerken.

Informatie Financieringsscan
Heb je naar aanleiding van dit 
artikel nog vragen over de 
Financieringsscan of wil je de 
scan aanvragen? Neem dan 
contact op met Bas van Loo 
van Alfa Consultants of met 
je eigen Alfa-adviseur.

Bas van Loo
bvanloo@alfa.nl, 088 2533073 

Ook de inrichting van deze spreekkamer bij Alfa in Groningen komt bij Oving vandaan.



Pachtland overnemen
Ondertussen bouwde Arie Roest een paar kilometer 
verderop het melkveebedrijf waar zijn vader ooit met  
‘36 of 37’ koeien begon, verder uit. “Rond 2010 kreeg 
ik een mooie kans om pachtland over te nemen. Ik was 
onderhand vijftig-plus. Dat was voor mij het moment 
om na te gaan denken over mijn toekomst. Moet ik het 
doen of niet? Aan de andere kant: een te-koop-bord langs 
de weg leek mij over een paar jaar ook niks. Ik wilde nog 
een tijdje blijven boeren. Maar als ik het nou eens met neef 
Frans zou kunnen voortzetten?”

Uitbreiding van de stal
Die kans pakte Frans met twee handen aan, “Al heb ik het 
er nog wel met een paar mensen over gehad”. De extra 
grond kwam er, en daarmee een uitbreiding in koeien. Bij 
zijn intrede in de maatschap Rijngraaf in 2011 stond de 
teller op zestig koeien. Frans: “In het ondernemingsplan zijn 
we uitgegaan van 120 koeien, op basis van de grondgebon-
denheid van 47 hectare en de voedervoorziening. Daar 
hadden we toen ook melkquotum voor. Zo was het bedrijf 
optimaal in balans. Daarom hebben we geïnvesteerd in een 
uitbreiding van de stal, in 2016.” Maar de overheid trekt 
zich niets aan van het ideaalplaatje van oom en neef. Het 
fosfaatreductieplan is een streep door de rekening. Frans: 
“Dan heb je net je nieuwe stal vol en moet je weer terug 
naar honderd koeien. We zijn flink geraakt door de politiek. 
Je zorgt ervoor dat je alles goed voor elkaar hebt en dan is 
het heel zuur als je twintig beesten weg moet doen”, kijkt 
Frans terug.

Van boerenmedewerker naar 
ondernemer op je 49ste

 D e zon doet haar best op een vroege zomerdag 
aan de Achthovenerweg in Leiderdorp, pal  
aan de rustig kabbelende Oude Rijn. In de wei 
werken de zwartbonte Holsteiners aan de 

jaarproductie van 900.000 liter melk. En aan de keukentafel 
vertellen Arie Roest en Frans de Graaf over een bedrijfs-
opvolging waar nooit over gesproken werd, maar die er 
altijd aan zat te komen. “Als kleine jongen kwam ik hier elke 
woensdagmiddag, oom Arie helpen”, zegt Frans. “Mijn vader 
was geen boer, maar hij zat wel in de bedrijfsverzorging. 
Ook ik wilde graag verder in de sector. Het is de omgang 
met dieren, het werk dat het afwisselend maakt. Machtig 
mooi vind ik dat. Na de middelbare school ben ik naar de 
agrarische school gegaan. En daarna ging ik bij een 
melkveehouder werken.”

ARIE ROEST EN FRANS DE GRAAF   MELKVEEBEDRIJF ROEST 
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Inmiddels gaat de maatschap – Arie (60), Frans en Ria, de zus 
van Arie die als ‘stille’ maat over de schouders meekijkt – 
het achtste jaar van samenwerking in. Een samenwerking 
die ondanks het generatieverschil naar tevredenheid loopt, 
van beide kanten. Frans tegen Arie: “Al vind jij weleens dat 
ik te makkelijk met dingen ben. Met melken bijvoorbeeld.” 
Arie tegen Frans: “Wat wil je ook. Ik ben dertig jaar lang in 
m’n eentje boer geweest. Dan krijg je een eigen kijk op zaken.”

Overstap andere accountant
Twee jaar terug kwam er ook een andere accountant: Alfa. 
Arie: “We hadden er één die niet helemaal thuis was in de 
melkveehouderij. Alfa is dat wel. Het is prettig als je niet 
elke keer hoeft uit te leggen aan je accountant hoe het zit 
met fosfaat. Elk kwartaal komt Alfa langs om de cijfers door 
te nemen.”

Achttien jaar lang werkt Frans de Graaf in loondienst bij 
een melkveehouder. Nooit met het idee om nog eens voor 
zichzelf te beginnen. Wel met de stille hoop dat die kans 
zich héél misschien nog eens voordoet. Want oom Arie 
Roest, waar hij al van jongs af aan over de vloer komt, heeft 
immers geen opvolger. Maar over bedrijfsopvolging gaat 
het nooit tussen oom en neef. Totdat oom Arie in 2010 
voor een forse investering staat. Of Frans medevennoot wil 
worden. Als Arie er in 2022 definitief mee stopt, staat hij 
dan – op dat moment 49 jaar oud – alsnog aan het hoofd 
van een melkveebedrijf met honderd koeien.

Frans en Arie samen in de melkstal. 

BAS Melkvee Plus
Met de komst van Alfa twee jaar terug deed ook 
BAS Melkvee Plus zijn intrede, met technische en 
financiële stuurkengetallen voor het optimaliseren 
van de bedrijfsvoering. Frans: “Natuurlijk zijn die 
kwartaalcijfers heel waardevol. We sturen er ook 
op. Het is centenwerk in de melkveehouderij.  
Eén cent verschil in de melkprijs is op ons bedrijf 
negenduizend euro. Maar het is met cijfers net als 
met een kalf dat pas is geboren: je gaat pas over 
twee jaar het werkelijke rendement zien.” Wel zijn 
de scores reden geweest om de bedrijfsvoering al 
op details aan te passen. “We proberen de ruwvoer-
kwaliteit te verbeteren, zodat we op krachtvoer 
kunnen besparen. En het gras wat jonger te maaien.”

Verandering
De Achthovenerweg ligt erbij alsof er al jaren niets veranderd 
boeren die nog melken teruggelopen van vijftien naar drie.” 
En lachend: “Ik heb er ook een aandeel in gehad, want van 
een paar heb ik het bedrijf overgenomen.” Straks is hij de 
volgende die stopt, al gaat het bedrijf verder. “Dat is over 
een jaar of vier, hebben we afgesproken. Dat wordt een tijd 
waarin we er nog hard aan gaan trekken. Ik wil het bedrijf 
overdragen met heel goede cijfers, zodat er toekomst in zit 
voor Frans.”

Meer weten over BAS Melkvee Plus? 
Kijk op www.alfa.nl/basmelkveeplus.



Beloning voor de juiste tip!

Rubin Nanarjaïn, HRM-adviseur bij Alfa 
in Wageningen: “Wij zijn op zoek naar 
representatieve, vakkundige collega’s. 
Het gaat in totaal om 90 vacatures 
(zie alfa.nl/vacatures), verdeeld over onze 
33 vestigingen. Wij zoeken medewerkers 
met verschillende achtergronden. Junior 
en senior, van medewerkers voor het 
secretariaat tot aan een directievoorzitter 
voor onze vestigingen in de Achterhoek. 
Kortom, nieuwe collega’s zijn van harte 
welkom. Omdat jij klant bent bij Alfa, kun 
je waarschijnlijk aardig inschatten welk 
type medewerker bij onze organisatie past. 
Wij hechten daarom aan jouw oordeel. 

DUURZAAMHEID PRINSJESDAG

Samen circulair in de 
zuivelketen   

VACATURES
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Onze vraag is daarmee: ken jij binnen je 
netwerk en/of je vrienden- en kennissenkring 
een potentiële kandidaat? In dat geval stellen 
wij het erg op prijs als je hem of haar wilt 
vertellen over onze openstaande vacatures. 

Procedure
Als je iemand tipt, geef dan duidelijk aan dat  
hij of zij expliciet jouw naam moet noemen in 
de sollicitatiebrief of tijdens het sollicitatie-
gesprek. Is de match goed en komt er een 
dienstverband tot stand? Dan ontvang je van 
ons een bon van 200 euro. Deze bon kun je 
verzilveren bij bol.com, de Mediamarkt of de 
VVV, of je kunt kiezen voor een VT-wonen-

van alle partijen; agrarische ondernemers, 
maar ook hun accountants en de financiële 
sector.
 
In het innovatielab, dat door SIF begeleid 
wordt, werkt Alfa samen met ondernemers, 
banken, partners in de keten en andere 

stakeholders om de 
behoeften en onze rol te 
bepalen. Aan het eind 
van dit jaar moet het 
innovatielab een aantal 
concrete ideeën
hebben opgeleverd.

 

Ken jij iemand binnen je netwerk die een leuke nieuwe baan zoekt in de accountancy?  
Zou jij deze persoon in dat geval willen attenderen op de huidige vacatures binnen Alfa? 
Voor wat hoort wat: leidt jouw tip tot het aannemen van een geschikte kandidaat, 
dan ontvang je van ons een cadeaubon van 200 euro. 

Het eerste innovatielab heeft 
betrekking op de circulaire 
economie in de zuivelketen, 
met name vanwege de nauwe 
verbondenheid van Alfa met 
de agrosector. Essentieel 
voor kringlooplandbouw is 
het slim aan elkaar knopen van 
plantaardige en dierlijke productie 
tot een integraal landbouwsysteem.
De overgang naar een meer circulaire 
landbouw vraagt inzet en betrokkenheid 

FINANCIËN EN KENGETALLEN

Alfa heeft op 6 juni jl. haar jaarverslag 
online gepubliceerd. Hierin zijn de 
belangrijkste financiële, sociale en 
duurzame kengetallen over het boekjaar 
2017 overzichtelijk gepresenteerd. 

Het jaar 2017 was voor Alfa een goed en 
feestelijk jaar, vanwege de groei van het 
aantal klanten, gestegen omzet en de viering 
van het 75-jarig jubileum. Ook is er in 2017 
gestaag doorgewerkt aan het realiseren van 
duurzame ambities. Het jaarverslag geeft 
je een snelle impressie van de belangrijkste 
ontwikkelingen bij Alfa. In de periode van 
2018 - 2020 werkt onze organisatie aan 
de hand van zes belangrijke strategische 
thema’s, waaronder duurzaamheid, 
ICT-gedrevenheid en wendbaarheid. 

Alfa publiceert jaarverslag

Op die manier willen we duurzaam waarde 
kunnen creëren voor onze klanten, mede-
werkers én de samenleving. Wil je meer 
weten over het jaarverslag en de omschreven 
thema’s? 
Kijk dan op www.alfa.nl/jaarverslag.

Steeds meer ondernemers zijn bezig met 
verduurzaming. Maar hoe pak je dat aan, 
waar begin je? Op welke subsidieregelin-
gen kun je een beroep doen en welke 
fiscale voordelen kun je behalen? Diverse 
partijen lichten ondernemers graag voor 
over de verschillende mogelijkheden. Zo 
organiseerde Nuon MKB recent een event 
voor ondernemers op het Startup Village-
terrein in Amsterdam.

Jorian Blom, adviseur subsidie en financie-
ringen bij Alfa Consultants, was een van de 
sprekers op dit event. Hij behandelde voor 
de aanwezige ondernemers de belangrijkste 
subsidies en regelingen op het gebied van 
duurzaamheid. Gezien de reacties uit het 
publiek op zijn verhaal werd al snel duidelijk 
dat veel ondernemers soms wel tot tien-
duizenden euro’s aan subsidies of fiscale 
voordelen laten liggen. Met name de 

In één middag klaar voor de 
energietransitie

SUBSIDIE

Welke belangrijke informatie bevat  
het Belastingplan 2019 voor jou als 
ondernemer? Lees alles over de 
bekendgemaakte plannen op Prinsjes-
dag nu op www.alfa.nl/prinsjesdag. 

cadeaukaart. De door jou getipte persoon 
moet dan wel door zijn proefperiode heen 
zijn gekomen. Rubin besluit: “Alfa is een 
bijzondere werkgever. Met een vast 
dienstverband kom je ervoor in aanmer-
king om certificaten te kopen, waarmee je 
mede-eigenaar wordt. Dat is uniek en zorgt 
voor extra betrokken collega’s en een 
mooie cultuur.” 

Voor meer informatie: 
www.werkenbijalfa.nl en onze 
recruiter Rubin Nanarjaïn via 
rnanarjain@alfa.nl of 088 2531017. 

€ 200,-
CADEAUBON

€ 200,-
CADEAUBON

WERKEN BIJ ALFA

Tevreden 
medewerkers
Hoe tevreden zijn onze medewerkers? 
Die vraag hoort elke organisatie – dus 
ook Alfa – zichzelf met enige regel-
maat te stellen. Ook hier geldt: meten 
is weten. Daarom onderzoekt Alfa 
tweejaarlijks de tevredenheid onder 
haar medewerkers. 

In de eerste helft van 2018 is dit 
onderzoek opnieuw uitgevoerd. 93% 
(hoogste respons ooit) werkte hieraan 
mee en dat zegt veel over de betrokken-
heid van onze mensen. Het gemiddelde 
rapportcijfer voor Alfa als werkgever 
komt uit op 7,7 – precies hetzelfde als 
in 2016. Over het algemeen waren veel 
uitkomsten dan ook positief en vergelijk-
baar met het onderzoek uit dat jaar. 
Het werkplezier bleef onverminderd 
hoog (93%), 96% van alle medewerkers 
werkt graag samen met zijn of haar 
collega’s en het werk biedt ook ruim 
voldoende uitdaging (88%). 

Medewerkers oordelen in 2018 wat 
positiever over de werkdruk dan in 
2016 en de balans werk-privé is 
verbeterd. Die fraaie cijfers willen 
overigens niet zeggen dat er geen 
verbeterpunten zouden zijn. (Interne) 
afspraken worden niet altijd nageko-
men en medewerkers zouden ook 
graag nog wat meer terugkoppeling 
willen krijgen op hun werk. Het 
vertrouwen van medewerkers in de 
toekomst van Alfa is verder gestegen 
naar 90%. Wij zijn blij met deze 
positieve beoordeling.

Energie-investeringsaftrek en de Milieu-
investeringsaftrek zijn relatief laagdrem-
pelige regelingen. Ook de Investerings-
subsidie duurzame energie (ISDE) – waarbij 
een financiële vergoeding kan worden toe- 
gekend voor de aanschaf en installatie van 
bijvoorbeeld een warmtepomp – kan zeer 
interessant zijn. En uiteraard de SDE+-
regeling, die veel gebruikt wordt om de 
investering in zonnepanelen rendabeler te 
maken. Deze regeling gaat op 2 oktober 
aanstaande weer open.

Wil je meer informatie over de 
subsidiemogelijkheden voor 
verduurzaming? Of wil je een project 
bespreken? Neem dan contact op 
met een van de subsidieadviseurs bij 
Alfa Consultants (088 253 3300).

Alfa en de Social ImpactFactory (SIF) 
in Utrecht hebben in de afgelopen 
periode samen een innovatielab 
georganiseerd. Tijdens deze bijeen-
komsten is gebrainstormd over 
oplossingen voor vraagstukken 
over duurzaamheid en circulariteit.

Wil je meer weten? Neem 
gerust contact op met onze 
duurzaamheidsadviseur 
Mirella Zuidgeest, via 
telefoon 088 2531055.
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 C APE Groep is op drie domeinen actief: integratie 
van IT-systemen, het bouwen van maatwerk 
softwareapplicaties en Business Intelligence.  
En anders dan je misschien verwacht, voldoen 

de medewerkers totaal niet aan het stereotype beeld van 
wereldvreemde nerds die amper met klanten kunnen 
communiceren. Rob: “Wij werken in de basis met bedrijfs-
kundigen die bij klanten op locatie aan de slag gaan om het 
probleem te definiëren. De klant schetst zijn probleem en 
dat zetten wij om in een mogelijke oplossing. Dat kan alleen 
wanneer je heel goed weet hoe die klant in elkaar zit. We 
nemen dus zijn processen helemaal door, we inventariseren 
zijn IT-infrastructuur en vervolgens maken we een zogeheten 
solution design. Daarmee geven we bij de klant aan wat hij 
krijgt als wij het probleem voor hem mogen oplossen. 
Krijgen we een ‘ja’, dan gaan we bouwen en het daarna ook 
beheren. Omdat de oplossing in de cloud draait, wordt de 
klant in dat verhaal volledig ontzorgd. We leveren uitsluitend 
maatwerk.” CAPE Groep maakt hiervoor gebruik van o.a. 
het Mendix- en eMagiz platform.  

Continu doorontwikkelen
Onderzoeksbureau Gartner onderscheidt twee soorten IT: 
enerzijds de systemen die niet veel bewegen, die stabiel 
moeten zijn en veel transacties moeten kunnen verwerken. 
Anderzijds de applicaties of systemen die heel snel moeten 
kunnen veranderen; de innovatieve systemen, ofwel de 
‘systems of differentiation’. “Wij zitten aan de kant van het 
‘tweede soort IT’; we ontwikkelen systemen die de klant 
strategisch kan inzetten om verschil te maken of om een 
groot probleem op te lossen. Applicaties bouwen is boeiend, 
omdat ze nooit ‘af’ zijn. Het is continu doorontwikkelen, 
doorbouwen aan het vraagstuk van de klant. Dat heeft 
voor een belangrijk deel te maken met het feit dat ook de 
klanten en leveranciers van onze klanten veranderen. En die 
gebruiken vaak dezelfde applicatie die wij voor onze klant 
gebouwd hebben.” In dat kader verwijst Rob naar logistieke 
ketens die vaak nauw met elkaar verweven zijn. “Klanten en 
leveranciers werken samen bij het uitvoeren van opdrachten. 
Daarbij is het belangrijk dat data op efficiënte wijze worden 

gedeeld. Ook moet de voortgang in de dienstverlening 
transparant worden gemaakt. Wij ontwikkelen hier oplos-
singen voor (die we gefaseerd uitrollen), waarbij we de 
bestaande systemen van klanten als uitgangspunt nemen. 
Daar voegen we functionaliteiten, rapportages en integra-
ties aan toe. Op die manier maken we de activiteiten in de 
gehele keten zichtbaar en wordt informatie gestructureerd 
teruggekoppeld. We faciliteren de communicatie tussen 
partijen daarbij met een portaal. Op die manier kan de 
gehele keten worden bijgestuurd.” CAPE Groep automati-
seert onder andere logistieke ketens, zoals die van PostNL 
en DHL. Ook bouwde het bedrijf specifieke integraties voor 
energieproducten, waarmee zij slimme meters kunnen 
uitlezen.

Geen nerds maar bedrijfskundigen
“We kunnen snel schakelen, omdat we met bedrijfskundigen 
werken die met de klant praten, maar ook een oplossing 
kunnen bouwen”, benadrukt Rob. “Bij traditionele ontwik-
keltrajecten praat iemand over het proces, daarna zet 
iemand anders het om in een functioneel design en weer 
een ander maakt een technisch design. Daarna gaat een 
bouwer aan de slag, vervolgens een tester en dan komt er 
nog iemand die het gaat beheren. Wij slaan dat helemaal 
plat; er is maar één man die met je praat en ook de software 
bouwt, test en oplevert. Daardoor gaat je hele realisatie-
proces significant sneller. Onze klant praat met iemand die 

Rob ter Brugge staat aan het hoofd van CAPE Groep in 

Enschede. Hij startte het IT-bedrijf in het jaar 2000, met als 

doel klanten te helpen bij het selecteren en implementeren 

van standaard IT-systemen. Zeven jaar later besloot het 

bedrijf om het niet bij IT-consultancydiensten te houden, 

maar om ook zelf software te gaan bouwen, door bedrijfs-

kundigen die het bedrijf van hun klant snappen. 

ROB TER BRUGGE   CAPE GROEP
www.capegroep.nl

zijn proces daadwerkelijk wil snappen en die er ook een 
oplossing voor wil maken. Als je goede dingen oplevert die 
hij snel kan gebruiken, waarmee hij snel geld kan verdienen, 
dan levert dat waarde op. En wie waarde levert, blijft aan  
de bal.” Het Enschedese bedrijf groeide vorig jaar met 
85 procent en hoopt binnen twee jaar 120 medewerkers te 
hebben. Rob: “We zoeken mensen die kunnen abstraheren, 
modelleren en communiceren. Bedrijfskundigen of mensen 
met een bèta-opleiding.”  

Werken op locatie
Robs medewerkers werken zoveel mogelijk met de klant 
samen op locatie. “Zo zijn we volledig transparant en 
kunnen we snel schakelen. Dat is voor mij een belangrijk 
uitgangspunt. Mede daarom hebben wij ook tegen Alfa 
gezegd: wij willen graag dat jullie mensen hier op locatie  
de cijfers komen uitwerken. Onze vaste contactpersoon is 
Jaap van Bergeijk, senior klantbeheerder bij Alfa Nijverdal. 
Hij probeert zich echt te verdiepen in onze business. Alfa 
doet voor ons op dit moment het jaarwerk, advies en de 
loonadministratie, maar de financiële administratie voeren 
we in eigen huis. Jaap heeft ons erop gewezen dat de 
manier waarop wij in 2016 onze boekhouding voerden, 
echt niet meer kon. Dat zijn we op zijn advies anders gaan 
doen. Het leuke aan onze samenwerking is dat we echt aan 
elkaar gewaagd zijn.”

“Hier werken 
bedrijfskundigen die 
software bouwen” 

Rob ter Brugge: “We nemen de processen van de klant 
helemaal door, inventariseren zijn IT-infrastructuur en 
maken daarna een solution design.”
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Leg afspraken tijdig goed vast!
Bedrijfsoverdracht

 F
inancieel plan op maat
Het is prettig wanneer je tijdig vooruitdenkt en daar 
ook naar handelt. Als ondernemer zul je wel moeten. 
Veel – maar uiteraard lang niet alle – ondernemers 

leggen daarom testamentair vast wat er moet gebeuren  
met hun onderneming als zij komen te overlijden. En hoe  
de waarde van hun onderneming uitgekeerd moet worden 
aan hun erfgena(a)m(en). Maar ook in het kader van een 
naderende bedrijfsoverdracht is het nodig om de zaken 
goed vast te leggen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
samenwerkingsovereenkomst. Beide documenten zijn 
belangrijk, omdat ze houvast bieden aan alle betrokken 
partijen. Dat wil zeggen: zowel aan mogelijke opvolgers  
als aan mogelijke erfgenamen. 

Mens in bedrijf  |  15

Graag geloven in groot geld
Wanneer erfenissen verdeeld moeten worden tussen 
erfgenamen, komen er soms onverwachte emoties c.q. 
karaktertrekken bij hen los. Een belangrijke oorzaak hiervan 
is het feit dat erfgenamen de waarde van de nalatenschap 
stelselmatig verkeerd – lees: meestal te hoog – inschatten. 
Wanneer een onderneming nagelaten wordt, zal iedere 
erfgenaam voor zich de waarde proberen in te schatten van 
het bedrijfspand, het winkelpand, percelen landbouwgrond, 
de aanwezige inventaris in de vorm van machines, het 
wagenpark et cetera. Maar hoe kun je daar een realistische 
waarde aan toekennen als je geen waarderingsdeskundige 
bent; de markt, trends, afschrijvingsmethodes en eventuele 
schulden mogelijk niet kent? Toch bezorgt de gedachte om 

Als ondernemer neem je op enig moment afscheid van je bedrijf. Dat kan een 
vrije keuze zijn, maar ook een onvermijdelijke keuze. Bijvoorbeeld vanwege een 
naderende pensioenleeftijd, ziekte of een ongeval, een onverwachte concurrent 
die omzet bij je wegtrekt. Of kinderen die compleet andere plannen hebben dan 
het overnemen van jouw bedrijf. Voordat je bedrijf verkocht wordt, of een van 
je kinderen het wil overnemen, beginnen de gesprekken. Want wat is je bedrijf  
nu eigenlijk waard? Ieders verwachtingen liggen soms mijlenver uit elkaar. 

een pand op een A1-locatie te erven of 50 hectare landbouw- 
grond menig erfgenaam al snel een ‘bijna Quote 500- 
gevoel’. Dat sentiment speelt uiteraard ook wanneer het 
bedrijf overgedragen wordt naar een volgende generatie. 
De ‘niet-opvolgers’ kunnen evenmin goed inschatten 
hoeveel euro’s zij tegemoet kunnen zien. En ook zij schatten 
hun toekomstige bankrekening vaak te rooskleurig in. 
Bovendien, in geval van voortzetting van de onderneming 
zijn er soms meer financiële middelen nodig dan verwacht. 
En dan gaat er soms onverwacht alsnog een streep door 
de verhuizing naar dat leuke nieuwe huis aan de rand van 
de stad.  

Wie krijgt wat?
Maar eerst even terug naar de basis: hoe zit het nu precies 
met het aandeel voor de opvolger en het aandeel voor de 
niet-opvolgende kinderen? De wet is heel duidelijk op dit 
punt. Als er geen kinderen zijn, erft de echtgeno(o)te/partner. 
En zijn er wel kinderen, dan erft hij/zij samen met de kinderen. 
De beschikbare waarde wordt evenredig verdeeld over de 
erfgenamen. Hoe meer kinderen er zijn, hoe kleiner ieders 
erfdeel dus wordt. Degene binnen de familie die opvolger 
wordt, krijgt vaak een bijzonder aandeel ten opzichte van 
de andere familieleden; zo zullen bepaalde bedrijfsmiddelen 
bijvoorbeeld volledig naar hem of haar toegaan, volgens 
bepaalde regelingen. 

Bedrijfswaardering
De ondernemer en zijn beoogde opvolger hebben vaak  
al afspraken met elkaar gemaakt over de verwachte  
waarde van de onderneming. Andere erfgenamen, de 
echtgeno(o)t(e) en de familie, zijn vaak onvoldoende  
bekend met de terminologie/gebruik die daarin voorkomt, 
zoals de waarde in het economisch verkeer, de fiscale waarde, 
de waarde waarbij een lonende exploitatie mogelijk is, 
verpachte waarde, agrarische waarde, etc. Deze termen  
kun je niet direct herleiden tot euro’s. Ook hebben zij vaak 
andere verwachtingen. Kortom, er is sprake van een 
informatiekloof. In dit kader bewijst een samenwerkings-
overeenkomst zijn nut. 

Ook de factor tijd beïnvloedt de waarde van de onderne-
ming. Voorbeeld: een begrip als ‘waarde in verpachte staat’ 
is duidelijk onderhevig aan verandering. Was de verpachte 
waarde in 2001 ongeveer een derde van de waarde, in 
2018 moet je als opvolger iets meer dan de helft betalen. 
Maar kijk bijvoorbeeld ook naar een bedrijfspand dat in 
de jaren ’90 op een nieuw ontwikkeld bedrijfsterrein werd 
gebouwd. Dit pand had destijds, bij het maken van de 
afspraken, een andere waarde dan nu. Omdat het oorspron-
kelijke bedrijfsterrein zich in de afgelopen kleine dertig jaar 
behoorlijk heeft uitgebreid, is de locatie geleidelijk minder 

aantrekkelijk geworden. Met name omdat er meer leegstand 
op het terrein is. Het pand is hierdoor in waarde gedaald, 
waardoor de opvolger de erfgenamen een lager bedrag zal 
uitbetalen.   

Afspraken op elkaar afstemmen
Zelfs wanneer de waarde van een onderneming door een 
waarderingsdeskundige is bepaald, kunnen er nog onge-
wenste konijnen uit de hoge hoed komen. Zo heeft de 
opvolger c.q. overnemer een afspraak gemaakt, maar de 
echtgen(o)ot)/partner heeft dat vermoedelijk ook gedaan 
– en uiteraard niet op dezelfde manier. De ondernemer 
heeft vaak los van die afspraken een testament gemaakt.  
En daar gaat het mis. Stel je voor hoe pijnlijk het is, wanneer 
je als echtgenoot moet horen dat de onderneming van je 
partner naar de opvolger gaat, maar dat je geen inkomen 
hebt en dat de prijs van het bedrijfspand bijna gelijk is aan 
de schuld? De opgemaakte huwelijkse voorwaarden en het 
testament beantwoorden de vraag wie de waarde van de 
onderneming krijgt. De waarde van de onderneming die de 
overnemer betaalt, ligt vast in de samenwerkingsovereen-
komst. 

Verwachtingen bijstellen
De ondernemer heeft verwachtingen, de opvolger heeft 
verwachtingen én de echtgenoot/partner en eventuele 
kinderen hebben hun verwachtingen. Verwachtingen 
ontstaan mede door afspraken en door toezeggingen.  
Het is daarom raadzaam om hier een deskundige op het 
gebied van financial planning bij te betrekken, waardoor 
helder wordt of verwachtingen ook kunnen worden 
gerealiseerd.

Waarderingsdeskundigen (Register Valuators) bij Alfa 
kunnen je helpen bij de waardebepaling van je bedrijf. 
Je vaste contactpersoon bij Alfa brengt je gemakkelijk 
met een van hen in contact.

Neem voor meer informatie 
gerust contact op met je 
Alfa-adviseur of met 
Jan Poppe, juridisch adviseur, 
via telefoon 088 2531958 
of stuur een e-mail naar:
jpoppe@alfa.nl. 



E-commercebureau 
Propellor wil hogerop

Het was een hete zomer voor Jeroen van der Geest, oprichter 
van het Amsterdamse e-commercebureau Propellor. En nee, 
die hitte had niets te maken met de tropische temperaturen. 
In augustus verkocht hij de meerderheid van zijn aandelen 
aan een nieuwe partner, Jans Graver. “Een life changing 
moment” noemt hij het zelf. Maar die gedeelde verantwoor-
delijkheid betekent ook dat hij weer kan doen wat hij het 
liefste doet: “Knutselen aan prototypes.” 

“D e meeste voldoening haal ik uit het 
werken met software. Ik houd ervan  
om mooie dingen te maken. Ik ben een 
creatief type, iemand die het liefst de 

hele dag met prototypes aan het knutselen is. Dat zal ik ook 
niet snel verliezen. Ik doe het al sinds ik een kleine jongen 
ben.” Die ‘kleine jongen’ startte in 2001 met WebArchitects. 
Inmiddels draagt het bureau aan de - hoe toepasselijk -  
Pilotenstraat de naam Propellor. Het bureau is actief in  
de business-to-businessmarkt.  
Wie kantoorbenodigdheden online koopt, heeft een grote 
kans dat Propellor die aankoop mogelijk maakt. Het bureau 
ontwikkelde de kant-en-klare webshop die inmiddels 
meerdere leveranciers van kantoorbenodigdheden gebruiken. 
Jeroen (46): “En wat we met office supplies kunnen, kunnen 
we ook in andere marktsegmenten. We willen veel meer 
kunnen betekenen. Het barst van de producten waar veel 
te doen is. Veel bedrijven voelen onderhand de behoefte 
om iets te gaan doen op het gebied van e-commerce. Of  
ze hebben wel een webshop, maar dan een webshop van  
de eerste generatie van tien jaar geleden. Elk bedrijf in de 
business-to-businessmarkt heeft zo’n e-commerceplatform 
nodig. Want afnemers willen steeds makkelijker hun 
inkopen kunnen doen.” 

JEROEN VAN DER GEEST   PROPELLOR 
www.propellor.eu
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Geïntegreerd platform 
Het is aan Propellor om niet alleen die webshop te bouwen, 
maar vooral het platform waarin alles is geïntegreerd: van 
klantspecifieke prijzen en condities tot het assortiment, 
leveranciers en vervoerders. De aandelenverkoop moet de 
verovering van zakelijk Nederland versnellen. “Je merkt dat 
je blijft hangen op een bepaald niveau”, constateert hij. “Je 
hebt er de schaal niet voor om de volgende stap te kunnen 
maken. En dat willen we. Want ik zeg weleens: Propellor is 
het best bewaarde geheim van heel ondernemend Neder-
land.” Dat best bewaarde geheim telt 22 mensen. Een deel 
van het werk wordt in Macedonië gedaan, in Skopje. “We 
zochten programmeurs met dezelfde bloedgroep. We zijn  
er een keer heen gevlogen, we zijn begonnen met twee 
man en nu zitten er al tien. De voertaal in de sector is toch 
Engels, en elke programmeur daar heeft hier een buddy.” 
 
Noodzakelijk kwaad 
Met begeleiding van Alfa kwam de aandelentransactie in  
de zomer rond. En dat terwijl Alfa er nog niet heel lang over 
de vloer komt. Jeroen: “Op een dag belde Frank Hogerwerf. 
Over onze vorige accountant was ik minder tevreden. Frank 
is een jonge, enthousiaste professional. Die kan dingen zo 
uitleggen dat zelfs mijn moeder het snapt. Op allerlei 

gebieden heeft Frank mij bijgestaan in een bijzonder 
spannende tijd. Die verkoop van de aandelen is een life 
changing moment geweest. Als ik een vraag had, was het 
één belletje en hij nam meteen op. En ik kreeg binnen het 
uur antwoord op mijn vraag. Een goed antwoord. Alfa heeft 
veel kennis en kunde in huis. Ik ben geen boekhouder en 
zeker geen accountant, maar ik ben wel heel handig met 
cashflow, en heb het behoorlijk goed onder controle. Maar 
een overname is iets anders. Zeker bij die overname is die 
kennis en kunde belangrijk geweest. Het is voor mij ook  
een heel interessant traject geweest, waar ik veel van heb 
geleerd. Maar een volgende keer zou ik het Alfa gewoon 
weer vragen. Daar is het allemaal veel te specifiek voor.” 
 
Hetzelfde bureau 
Veel verandert er niet voor hem nu Jans Graver co-piloot 
van Propellor is. “Propellor is een supermooi bedrijf. Het is 
een bedrijf waar ik al twintig jaar met heel veel liefde werk. 
Fantastische mensen, leuke klanten. Het is een gezond 
bedrijf. We hebben hier geen kantoor, maar een grote tuin. 
Ik heb daar precies hetzelfde bureau als ieder ander. Ik ga 
nog elke dag met plezier aan de slag.”

Jeroen van der Geest: “Wat we nu met office supplies kunnen,  
kunnen we ook in andere marktsegmenten.”
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 “A rjan is een heel praktische klantbeheerder.  
Hij is deskundig en durft zijn mening te geven 
over dingen. Hij zal het eerlijk zeggen of hij 
vindt of we iets wel of niet moeten doen, of 

dat we linksaf of rechtsaf moeten. Arjan is nog niet zolang 
onze vaste contactpersoon bij Alfa. We zijn pas een jaar 
geleden klant geworden. De belangrijkste reden om een 
ander accountantskantoor te kiezen is toch wel geweest  
dat we onze blik meer op de toekomst hebben gericht.  
 
Vanaf 2008 was het crisis in de bouw. We deden altijd veel 
werk in de gezondheidszorg, maar dat werd in die jaren veel 
minder. Dan moet je de markt op voor je projecten. Dat zijn 
meestal de projecten met slechte prijzen. In 2015 hebben 
we een externe adviseur aangetrokken om te brainstormen 
over de toekomst. We hebben het logo aangepast, we 
kregen een iets andere uitstraling. Maar dit heeft niet echt 
geholpen. Overigens zijn we de crisis goed doorgekomen. 
 
Uiteindelijk is dat ook de reden geweest dat we bij Alfa 
terechtkwamen. Ik had al jaren het idee dat we ook naar 
een andere accountant moesten kijken. Maar dat is niet  
iets wat je zomaar doet. Directeur Jan Mulder was een 
oud-klasgenoot. Hij kwam eens langs en van het een kwam 
het ander. We hebben veel gesprekken gehad, ook met het 
personeel erbij. Wat voor potentieel heb je nou als bedrijf? 
Waar loop je tegenaan? We gingen door Alfa meer vooruit-
kijken. Dat zijn gesprekken waar je behoorlijk in moet 
investeren. In tijd, maar ook in geld. Maar je doet het voor 
daarná. Met Arjan had ik vrij snel een klik. Hij weet hoe de 
dingen lopen in de bouw, waar je financieel extra op moet 
letten. Ook kerkelijk zitten we op dezelfde lijn. Hij doet het 
prima. Is er iets, dan is er contact via e-mail of de app of hij 
schuift hier even aan.”

“E rik is pas een krap jaar klant. Onze directeur 
Jan Mulder is een oud-klasgenoot van hem, 
hij liep hem tegen het lijf en bouwde langzaam 
maar zeker een band met hem op. Davelaar 

is overgestapt, omdat er op het gebied van advies niet veel 
was gebeurd. Erik is 53, dan moet je naar voren gaan kijken. 
Heb je dit of dat wel geregeld? Er zijn geen kinderen die het 
bedrijf kunnen gaan overnemen. En zo bleken er veel vraag- 
tekens te zijn met de bijbehorende onzekerheden. Erik is 
heel secuur. Een echte vakman. Het is niet voor niets dat 
Davelaar heel veel specialistische werken heeft. Hun 
aanpak is gedegen. Korte lijnen naar de klant. En is er eens 
een keer wat, dan wordt het opgelost.  
 
Cijfermatig was het allemaal prima in orde. Erik is iemand 
die het tot in de details regelt. Het boekhoudsysteem 
NAV2015 werd ook goed gebruikt. Maar alles was qua 
cijfers gericht op het achteromkijken. Voordat hij klant 
werd, hebben we met een aantal collega’s binnen Alfa een 
brainstorm gehouden, zoals een fiscalist en een jurist: op 
welke terreinen kunnen we Davelaar ondersteunen? We 
konden dus al een aantal dingen aandragen waar we over 
hadden nagedacht. Dat heeft Erik over de streep getrokken. 
Een jaarrekening is niet zo spannend. Veel belangrijker is 
dat over alles goed is nagedacht.  
 
Het wennen aan elkaar viel wel mee. Voordeel was dat Erik 
vanaf het begin heel erg open is geweest. We hebben een 
goede relatie opgebouwd. We voelen elkaar goed aan, ik 
begrijp waar hij naartoe wil. Ook qua persoonlijkheden zijn 
we redelijk gelijk. Erik is geen man die van blabla houdt:  
zo en zo gaan we het regelen, zonder onnodig proza. Het 
contact is redelijk intensief. Ik heb het idee dat hij er door 
onze begeleiding veel meer zin in heeft gekregen.”

Erik Davelaar is eigenaar van Davelaar Bouw BV, 
een familiebedrijf uit Woudenberg. Erik is de derde 
generatie in het bedrijf dat sinds 1925 bestaat. Het 
bedrijf is vooral in de regio actief en dan met name 

aan de bovenkant van de markt en in de zorgsector.

Erik Davelaar: 

“We zijn door Alfa 
meer vooruit 
gaan kijken”

Arjan Kuijt: 

“Erik heeft er door 
onze begeleiding veel 
meer zin in gekregen”
Arjan Kuijt is klantbeheerder van Alfa in  
Dodewaard. Sinds eind vorig jaar is hij de  
vaste contactpersoon van Erik Davelaar in  
het Alfa-team dat Davelaar Bouw op alle  
fronten begeleidt.



Volg ons!
Altijd op de hoogte zijn van het 
laatste nieuws? Volg ons op social 
media: Facebook, Twitter, LinkedIn en 
YouTube. Sinds kort zijn wij ook op de 
chat bereikbaar tijdens kantooruren. 
Kijk hiervoor op www.alfa.nl. 

Onze vestigingen, overal dichtbij

Aalsmeer 088 2531100

Aalten 088 2531250

Amersfoort 088 2533500

Assen 088 2531550

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

Langenboom 088 2533450

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

Het bleef dit jaar lang hoogseizoen aan de Achterstraat 3a in Asch, in 
de buurt van het Gelderse Buren. “Het staartje van de oogst is soms 
een wat rommelige tijd, omdat veel zaken aandacht vragen”, weet Jos 
de Greef van Bloedbessen, leverancier van rode bessen. De koelcellen 
zitten vol, zodat Bloedbessen ook de rest van het jaar kan leveren. “We 
leveren uit tot medio mei volgend jaar. Maar het vraagt wel het uiterste 
van de teelt. Alleen de allerbeste producten kun je zolang bewaren.”

Die planning sluit mooi aan bij het begin van de volgende teelt, deels in 
kassen. Want voor de afnemers is jaarrond beschikbaarheid een must. 
“Mede daardoor zit er groei in de markt. De rode bes lift ook mee op  
de populariteit van ander zachtfruit.”

Ook in Neerijnen en Maurik teelt Bloedbessen. Met bijna 50 hectare is 
het een van de grootste producenten. Zelf eet Jos de trosjes het liefst 
uit de hand. “Veruit de meeste bessen worden gebruikt voor garnering.” 
Het merk van de familie Bloed is uitgegroeid tot een eigen kwaliteits-
merk in de markt. “Er zijn veel kleine partijen in de markt actief. Maar  
die kunnen niet wat wij doen: jaarrond een uniforme, hoge kwaliteit 
leveren.” 

Ook in een tropenzomer als die van 2018. “Dit jaar waren de bessen 
eerder rijp. De kwaliteit is goed en de trosvorming fraai.” 

Verse rode bessen 
het hele jaar rond


