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Voorwoord
Nieuwe plannen

nieuwe regeerakkoord. De vraag is dan: is dat erg?
Het Centraal Bureau voor de Statistiek en De Nederlandsche Bank hebben recent
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Draai- en freeswerk met

we nog geen nieuw kabinet. Dit betekent dat we op de
dag af het huidige kabinet mogen aanmerken als het
langst zittende kabinet in de Nederlandse geschiedenis.
Het ziet er dan ook naar uit dat we met Prinsjesdag
nog geen nieuw kabinet hebben en dus ook geen
nieuwe plannen. Dat zal moeten wachten tot het

bekendgemaakt dat Nederland de grootste economische groei kent sinds de crisis en
dat de vooruitzichten voor de komende jaren in de richting wijzen van twee procent
groei per jaar – ondanks de instabiele geopolitieke situatie. De economie draait dus
wel door en trekt zich maar weinig aan van kibbelend Den Haag.
Volgens mij hebben we als Nederland wel uitdagingen genoeg. Ik snap als ondernemer
alleen niet zo goed waarom dit formatieproces zo lang moet duren. Als er uitdagingen
zijn, maak je toch een stevig plan om ze aan te gaan? Daarnaast is het ook belangrijk
om goed vooruit te kijken en een plan op te stellen voor de komende jaren. Bij Alfa
doen we dat ook zo. Daarom schrijven we op dit moment aan een nieuw beleidsplan
voor de periode 2018 - 2020, waarin we naar oplossingen zoeken voor onze uitdagingen. Ik zal er een paar met je delen.
Door de aantrekkende economie zien we dat ook de arbeidsmarkt weer aantrekt.
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houden, zodat ze jou optimaal kunnen bedienen. Aan de technologische kant zien we
steeds meer oplossingen opkomen, die het voeren van een administratie nog verder
kunnen automatiseren. Bijvoorbeeld door kunstmatige intelligentie toe te passen.
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fiscale situatie nog beter voor je in beeld te brengen. Tot slot willen wij ook een gezond
ondernemersrendement maken om al deze ontwikkelingen te kunnen financieren.
Maar niet tegen elke prijs; Alfa is dan ook bewust lid van B Corp.
Ik weet dat veel ondernemers niet heel erg plannerig zijn en zich liever toeleggen op
de dagelijkse bedrijfsvoering. Toch is het wel belangrijk dat je plannen maakt en ook
blijft maken. Anders gezegd: “een droom zonder plan blijft altijd een droom”. Laten we
Dan kunnen wij als ondernemers daar weer ons eigen plan op trekken.
Ik wens je goede zaken!

Fou-Khan Tsang
Voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs
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moeilijke materialen

	
Hendrik Sluiter van Sluiter Machining
is een nichespeler. Met complexe
machines bewerkt hij moeilijke
materialen voor industriële toepassingen, die worden gebruikt in uiteenlopende bedrijven. Een gesprek
met een vastberaden ondernemer.

12	Zakendoen per
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interactieve sms

 dverteerders zoeken zich in het
A
digitale tijdperk suf naar manieren
om met hun doelgroep in contact te
komen. ‘Mobile bureaus’ grijpen hun
kans. Het principe is eenvoudig: wie
een 06-nummer heeft van de doelgroep, kan ermee communiceren.
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14	Leegstaande vierkante

meters zijn het nieuwe
goud

	
Binnen no-time tuigen Julian

Doorten en zijn compagnon Niels
van Eck een concept op voor het
tijdelijk verhuren van opslagruimte
die eigenaren niet nodig hebben
of niet kunnen verhuren: Storage
Share; de Airbnb van de opslag.

hopen dat ze in Den Haag niet te veel dromen en dadelijk met goede plannen komen.

Wilt u Mens in bedrijf niet meer ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar communicatie@alfa.nl.

4 	Weg met de PET-fles!

	
De uitvinding van plastic heeft de
mensheid niet alleen maar gemak
gebracht. Plastic zorgt voor een van
de grootste milieuproblemen op
aarde. Dat grote probleem wordt
onder meer bestreden met een
herbruikbare fles uit Nederland:
de Dopper. Van plastic, maar wel
herbruikbaar en recyclebaar.

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, hebben
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Prinsjesdag
19 september was het Prinsjesdag.
Alle actuele informatie, de belangrijkste
voorstellen en veranderingen kun je
vinden op www.alfa.nl/prinsjesdag.

7 	De B Corp onder de accountants
Onder de naam B Corp opereert een
	
internationaal netwerk van bedrijven die
allemaal hetzelfde doel hebben: ondernemen en tegelijkertijd iets goeds doen
voor mens, maatschappij en milieu. Ook
Alfa is een B Corp.

10 	Kort nieuws

Overname kantoren in Langenboom en
Amersfoort, Appli, In memoriam: Peter
van Koppen, Syr, overheid ondersteunt
productie duurzame energie (SDE+).

17 	Levenstestament biedt uitkomst

	Met een levenstestament kun je ervoor
zorgen dat zaken naar jouw inzicht worden
afgehandeld, wanneer je daar zelf niet
meer toe in staat bent. Ofwel, wanneer
je wilsonbekwaam geworden bent.

18 	Klant versus adviseur

Bert Veerman is eigenaar van een
gemengd bedrijf in Groningen, waarbij
het accent op pluimveehouderij ligt.
Hij neemt het op tegen bedrijfsadviseur
Herald Aalderink (Alfa Hoogeveen).
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MERIJN EVERAARTS EN VIRGINIA YANQUILEVICH DOPPER
www.dopper.com

Plastic bestrijden
met een flesje

De uitvinding van plastic - ergens aan het begin van de negentiende
eeuw - heeft de mensheid niet alleen maar gemak gebracht. Amper
twee eeuwen later is plastic een van de grootste milieuproblemen
op aarde. Dat grote probleem wordt onder meer bestreden met een
herbruikbare fles uit Nederland: de Dopper. Ja, ook van plastic, maar
wel van een herbruikbare en recyclebare variant. Wie zo’n Dopper in
handen heeft, kan de PET-flesjes vaarwel zeggen. Na de verovering van
Nederland richten Merijn Everaarts (oprichter van Dopper) en managing
director Virginia Yanquilevich het vizier op de internationale markt.

“J

e kunt op een podium op de Dam tegen duizend
mensen roepen dat PET-flessen slecht zijn voor
het milieu, maar dat zijn ze morgen al vergeten.
Nodig je al die mensen uit voor een inspirerend
event waar je laat zien dat verandering niet alleen noodzakelijk maar ook heel leuk is, dan maak je hen onderdeel
van deze verandering’’, zegt Merijn Everaarts.
Het is een visie die typerend is voor Dopper: een serieus
probleem benaderen met een luchtige aanpak. Aan de
Paul Krugerkade in Haarlem werken geen dogmatische
wereldverbeteraars, maar mensen die begrijpen dat het
de consument ook leuk gemaakt moet worden om de
PET-fles te laten staan. Het is één van de redenen dat
Dopper regelmatig te vinden is op festivals en zelf ludieke
events en activaties organiseert.

Evenementensector

En het is meteen de link met de Merijn-Everaarts-vanvóór-de-Dopper. “Ik werkte in de evenementensector.
Als er iets vervuilend is, is het wel het organiseren van een
event. Alles gaat in die plastic bekertjes. En aan het eind
van elk festival lag het terrein er helemaal bezaaid mee.”
De knop gaat om. Hij bedenkt een oplossing die even
ingenieus als eenvoudig is: een drinkfles voor kraanwater
die blijvend te gebruiken is. Geen gewoon flesje, maar
design. Een oplossing voor alleen al de 500.000 waterflesjes die elke dag in Nederland in het afval belanden.
Wereldwijd is het plasticprobleem nog vele malen groter.
Volgens schattingen verdwijnt er elke dag twaalf miljoen
kilo plastic per dag (!) in de oceanen. En daarmee uiteindelijk in de voedselketen van mensen.

Managing director
Merijn Everaarts en
Virginia Yanquilevich

Na de start in 2010 is Dopper inmiddels uitgegroeid tot een
flink bedrijf, ruim dertig medewerkers sterk. Merijn houdt zich
vooral bezig met ‘spreken en pionieren’. Dat kan, want sinds

begin dit jaar is managing director Virginia Yanquilevich
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ook
voor de van oorsprong Argentijnse was het een rigoureuze
carrièreswitch. “Ik ben in 1999 naar Nederland gekomen
voor de liefde. Ik was journaliste, heb twee jaar de tijd
genomen om de taal goed te spreken en ben toen gaan
werken in PR en communicatie, marketing en sales. Maar
ik miste zingeving in mijn werk. Zo kwam ik bij Dopper; een
inspirerend bedrijf dat naast winst ook impact wil maken.
Ik ben blij dat ik hier een succesvolle bedrijfsvoering kan
combineren met ‘goed doen’.”

Upcoming markets

Dat ‘goed doen’ gebeurt tegenwoordig ook buiten de
landsgrenzen. Met ruim 4,5 miljoen verkochte exemplaren
is Dopper in Nederland bijna niet meer weg te denken uit
het straatbeeld. Ook in de buurlanden is de waterfles aan
een opmars bezig. Maar de focuslanden zijn Amerika en
Brazilië. Waarom die twee landen? Merijn: “In Amerika, en
New York in het bijzonder, heeft de cultuur van single-use
plastic echt een toppunt bereikt. Daar willen we wat aan
doen. En het cliché is waar: ‘If you can make it there, you’ll
make it anywhere’. Brazilië is het land met één van de
allergrootste zoetwatervoorraden ter wereld. Toch hebben
veel Brazilianen hier geen toegang toe en kampt het land
met gigantische vervuiling. Ik hoop dat we met Dopper die
vervuiling kunnen afremmen.’’
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De B Corp onder de accountants
Alfa mag zich al drie jaar B Corp noemen. Onder die naam opereert een
internationaal netwerk van bedrijven volgens de ‘Verklaring van verbondenheid’,
met allemaal hetzelfde doel: ondernemen en tegelijkertijd iets goeds doen voor
mens, maatschappij en milieu. Met het keurmerk bevinden we ons in goed
gezelschap. Bekende Nederlandse B Corps (de ‘B’ staat voor Benefit) zijn
Ben & Jerry’s, Tony Chocolonely, Dopper en Triodos Bank.
Meest duurzame Spelen ooit

Merijn zag het in 2016 met eigen ogen tijdens de Olympische Spelen. Dopper bouwde er een gigantisch kunstwerk
van plastic, de Plastic Madonna, met afval dat door de
lokale bevolking van de stranden was gehaald. Het
kunstwerk was zo’n succes dat Dopper werd gevraagd om
ook de Olympische ringen te maken van gerecycled plastic.
Merijn: “Die ringen verhuizen in 2020 naar Tokio. Japan wil
de meest duurzame Spelen ooit organiseren.”
Het zijn die activiteiten die Dopper bekendheid moeten
geven, constateert Virginia. ‘’De fles is een middel om onze
droom te verwezenlijken: schoon water. In elke oceaan,
uit elke kraan. Bewustwordingscampagnes als de Plastic
Madonna zijn ook krachtige middelen om onze boodschap
over de bühne te krijgen. Uiteindelijk hopen we mensen te
inspireren tot gedragsverandering.’’

Assortiment groeit

Nog altijd is die ene iconische Dopper-designfles de
duurzame kurk waarop het bedrijf drijft. Het design blijft
onveranderd, maar de groei in het assortiment zet door.
De waterfles is inmiddels in meerdere kleuren beschikbaar,
er bestaan al stalen varianten en een dubbelwandige versie
is in de maak. Veel succes bereikt Dopper ook met het
bedrukken van flesjes: op veel kantoren - ook in alle vestigingen van Alfa - staat zo’n flesje mét logo op de bureaus.

Maar Dopper blijft trouw aan de drinkfles, zegt Virginia.
“Je kunt er ook voor kiezen om broodtrommeltjes te gaan
maken. Of een alternatief te verzinnen voor drinkrietjes
en plastic tasjes. Maar dat doen we niet. Bewust niet. Wij
richten ons uitsluitend op het terugdringen van het plastic
afval van wegwerpflesjes en -bekertjes. Want zolang er
plastic waterflesjes in de schappen liggen terwijl er schoon
water uit de kraan komt, is die missie niet geslaagd. Als we
meer producten zouden gaan maken, gaat dat alleen maar
afleiden van onze missie.”

1. De massa die in de Grote Oceaan drijft,
heeft 34 keer de oppervlakte van Nederland
2. Een plastic tasje heeft een gemiddelde gebruikstijd van 15 minuten
3. De afgelopen 10 jaar is er meer plastic gemaakt
dan in de hele 20ste eeuw
4. Geschat wordt dat er jaarlijks tussen de 12 en
24 miljoen kilo plastic wordt opgegeten door
vissen
5. Volgens de VN gaan er elk jaar 100.000 zeezoogdieren en 1.000.000 zeevogels dood door
afval op zee
Bron: Plastic Soup Foundation

De B Corp Verklaring

Rand van de afgrond

Keuzes maken, focussen. Het is iets wat Merijn heeft moeten
leren. Idealisme alléén is geen goede basis voor een bedrijf,
weet hij inmiddels. “Eind 2014, 2015 draaiden we zoveel
verlies dat we langs de rand van de afgrond zijn gegaan. En
in 2013 hebben we het ook al eens geprobeerd in Amerika,
maar waren we te vroeg.” Nu gaat het goed. In samenwerking met accountant Alfa wil Dopper de grip op de
financiën blijven behouden. “Alfa is net als wij een B Corp,
dat is de reden waarom we hen hebben benaderd. Alfa
wil graag een sociale onderneming zijn. We zijn pas eind
vorig jaar klant geworden. Nu al zijn ze heel behulpzaam
gebleken. De communicatie loopt heel goed. Wij kunnen
hier wel allemaal wilde plannen bedenken, maar het moet
ook allemaal wel haalbaar zijn.”

Ocean Cleanup

5 feiten over plastic

Op dit moment zijn er 2250
B Corp bedrijven in vijftig landen,
waaronder:

Van de netto verkoopomzet gaat 5% naar de Dopper
Foundation. Deze eigen stichting investeert in oplossingen
voor het plasticprobleem die verder gaan dan de fles, zoals
waterprojecten van Simavi in Nepal. Drinkbaar water is
immers de voorwaarde om gebotteld water te vervangen
door een duurzaam alternatief. “Niet overal is het water uit
de kraan te drinken. Technisch is het geen probleem. Van
zout water is zelfs al drinkwater te maken. Maar het heeft
ook met politiek te maken.” Dopper kan niet alleen de
wereld veranderen. Daarom gaat het bedrijf graag de
samenwerking aan met gelijkgestemden. Een van de
partners is de Ocean Cleanup van Delftenaar Boyan Slat,
die met een innovatieve techniek het plastic uit de zeeën
wil vissen. Merijn: “We hebben een Limited Edition Ocean
Cleanup van onze flesjes uitgebracht. En hij gebruikt de
Dopper weer om er reclame mee te maken voor zijn eigen
initiatief.”

VERKLARING
VAN VERBONDENHEID
gebruiken
waarin ondernemers hun bedrijven
Wij zien een economie voor ons,
.
als een instrument om goed te doen
ijven.
w type bedrijven: de B Corp bedr
Die economie bestaat uit een nieu
id en
lijkhe
maatschappelijke verantwoorde
Bedrijven die denken vanuit een
niet
,
ders
ehol
stak
t moet zijn voor alle
doen vanuit de gedachte dat er wins
alleen aandeelhouders.
,
ers van deze opkomende economie
Als B Corp bedrijven en voortrekk
geloven wij:

• 	Dat de verandering waar we in de wereld naar

zoeken, bij onszelf

vandaan moet komen
manier waarbij mens
• 	Dat alle bedrijven geleid moeten worden op een
en maatschappij ertoe doen
en winst geen schade
• 	Dat bedrijven via hun producten, dienstencreë
ren
reen
aanrichten, maar voordeel voor iede

En dat
n dat we afhankelijk van elkaar zijn.
Dat kan alleen als we ons realisere
tige
oms
toek
van
en
ar
elka
van
ijn
welz
we verantwoordelijk zijn voor het
generaties.

Als het aan Dopper ligt, leven
we straks in een wereld waarin
mensen zich bewust zijn van het
milieu en actief hun hoeveelheid
single-use plastic afval verminderen. Een wereld waarin iedereen
– dicht bij huis en ver weg – toegang heeft tot veilig drinkwater.
Dopper.com

‘Building better’ is de continue
drijfveer bij alles wat dutch als
organisatieadviesbureau onderneemt. Op deze manier ondersteunen en stimuleren wij
ondernemingen en overheden
in nauwe samenwerking om
blijvend beter te presteren, op
een duurzame, maatschappelijk
verantwoorde manier. Dutch.com

Wij verbinden mens, werk en
bedoeling – omdat iedereen
ertoe doet! Vanuit onze visie,
en op onze manier, dragen wij
graag bij aan een wereld van
werk, waarin mensen worden
gezien en gewaardeerd.
Theplaymakers.com
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HENK SLUITER SLUITER MACHINING
www.sluitermachining.com

“Wij maken complexe
producten uit speciale
materialen”
Hendrik Sluiter legt zich met Sluiter Machining toe op het maken van
complexe producten uit speciale materialen. Dan gaat het onder meer
om specifiek draai- en freeswerk, bestemd voor industriële toepassingen. Bedrijven in onder meer de jachtenbouw, pharmaceutische
industrie en offshore benaderen zijn bedrijf voor draai- en freeswerk
voor hun machinepark. Om die positie te behouden, investeert
Hendrik ook continu in zijn machines.

S

luiter Machining is specialist op het gebied van het
draaien en frezen van industriële onderdelen in
speciale materialen of met complexe vormen. Het
bedrijf levert maatwerk. Daarbij onderscheidt het zich
van veel andere bedrijven door ook moeilijke materialen te
kunnen bewerken, zoals titanium, duplex en monel. Om die
bewerkingen te kunnen uitvoeren, beschikt Hendrik over
geavanceerde machines. “Maar…het gaat om het totaalplaatje”, geeft Hendrik aan. “Je moet de juiste machines hebben,
de juiste software en de juiste mensen. Anders kun je dit
werk niet doen.”

Omgaan met personeelskrapte

Op dit moment telt zijn bedrijf vier medewerkers. Als
het aan Hendrik had gelegen, waren dat er al wat meer
geweest. “Ik vecht al twee jaar om twee mensen erbij te
krijgen, maar het is erg lastig om de juiste mensen voor
dit werk te vinden. We zitten in een nichemarkt, waar we
complexe, hoogwaardige producten maken. Die kun je niet
maken zonder ruime ervaring om dit soort producten te
maken. Het niet kunnen aantrekken van nieuwe medewerkers remt onze groei af. Iemand inwerken die net van school
komt, is ook geen optie, omdat je hem of haar te intensief
moet begeleiden. Dat stukje begeleiding kunnen we
diegene op dit moment niet bieden. Daarom zoeken we
oplossingen in een andere hoek. We proberen op nog
slimmere manieren te produceren, we richten onze
automatisering en bedrijfsvoering anders in, zodat we met
een klein team zo lean mogelijk werken. Zo hebben we
recent nog ons voorraadbeheer aangepast; we houden nu
lagere voorraden aan en bestellen vaker tussentijds bij. Ik
vind het een uitdaging om te doen waar ik achter sta, op elk
vlak. Het aansturen van je bedrijf, het product afleveren dat
er verwacht wordt. Maar ook naar buiten toe; hoe zet ik het
bedrijf neer wat ik graag wil, het plaatje waar ik naartoe wil.”

Xxx

Hendrik Sluiter: “Ik vind het belangrijk dat mijn accountant begrijpt waar we hier mee bezig zijn.”

Goed voorbereid

Sluiter Machining investeert structureel in hoogwaardige
machines om de producten te kunnen maken waar zijn
klanten hem opdracht toe geven. Dat betekent dat hij af
en toe ook met de bank om tafel moet. Hendrik: “In zulke
gevallen moet je met een goed verhaal komen, je blauwe
ogen tellen niet meer mee. De bank kijkt toch naar het
totaalplaatje; dat moet kloppen. Ze kijken hoe mijn
klantenbestand eruitziet, hoe solide dat is, naar de omzetverdeling over diverse sectoren. Daarnaast leg ik een
prognose voor die ik goed kan onderbouwen. Ik denk
overigens ook dat het scheelt dat ik in de afgelopen jaren
een betrouwbare gedragslijn heb laten zien aan de bank.
Alfa ondersteunt me hierbij door de berekeningen goed
op papier te zetten, maar daaraan koppel ik wel zelf het
verhaal waar het naartoe moet.”

Verwachting van accountant

Alfa doet de btw-aangifte en de maandelijkse loonverwerking voor Sluiter Machining, inclusief het opstellen van de
tussentijdse cijfers en de jaarcijfers. Hendrik: “Ik vind het
belangrijk dat mijn accountant begrijpt waar we hier mee
bezig zijn, hoe de vork hier in de steel zit. Een blanco
iemand heeft voor mij geen nut, dus ik wil een accountant

met enige affiniteit met techniek. Daarnaast verwacht
ik van mijn accountant dat hij me er tijdig op attendeert
wanneer bepaalde cijfers uit de pas lopen. Ik heb met
Hans-Peter Bode (klantbeheerder bij Alfa Bennekom) een
goede klik; daar kan ik mee lezen en schrijven. Maar ik vaar
wel nadrukkelijk mijn eigen koers. Soms heeft Hans-Peter
mij ook wel afgeraden om dingen te doen, maar heb ik toch
gedaan wat mij voor ogen stond. En dan ging het ook goed
richting de bank. Ik trek altijd mijn eigen lijn, maar die lijn is
wel ontstaan door de basis die Hans-Peter heeft opgebouwd qua informatie. Een accountant is voor mij een soort
back-up waar ik op terug kan vallen als het om cijfers gaat.”

Geen kantoormens

Waar wil je over tien of vijftien jaar staan met Sluiter
Machining? “Nog steeds op beide benen. Ik ben ambitieus,
maar ook nuchter. Onze klanten gunnen ons het vertrouwen in wat we voor hen doen. Daarom kunnen we groeien.
Maar zoals aangegeven: de personeelskrapte remt ons af.
Wanneer dat in de toekomst verandert – en we kunnen
doorgroeien – zie je mij evengoed niet de hele dag op
kantoor zitten om cijfertjes te bekijken. Ik wil grip op de
werkvloer hebben, het gevoel blijven houden van wat ik
kan maken en met welke hulpmiddelen ik dat doe.”
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IN MEMORIAM

In memoriam:
Peter van
Koppen
Het is nog steeds niet te begrijpen dat
we nooit meer mogen genieten van zijn
collegialiteit en organisatietalent. Op
12 mei jl. is Peter van Koppen, collega
van Alfa in Naaldwijk, overleden. Peter
werkte vanaf 17 september 2001 bij
Alfa, op de loonafdeling. Met zijn
humor, enthousiasme en warme
belangstelling voor iedereen was hij
een heel fijne collega om mee samen
te werken.
Naast zijn werk was Peter actief als
vrijwilliger in verschillende functies
voor de protestantse gemeenschap
in Naaldwijk. Sinds 2003 was hij ook
betrokken bij sportieve evenementen
waarvan de opbrengst ten goede komt
aan KWF Kanker-bestrijding, onder
andere de Ride for the Roses. Onvoorstelbaar dat uitgerekend deze ziekte
hem fataal is geworden. Peter was
namens Alfa dé ambassadeur van de
Ride for the Roses. Elk jaar wist hij
weer veel mensen warm te maken
voor dit bijzondere evenement.
Na afloop nam hij de overgebleven
rozen mee om die uit te delen in het
ziekenhuis of bij zieken in de regio.
Wij zijn hem zeer dankbaar.
Peter van Koppen werd 62 jaar.

Mens in bedrijf

HANDIGE APP

Appli matcht stagegevers
met stagezoekers

DUURZAAMHEID

Overheid ondersteunt productie
duurzame energie
Op 3 oktober 2017 gaat er weer een nieuwe ronde van de regeling Stimulering
Duurzame Energieproductie (SDE+) open. Wil je gaan investeren in duurzame
energieproductie, dan kun je tot 26 oktober 2017 een aanvraag indienen voor
financiële ondersteuning.

Bedrijven komen soms moeilijk aan
geschikte stagiairs en stagiairs worstelen
op hun beurt regelmatig met het vinden
van een geschikt stage-adres. Kan dat nou
niet anders? Vanuit die vraag is Appli
ontwikkeld, een app waarmee gemakkelijk
een match ontstaat tussen stagegevende
bedrijven en stagiairs. Dankzij de app,
gelanceerd in oktober 2106, zijn inmiddels
zo’n 11.000 matches ontstaan. Nathalie
van Olffen (Appli): “Zoek je als student een
stageplaats, dan maak je je profiel aan op

Appli, waarbij je ter
plekke een videopitch
kunt uploaden.
Bedrijven kunnen
heel snel door deze
profielen heen swipen
en kandidaten ‘liken’.
‘Liket’ de student terug,
dan komt er een
chatfunctie beschikbaar.
Omdat we een start-up
zijn, hebben we natuurlijk nog wel wat meer
massa nodig. Tegelijkertijd kunnen we zeggen
dat we al wel heel
mooie stagegevers
hebben, zoals de
Bijenkorf, PostNL, Landal Greenparks, etc.
Omdat het zoeken van stageplekken een
cyclus is die zich steeds herhaalt, werken
we ook bewust nauw samen met studieverenigingen, netwerkorganisaties en met
HR community. Tegelijkertijd toetsen we
steeds hoe prettig en efficiënt studenten
en bedrijven het vinden om met de app te
werken.” De app is gratis te downloaden via
Google Play en de appstore. Appli is klant
bij Alfa in Bennekom.

Het opwekken van duurzame energie wordt
ondersteund, omdat dit in de regel duurder
is dan het opwekken van stroom uit fossiele
brandstoffen. Vanuit de SDE+ wordt het
verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en marktprijs van grijze energie
vergoed. Je ontvangt subsidie voor een
periode van 8, 12 tot soms wel 15 jaar.
SDE+ maakt hiermee de productie van
duurzame energie rendabel. Het ministerie
van EZ wil zo de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland
stimuleren. Dat is beter voor het milieu,
goed voor de economie en Nederland
maakt zich zo minder afhankelijk van
fossiele brandstoffen.

Innovaties

Je kunt projecten aanmelden in de
categorieën zon, biomassa, geothermie,
water en wind (op land). Wanneer je

Peter van Koppen

Alfa groeit! Met ingang van 1 september
2017 heeft Alfa haar activiteiten uitgebreid
naar Oost-Brabant. Alfa heeft hiertoe
De Raam Accountants en Adviseurs in
Langenboom overgenomen (nabij Uden en

Vehgel). Met ingang van 1 november 2017
wordt ook EQUITY Accountants & Adviseurs
uit Amersfoort overgenomen. Met die
toevoeging komt het kantorennetwerk
van Alfa op 33 vestigingen.

Wil je meer weten over de verschillende
subsidie- en financieringsmogelijkheden of een
projectidee voorleggen? Neem dan contact op
met Jorian Blom of Gert Bloemendal van Alfa
Consultants (088 2533300) of stuur een e-mail
aan consultants@alfa.nl.

Per medio september versterkt
Jorian Blom als adviseur subsidies en
financieringen het adviesteam van Alfa
Consultants in Nijkerk. In de afgelopen
jaren ondersteunde hij als adviseur bij
een subsidieadviesbureau diverse mkbondernemers, grote ondernemingen,
kennisinstellingen en (semi-)overheidsinstanties bij het verwerven van subsidies en andere financieringsvormen
voor het uitvoeren van innovatieve
ontwikkelingen en onderzoek.
Binnen Alfa Consultants zal
hij u de weg wijzen op
het gebied van innovatiesubsidies en financiering voor (mkb-)
ondernemingen.

Jorian Blom

GRENSVERLEGGEND ONDERNEMEN

Vluchtelingen overbruggen
cultuurverschillen met Syr

KANTORENNIEUWS

Alfa in Langenboom en Amersfoort

investeert in de ontwikkeling van nieuwe
producten, diensten, processen of toepassingen die bijdragen aan een koolstofarme
economie, kun je ook financiële ondersteuning
ontvangen. Zo ondersteunt het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
onder andere ook innovaties die zijn gericht
op het verminderen van CO2-uitstoot, toenemend gebruik van hernieuwbare energie en
een efficiëntere inzet van energiebronnen.
Nederland is onderverdeeld in vier aparte
regio’s die dit Europese subsidiebudget kunnen
inzetten.

Nieuwe adviseur

Het Utrechtse restaurant Syr opende in
juni 2016 voor het eerst zijn deuren. In het
restaurant aan de Lange Nieuwstraat 71
werken veel nieuwkomers (onder andere
uit Syrië) nauw samen met hun Nederlandse collega’s. Een crowdfundingactie bracht
in drie weken tijd het benodigde geld bij

elkaar om het restaurant te kunnen openen.
Renée Tromp, vrijwilligster bij Syr, verklaart de
animo voor de geslaagde crowdfundingactie:
“In de media zie je zoveel horrorverhalen over
vluchtelingen voorbijkomen… Ik denk dat veel
mensen hen wel willen helpen, maar niet zo
goed weten hoe. Wij vinden het belangrijk om
mensen met een vluchtelingenachtergrond in
een positief daglicht te stellen. Dat doen we
door met Syr te laten zien wat ze aan positieve

dingen meebrengen uit hun cultuur,
qua eten, de wijze waarop ze met elkaar
omgaan, enz. Op die manier slaan we
een brug tussen cultuurverschillen.”
Friso Wiersma (Alfa IJsselstein): “Syr is
voor ons een leuke nieuwe klant, die we
graag helpen met hun boekhouding en de
jaarrekening. Het ideologische vertrekpunt
van deze onderneming spreekt ons
bovendien erg aan.”
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JEROEN DE ROOIJ MOBILE INTERACTION COMPANY
www.mobileinteractioncompany.com

Zakendoen per inter actieve sms
Tijdens The Voice of Holland breng je een smsstem uit op je favoriete kandidaat. Per kerende
‘post’ komt er een bericht terug met extra
informatie over die deelnemer. Leuk om te weten.
En hé, meteen het aanbod van de sponsorende
telecomprovider om voordelig een ander
telefoonabonnement af te sluiten. Wie weleens
kijkt naar talentenjachten op tv, kent die sms’jes
ongetwijfeld. Maar wie zit er achter die mobiele
interactiecampagnes? Een scale-up uit Zwolle die
onderhand heel grote namen tot zijn klantenkring
mag rekenen: Mobile Interaction Company.

A

dverteerders zoeken zich in het digitale tijdperk
suf naar manieren om met hun doelgroep in
contact te komen. Het is het terrein waarop
‘mobile bureaus’ hun kans grijpen, de smartphone in de hand. Het principe is eenvoudig: wie een
06-nummer heeft van de doelgroep, kan ermee communiceren. Jeroen de Rooij, oprichter van Mobile Interaction
Company, onderkende als een van de eersten de perspectieven van mobiele interactie. “Ik werkte nog bij de NS en
reed elke dag met de trein vanuit Hoogeveen naar Utrecht.
Tijdens deze treinritten zag ik hoe mensen zich verveelden.
Ik dacht: iedereen heeft een smartphone waar meer mee
kan dan alleen maar bellen. Kun je die wachttijd in de trein
niet effectief maken?”

Mkb kan eenvoudig klanten bereiken

Big data

De relatie met Alfa kwam toevallig tot stand. “Toen ik
begon als ondernemer, werd ik klant bij mijn buurman,
die accountant was. Alfa heeft zijn kantoor in Hoogenveen
overgenomen. Ik ben er nog steeds blij mee. Alfa is een heel
persoonlijk kantoor. Een accountant die je zonder poespas
bijstaat, zodat jij je als ondernemer niet druk hoeft te
maken over aangiften en administraties. En via Alfa ben ik
ook in contact gekomen met een strategische investeerder
die geld in Mobile Interaction Company heeft gestoken.”

Mobiele interactie raakt weer aan een andere trend, die van
big data. Consumenten die vrijwillig gegevens delen: het is
de droom van elke adverteerder. Interesse voor big data is
Jeroen niet vreemd. Hij begon ooit zijn carrière als IT-auditor bij Ernst & Young. Zijn specialisaties waren privacy en
informatiebeveiliging. Het is de reden waarom hij kritisch
kijkt naar big data. “Bedrijven willen zoveel mogelijk data
van klanten verzamelen om het verschil te maken. Maar
kan het niet met minder data? Want het is ook een risico.
In 2018 krijgen we nieuwe privacywetgeving in Nederland.
Die is veel strenger dan voorheen. Met mobiele interactie
heb je al die big data niet nodig. En hoe minder data, hoe
minder risico. En hoe minder kosten om ze te bewaren.”

Klanttevredenheid meten

Jeroen de Rooij: “Sms is op alle
telefoons te vinden, je hebt geen apps
nodig om klanten te bereiken.”

Grote klanten staan er al op de lijst: Talpa, RTL6, detacheringsbedrijf Brunel, schoonmaakbedrijf Gom, de Consumentenbond en bouwbedrijf Van Wijnen. Met Mobile Interaction
Company creëert hij mogelijkheden voor die merken om
hun klanten gericht te benaderen. Duur woord: customer
experience management. Jeroen vertaalt het met een
voorbeeld uit eigen keuken, van Walibi Village. “Je komt
daar aan in je vakantiebungalow en tien minuten na het
inchecken krijg je een sms. Of de bungalow naar wens is.
Attent voor de gast. En heel nuttig voor de opdrachtgever.
Die krijgt inzicht in de klanttevredenheid en kan meteen
acteren als er iets aan de hand is. Gom gebruikt het om de
beleving van de schoonmaak te meten. Gebouwgebruikers
krijgen een sms’je met een paar vragen.” De resultaten van
‘mobile interaction’ zijn opzienbarend. “Zestig tot tachtig
procent geeft feedback.”

Ook voor het mkb liggen grote mogelijkheden in het
verschiet. Maar: “Ondanks het feit dat sms al een oud
medium is, is deze toepassing voor veel bedrijven nog
nieuw. We moeten er veel energie in steken om het mkb
te overtuigen. En dat terwijl het eenvoudig is in te zetten.
Sms is op alle telefoons te vinden, je hebt geen apps nodig
om klanten te bereiken. Sms heeft een heel hoge attentiewaarde: 95% van de verstuurde berichten wordt binnen
een paar minuten gelezen.”
Ook voor Alfa schiet hem meteen een toepassing te binnen.
“Alfa kan de klanttevredenheid meten door bijvoorbeeld na
de bespreking van de jaarrekening een sms te sturen: en,
hoe beoordeelt u de bespreking?’

Wat kan een mkb’er met een
interactieve sms?
•	Een makelaar kan direct na een bezichtiging
een sms sturen naar de kijker: hoe vond u
het? Reken maar dat die potentiële koper
dat attent vindt!
•	Transportbedrijven kunnen na aflevering van
een pakketje of een vracht een sms sturen
met de vraag of de levering naar wens
was en hoe de klant de dienstverlening
heeft ervaren.
•	Opticiens kunnen een interactieve
sms sturen aan de klant die zojuist
een nieuwe bril heeft gekocht:
zit de bril naar wens en heeft
u al leuke reacties gehad?
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JULIAN DOORTEN STORAGE SHARE
www.storage-share.nl

De Airbnb van de opslag

Leegstaande vierkante meters zijn
het nieuwe goud
“O
Als Julian Doorten in zijn functie als business-

drie. Binnen no-time tuigt hij met compagnon

analist bij Deloitte een aantal panden van opslag-

Niels van Eck een concept op voor het tijdelijk

verhuurder City Box moet waarderen, gaan zijn

verhuren van opslagruimte die eigenaren

ogen open. “Ik dacht meteen: wat wordt hier veel

niet nodig hebben of niet kunnen verhuren:

geld betaald voor ruimte die anders gewoon

Storage Share. Aan het eind van 2017 moet

leeg staat!” Zijn eigen huis verhuurt hij in die tijd

het break-evenpoint zijn bereikt – geen slechte

weleens via Airbnb. En een en een is vervolgens

prestatie voor een start-up in een jaar tijd.

ver een jaar of vijf? Dan willen we toch
wel internationaal actief zijn in een paar
landen.” Julian Doorten (27) zegt het
nuchter, toch een belangrijke eigenschap van de Drent die
hij is. Maar met Storage Share lijkt hij het gelijk aan zijn kant
te hebben. Het concept om tijdelijk opslagruimte te huren
en te verhuren werd in no-time ontdekt door een aantal
grote vastgoedfondsen, actief in zowel kantoren als
woningen. “Binnen de portefeuilles van kantorenfondsen
staan soms enkele kantoorpanden of delen ervan leeg. Die
verhuren we als tijdelijke opslagruimte. Dat zullen dergelijke
bedrijven nooit zelf doen, door het ontbreken van een
platform en de marketingkennis. Binnen de portefeuilles
van woningfondsen verhuren we weer garageboxen en
parkeerplaatsen. Die worden normaal ook wel verhuurd,
maar juist door het platform en onze marketing kunnen we
hogere prijzen vragen dan dat beheerders op dit moment
zelf kunnen vragen. Het is niet hun core business. Wij
weten veel beter hoe we die markt kunnen benaderen
met een platform, Facebook of Google AdWords.”

Hoogste bestuurslagen

Met die verfrissende aanpak gaan zelfs op de hoogste
niveaus deuren open. Julian: “Op managementniveau
komen we wel binnen, maar is de bereidheid om met ons
in zee te gaan niet altijd even groot. We hebben nog niks
bewezen, ze vinden ons een risico. De hoogste bestuurslagen zitten heel anders in elkaar. Ik denk altijd: die mensen
zijn zo hoog gekomen doordat ze een eigen visie hebben,
doordat ze willen vernieuwen. De topman van Shell heeft
echt wel door dat olie en gas over twintig jaar niet meer
bestaan. Een topman begrijpt: je moet meebewegen met
de markt. En als zij in ons concept geloven, schuiven ze
het wel door naar de managementlaag eronder. Natuurlijk
is het ook de gunfactor die meespeelt. We kwamen overal
binnen als twee enthousiaste gasten die zo graag wilden. In
het begin hadden we alleen maar ons verhaal te verkopen.”

Grote namen als adviseur

Het scheelt ook dat Storage Share grote namen aan het
bedrijf heeft weten te binden. “We hebben drie adviseurs:
René Hogenboom, oud-CEO van Altera Vastgoed, Joost van
Gestel, CEO en eigenaar van leegstandsbeheerder Camelot
Europe en Antoine Boelen die actief is in de financiële
sector en met het investeren in start-ups. Aan die mensen
kunnen we al onze vragen stellen. En aan de andere kant:
zij zijn de beste introductie voor ons.”

De Airbnb van de opslag

‘De Airbnb van de opslag’ zijn Julian en compagnon Niels
van Eck al genoemd. Dat was wel ooit de opzet: particulieren konden leegstaande schuren, garages of zolders te
gelde maken door die te verhuren aan andere particulieren.
Maar door de interesse van grote vastgoedpartijen (acht
grote vaste goedfondsen, waaronder twee internationale) is
het accent verschoven. “We merken dat we juist met deze
partijen het aanbod veel sneller kunnen laten groeien dan
via de particuliere markt.”
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Levenstestament biedt uitkomst
Veel mensen regelen in een testament wat er met hun vermogen en bezittingen
moet gebeuren na hun overlijden. Maar wat te doen wanneer je dement wordt,
of wanneer je in een coma terechtkomt? In die situaties zou het handig zijn
wanneer je bijtijds een levenstestament had opgesteld. Met dit document regel
je dat je zaken naar jouw inzicht worden afgehandeld wanneer je dat zelf niet
meer kunt. Kortom, wanneer je wilsonbekwaam geworden bent.

Julian Doorten: “Ik schat dat we nog altijd 30 tot 50 procent voordeliger zijn dan de alternatieven in de bestaande markt.”

De huurders zijn nog altijd wel particulier. “We hebben
twee doelgroepen. Enerzijds zijn het mensen die tussen
twee huizen in zitten. Die hebben bijvoorbeeld een
nieuwbouwwoning gekocht die nog niet klaar is en hebben
al wel hun eigen huis kunnen verkopen. Dan gaan ze
tijdelijk kleiner wonen en stallen ze hun spullen bij ons. De
andere groep bestaat uit mensen die voor langere tijd een
ruimte huren, bijvoorbeeld voor een auto of een bootje.”

Andere landen

Twee stagiairs

Aan het eind van het jaar zouden de twee ervan moeten
kunnen leven. “Als we straks aan een omzet van 10.000
euro per maand komen, zit er voor ons beiden een salarisje
in. Ja, in principe kunnen we ook zeggen: daar laten we het
bij. De verhuurders en huurders die we hebben, doen het
beide voor de lange termijn. Maar dat is niet de opzet.”
Ook zijn de twee niet ineens City Box-achtige tarieven gaan
rekenen, nu het succes al zo snel is ingezet. “Ik schat dat
we nog altijd dertig tot vijftig procent voordeliger zijn dan
de alternatieven in de bestaande markt. Dat zijn prijzen
waar huurders, verhuurders en wij goed mee kunnen leven.
Voor de verhuur van garageboxen zitten we wel hoger. Daar
zie je de kracht van ons platform en het aanbod terugkomen.
We zien namelijk een sterke correlatie tussen de afstand
van huis naar een garagebox en de prijs die mensen bereid
zijn te betalen.”

Drukke tijden zijn het. Tot nu toe doen de twee alles samen.
“Gelukkig komen er binnenkort twee stagiairs bij”, lacht
Julian. Beiden vullen elkaar goed aan. Julian: “Ik ben van
huis uit communicatief en commercieel sterk. Maar Storage
Share is een techbedrijf. De website is voor ons heel
belangrijk. Ik had dus nog iemand nodig. Mijn oom kende
iemand die weleens wat voor hem deed met websites. Dat
was Niels, met wie ik twintig jaar terug nog op dezelfde
zwemclub had gezeten. Ik ben inmiddels gestopt, maar
Niels zwemt nog altijd op nationaal niveau.”

Ondernemer

In augustus vorig jaar kon Niels zijn activiteiten voor andere
opdrachtgevers beëindigen En ook Julian zegde op bij
Deloitte, z’n eerste baan in loondienst. En als het goed is,
ook zijn laatste. “Na mijn studie HBO Real Estate heb ik nog
twee masters gedaan, waarvan de laatste echt gericht was
op ondernemen. Als ik kijk in mijn familie is iedereen wel
ondernemer. Mijn vader heeft een eigen zaak, anderen zijn
autodealer of hebben een tankstation. Het liefste wilde ik
vanaf dag één ook iets voor mezelf. Maar mijn vader zei: ga
eerst maar eens bij een baas leren hoe het gaat. Dat werd
Deloitte. Maar ik had al snel door dat ik daar te ondernemend voor ben. Ik miste vrijheid. Als ondernemer is het
jouw verdienste wanneer het goed gaat. En andersom ook:
als je niks doet, gebeurt er ook niks.”

Voor dat niksen is er weinig tijd meer over. Er zijn serieuze
plannen om het concept uit te rollen naar andere Europese
landen. “We zijn met veel bombarie gestart en kregen
meteen al interesse uit Londen. Maar we merkten al gauw:
je moet het eerst in eigen land allemaal goed op orde
hebben. Eerst hier de fouten eruit halen voor je aan het
buitenland gaat denken.”

Meedenken

De boekhouding is werk voor Alfa. “Mijn vader is ook klant
bij Alfa. We hebben zijn contactpersoon een keer uitgenodigd. En dat beviel. Alfa is heel erg bereid met ons mee te
denken. Ook qua tarief en het rekenen van de uren.
Bovendien is het een accountantsorganisatie die snel
schakelt. Dat vind ik belangrijk voor een start-up. Als ik
een mail stuur, wil ik graag binnen een, twee dagen een
antwoord terug. We zijn weleens benaderd door een andere
accountant. Maar we zijn heel tevreden. En Alfa is tenslotte
een heel gerenommeerde club. We zijn niet zo van het snel
switchen, we gaan voor de lange termijn. Ook met alle
andere partijen waar we mee werken.”

H

eeft iemand niets geregeld en
kunnen zijn of haar belangen niet
langer worden behartigd? In dat
geval geldt de wettelijke regeling
van meerderjarigenbewind en curatele. Om
iemand onder curatele of bewind te laten
plaatsen is de toestemming van de rechter
nodig. Hiervoor moet een verzoek worden
ingediend bij de rechtbank. Als de rechtbank
toestemming geeft, heeft de curator of de
bewindvoerder de wettelijke plicht om jaarlijks
rekening en verantwoording af te leggen. De
‘gemachtigde’ mag alleen gewone beheersdaden uitvoeren. Voor zogeheten beschikkingsdaden is toestemming van de kantonrechter
nodig. Hierdoor is bijvoorbeeld toestemming
van de rechter nodig voor de verkoop van een
woning. Oók als er sprake is van een echtelijke
woning die volledig eigendom is van de
(wilsbekwame) partner.

Schenken van vermogen

Het vermogen van de wilsonbekwame kan
onder deze regeling niet zomaar worden
geschonken; ook hier zal de rechter mee
moeten instemmen. De rechter zal een
schenking alleen goedkeuren als er sprake is
van een ‘schenkingstraditie’, bijvoorbeeld een
jaarlijkse feestelijke schenking in december
aan de (klein)kinderen. Ook moet er voldoende
liquide vermogen achterblijven. Wanneer
iemand wilsonbekwaam wordt, wordt het erg
lastig om zijn of haar vermogen over te hevelen
en soms wordt dat zelfs onmogelijk. Dit is te
voorkomen door een levenstestament of
notariële volmacht op te laten stellen.

Levenstestament of notariële volmacht
Het levenstestament is een uitgebreide
volmacht, waarin je ook niet (fiscaal)juridische
onderwerpen kunt vastleggen. Dit document
moet worden opgesteld voordat je wilsonbe-

kwaam wordt. Je kunt hierin een ‘gevolmachtigde’ aanwijzen, die namens jou handelingen
mag verrichten. Daarbij leg je ook vast welke
handelingen dat zijn. Daarnaast kun je in het
levenstestament vastleggen dat de gevolmachtigde schenkingen mag doen namens jou als
volmachtgever. Toestemming van de kantonrechter is dan niet nodig.
Wanneer je je kind als gevolmachtigde hebt
aangewezen, kun je regelen dat jouw kind ook
schenkingen aan zichzelf mag doen. Wanneer hij
of zij enig kind is, levert dat weinig problemen
op. Maar heb je meerdere kinderen aan wie je in
gelijke mate wilt schenken? Dan is het verstandig
om tijdens je leven voorzorgsmaatregelen te treffen in de schenkingsovereenkomst of volmacht
om te voorkomen dat na je overlijden de door
jou gewenste gelijke verdeling niet wordt bereikt.

Tijdig regelen

Het is belangrijk om het onderwerp levenstestament niet te lang voor je uit te schuiven. Niet
alleen vanwege de mogelijke voordelen, maar
ook om juridische en praktische problemen
door wilsonbekwaamheid te voorkomen. Het
is in ieder geval belangrijk om bij het opstellen
van het levenstestament het (financiële) belang
van de volmachtgever te waarborgen. Een
volledige vrijbrief voor de gevolmachtigde(n)
kan namelijk tot nare situaties leiden.

Wil je meer weten over het levenstestament? Neem hiervoor contact
op met Dick Leeuw via:
tel 088 2532778, of dleeuw@alfa.nl
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Bert Veerman:

“Lekker met
Herald het
hele plan
doorakkeren”
Bert Veerman heeft in Meedhuizen (Groningen) een
gemengd bedrijf, waar de opfok van vleeskuikens en
leghennen als rode draad doorheen loopt. Die tak van sport
vindt hij het leukst. Herald Aalderink (Alfa Hoogeveen)
is sinds jaar en dag zijn bedrijfskundig adviseur.
Hun zakelijke relatie kenmerkt zich door vertrouwen,
directheid en graag met elkaar sparren over het bedrijf.

I

n 1968 startte de vader van Bert Veerman
het bedrijf als pachtbedrijf, en vandaag de
dag staat Bert Veerman zelf aan het hoofd
van dit mooie, gemengde bedrijf (kippen,
melkkoeien en akkerbouw). Alfa is al heel lang
betrokken als ‘huisaccountant’. Bert: “Ik vind de
vertrouwensrelatie heel belangrijk die er in die
tijd tussen ons en Alfa is gegroeid. Herald, en
zijn collega André Klunder, kennen de historie
van ons bedrijf en weten wat er speelt.
Regelmatig heb ik plannen, bijvoorbeeld de
uitbreiding van een stal of het bijkopen van
grond, en dan heb ik mijn eigen ideeën om dat
aan te pakken. Dan bel ik Herald op en vraag
hem hoe mijn plannen fiscaal uitwerken en
waar ik dan tegenaan loop. Het mooie is dat
hij het hele bedrijf in zijn hoofd heeft; hij
overziet het complete plaatje. Voor mij is
het heel belangrijk dat ik met hem en André
dat hele plaatje kan doorakkeren! Zij zien op
bepaalde punten mogelijkheden of kansen,

of ze signaleren juist risico’s die ik niet had
kunnen bedenken. Een ander kantoor kent
onze achtergrond niet en de opfok van
leghennen en vleeskuikenouderdieren is toch
een aparte tak van sport. Zo vroeg ik Herald
laatst of hij wat wist over prijzen van opfokcontracten, en dan belt hij enkele collega’s van
andere vestigingen voor me op. Daardoor weet
ik nu beter waar ik op moet inzetten bij een
contractbespreking.”
Veranderende wet- en regelgeving doet geen
afbreuk aan het plezier dat Bert beleeft aan
zijn bedrijf. “Natuurlijk komen er geregeld
wijzigingen in regelgeving op ons af, maar
meestal zijn dat geen bedreigingen voor je
bedrijf. Soms zitten daar ook echt kansen bij.
Als wetgeving financieel slecht voor me
uitpakt, kan ik erop vertrouwen dat Herald
(of André) me op tijd waarschuwt.”

Herald Aalderink:

“Bert is altijd
in beweging!”

H

erald Aalderink kent Bert Veerman inmiddels
zo’n twintig jaar. “Het is een leuke klant, met
veel ideeën, niet iemand die de randjes opzoekt.
We kunnen de zaken altijd goed overleggen met
elkaar. Hij heeft een groot bedrijf, met diverse takken van
sport. Dat betekent dat wij ook veel dingen voor hem doen;
fiscaal en juridisch advies, het jaarwerk, bedrijfskundige
advisering. Mijn collega André Klunder (Alfa Hoogeveen) is
zijn aanspreekpunt voor fiscale zaken en de boekhouding,
ik geef hem bedrijfsstrategisch advies. In de afgelopen jaren
hebben we samen diverse zaken opgepakt. Zo hadden we
het recent nog over de Maatlat Duurzame Veehouderij.
Bert vroeg zich af of de nieuwe pluimveestal en de te
verbouwen bestaande pluimveestal aan deze eisen konden
voldoen. En of hij hierbij in aanmerking zou kunnen komen
voor milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige
afschrijving. Toen dat zo bleek te zijn, hebben wij de
aanvraag voor de certificering voor hem verzorgd en deze
maand dienen we de MIA-melding voor hem in. In het
najaar hebben we het onder meer over het (ver)leasen van
pluimveerechten.”

Financieringsplannen

Ook bij financieringsplannen klopt Bert Veerman bij Herald
aan. “Bert had kortgeleden financiering nodig voor zijn nieuwe
stallen. Dat zijn belangrijke adviesmomenten. Zijn vraag was:
“De bank wil van mij een kort-door-de-bochtbegroting, dus
niet opgeleukt of met een uitgebreide toelichting. Kun je me
daarbij helpen?’ In samenspraak hebben we een compacte
begroting gemaakt voor de komende jaren. Eerst voor de
melkveehouderij, daarna voor de akkerbouw en de pluimveetak. Die financiering komt nu rond.”

Sparren

Herald besluit: “Bert is een ondernemer die de zaken in
hoofdlijnen altijd zelf uitdenkt en zich dan afvraagt: is dit
voor mij de juiste weg of moet ik dit nu niet doen? Op die
momenten gaat hij niet zitten prakkizeren, maar pakt hij de
telefoon en belt mij of André om met hem te sparren. De
extra bevestiging en onderbouwing krijgt hij dan van ons.”
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20e editie Ride for the Roses
brengt 675.461 euro op
Op 3 september jl. vond alweer de 20e editie plaats van de
Ride for the Roses. De Ride for the Roses is een fietstocht
in de strijd tegen kanker waaraan iedereen kan meedoen
en met voor iedere deelnemer aan de finish een roos.
De roos staat symbool voor een morgen voor iedereen.
Het bijzondere wielerevenement werd dit jubileumjaar
gehouden in en rondom Bleiswijk, gemeente Lansingerland.
In totaal is voor de Ride for the Roses 675.461 euro
opgehaald voor verder onderzoek naar kanker en de

genezing ervan. Namens Alfa fietsten ruim 415 deelnemers
mee. Medewerkers, relaties en klanten van Alfa hebben
samen een bedrag opgehaald van 56.000 euro. Het succes
van de Ride for the Roses zit in de unieke formule. Samen
met zo’n 7.000 fietsliefhebbers op een sportieve, gezonde
en plezierige manier bezig zijn en tegelijkertijd een vuist
maken tegen kanker door geld in te zamelen voor KWF
Kankerbestrijding.

Onze vestigingen, overal dichtbij
Aalsmeer

088 2531100

Gorinchem

088 2531950

Leeuwarden

088 2532300

IJsselmuiden

088 2533000

Aalten

088 2531250

Groningen

088 2531600

Meppel

088 2533150

IJsselstein

088 2532900

Assen

088 2531550

Hardenberg

088 2532850

Naaldwijk

088 2532450

Zelhem

088 2531300

Balk

088 2533350

Harderwijk

088 2531500

Nijkerk

088 2533200

Zutphen

088 2531350

Barneveld

088 2531400

Heerhugowaard 088 2532100

Nijverdal

088 2532750

Zwolle

088 2533050

Bennekom

088 2531650

Heythuysen

088 2532150

Purmerend

088 2532100

Bleiswijk

088 2531850

Hoogeveen

088 2532200

Raamsdonksveer 088 2532050

Alfa Registeraccountants 088 2533200

Buitenpost

088 2532400

Klazienaveen

088 2532250

Sneek

088 2533350

Alfa DAS

088 2533201

Dodewaard

088 2531750

Langenboom

088 2533450

Wageningen

088 2531000

Alfa Consultants

088 2533300

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.

