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“Als je hier werkt, moet

Het is een wat ongebruikelijk begin van mijn voorwoord. Ik wil je namelijk vragen om nu
eerst de achterzijde van deze aflevering van Mens in bedrijf te lezen voordat je verder
gaat. Dank je wel.
Het is een van de minder mooie aspecten van het besturen van Alfa; de bijna dagelijkse
confrontatie met berichten over collega’s of hun naaste familieleden, die ernstig ziek
geworden zijn en daardoor soms ook overlijden. Dat doet pijn. Wij vinden het heel
bijzonder dat de ouders van onze overleden collega Lennart Jongeneel de Alpe d’Huez
beklimmen en hiermee geld ophalen voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker.
Draag jij ook je steentje bij?
En ja, hoe maak je dan een soepele overgang naar de rest van je verhaal? Kijk, het leven
gaat niet altijd zoals je wilt. Maar wat is de belangrijkste regel als je ergens geen uitweg
meer ziet? Juist! Houd je probleem of problemen niet voor jezelf. Deel met je partner,
je vrienden en/of collega’s waar je van wakker ligt. Iedereen die te lang in dezelfde
situatie zit, kan niet meer fris en objectief naar zijn of haar eigen situatie kijken. Dus:
deel wat je bezighoudt; je kopzorgen, je worsteling of uitdaging. Je hoeft in dit leven
niet alles zelf op te lossen. Maar zoek er wel een beetje de juiste personen voor uit.
Mensen die vooral met je meeleven, brengen je niet altijd genoeg verder. Met al hun
goed bedoelde compassie en empathie doen ze namelijk vaak niets anders dan meelopen
in jouw spoor. Je hebt ook mensen nodig die je een spiegel voorhouden, je uitdagen,
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jouw vraagstuk in een ander kader plaatsen. Even oneerbiedig: mensen die je een schop
onder je kont geven als je dat nodig hebt. Dat kan je partner zijn, een vriend en ja, óók
je accountant. Dan ontstaan de lichtpuntjes en worden nieuwe richtingen duidelijk.

Hoofdredacteur: Fou-Khan Tsang
Eindredacteur: Annemiek Pelle
Redactie: Jan Luyendijk, Hoek van Holland,
Drs. Annemarie Oord, Diepenheim

Maar deel ook vooral het leuke nieuws! Tel maar eens bij elkaar op wat je in 2018
bereikt hebt. Ben je erin geslaagd om iets nieuws succesvol in de markt te zetten?
Is het je gelukt om talentvolle medewerkers aan je te binden? Heb je een aantrekkelijke
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nichemarkt ontdekt? Een concurrent overgenomen? Mooie klanten binnengehaald?
Goed zo.
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Daarom brengen we je in deze Mens in bedrijf een aantal artikelen over ‘inspiratie-
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bedrijven’. Over de peperteler die ook nadenkt over zeewier in zijn kassen. Een
architectenbureau met een opvallend marktgerichte aanpak. En meer. Geniet
mee van het plezier dat zij beleven in hun bedrijf

Mens in bedrijf is een uitgave van Alfa Accountants
en Adviseurs en wordt zeer zorgvuldig samengesteld. Bij de samenstelling van de uitgave kan
Alfa geen aansprakelijkheid aanvaarden voor

en de energie die zij hieruit halen. Enthousiasme

eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
Overnemen en vermenigvuldigen van de inhoud
van Mens in bedrijf is toegestaan met bronvermelding.

Namens alle medewerkers van Alfa wil ik jou

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

Inhoud

is besmettelijk.

een gezond en ondernemend 2019 toewensen!

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

je wel van bootjes
houden”

	Van Wijngaarden Marine Services
biedt met een uitgebreide vloot
maritieme ondersteuning aan de
baggerindustrie, offshorebedrijven,
zeevaart en binnenvaart, maar
ondersteunt ook bij de aanleg en
onderhoud van windmolenparken
op zee. “Wie hier werkt, moet wel
van bootjes houden”, aldus directeur Peter van Wijngaarden.
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Een familiebedrijf met
peper in het DNA

	Op het eerste gezicht lijkt het
een van de vele kwekerijen in het
Westland. Maar hier worden pepers
geteeld, ook de scherpste, die je met
handschoenen moet aanpakken.
Familiebedrijf Westlandpeppers
heeft een consumentenwebshop,
runt haar eigen uitzendbureau,
experimenteert met zeewier en
wil in 2021 van fossiele energie af.

12 	“Neem de A1 naar

Twente en je komt een
ontwerp van ons tegen”

	EVE Architecten hanteert een voor
een architectenbureau ongekend
marktgerichte aanpak. Het architectenbureau begeleidt particuliere en
zakelijke opdrachtgevers gedurende
het gehele traject; met architectuurontwerp, het vinden van een
aannemer, bouwbegeleiding en
interieurdesign.

16	De leraar economie
die de theorie in
praktijk bracht

	Willem Rietberg is ondernemer
in een stuk of zeven trainings- en
adviesbureaus. Parttime docent aan
de Christelijke Hogeschool in Ede.
Dj bij de lokale omroep. Hoe
combineert hij dit allemaal?

18
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7 	Vijf tips waarmee je de waarde
van je bedrijf verhoogt

14 	Kijk uit met je aflossingsvrije
hypotheek

10 	Kort nieuws

18 	Klant versus adviseur

	Waardecreatie is belangrijk, omdat dit
uiteindelijk het verschil maakt als het
aankomt op een goed pensioen en een
onbezorgde dag. Vijf tips waarmee je
waarde creëert in je bedrijf.

Op tijd aan de slag met duurzaam
vastgoed, fiscale tips voor het eind van
het jaar, MT500, mini-interview met
Alfa-medewerker Monique Dittrich.

In de periode 2035 tot en met 2038
zullen zo’n zevenhonderdduizend huishoudens geen recht meer hebben op
hypotheekrenteaftrek. Wat kun je doen
om je voor te bereiden?

Guido van Els (H2O Installatietechniek)
neemt het op tegen klantbeheerder
Remko van 't Hof van Alfa IJsselstein.
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PETER VAN WIJNGAARDEN VAN WIJNGAARDEN MARINE SERVICES
www.wijngaarden.com

“Als je hier werkt, moet je
wel van bootjes houden”
Van Wijngaarden Marine Services biedt met haar

op zee. Een niet alledaags familiebedrijf, met

uitgebreide vloot maritieme ondersteuning aan de

vijftien werkboten en circa zeventig medewerkers.

baggerindustrie, offshorebedrijven (olie en gas),

Directeur Peter van Wijngaarden: “Als je hier werkt,

zeevaart en binnenvaart, maar ondersteunt ook

moet je wel van bootjes houden. Ze hebben dan

bij de aanleg en onderhoud van windmolenparken

ook bijna allemaal wel een zeilboot of speedboat.”

P

eter van Wijngaarden kan smakelijk vertellen over
de weg die hij aflegde naar zijn huidige positie.
Na de middelbare zeevaartschool ging hij in 2000
varen bij Van Wijngaarden Marine Services. Na
anderhalf jaar vond de toen 22-jarige matroos de tijd rijp
om kapitein te worden. “Als ik daar nu aan terugdenk,
zeg ik: dat was jeugdige overmoed. Mijn oom en tante,
aandeelhouders/eigenaren, vonden dat ik daar nog niet
geschikt voor was. Jongens die al langer in dienst waren,
kregen voorrang. Daarom vertrok ik in 2002 naar een
kapitein/eigenaar met een zandzuiger voor de Nederlandse
kust. Na twee jaar werd dat schip verkocht en keerde ik
terug naar Van Wijngaarden. In die twee jaar dat ik ‘weg
was’, heb ik wel verschrikkelijk veel geleerd. Van de kapitein
op dat schip heb ik zijn aanpakkersmentaliteit overgenomen, het ‘trekken van de kar’.” In 2004 liet Van Wijngaarden
een nieuwe boot bouwen; de Amstelstroom, haar eerste
zeeschip met een Bureau Veritas-scheepvaartinspectie dat
wereldwijd mocht varen. “Voor dat schip waren ze op zoek
naar een maritiem officier, oftewel een stuurman-werktuigkundige in één persoon. Daar had ik op de zeevaartschool
mijn papieren voor gehaald. Na anderhalf jaar mocht ik
wél kapitein worden; eerst op een klein scheepje, de oude
Lingestroom, en in 2007 op de Amstelstroom. In 2009 heb
ik twee nieuwbouwschepen begeleid aan de wal tijdens de
afbouw. Vervolgens ben ik na het tekenen van een langdurig contract met het Britse ministerie van Defensie als
kapitein met één sleepboot en een speciaal gebouwd
ponton the Atlantic overgestoken naar de Falkland-eilanden. Een 46-daags reisje”, grinnikt Peter. In 2012 stopt hij
met varen en komt hij er op kantoor bij in de functie van
technical superintendent.

Financiering

Op dit moment heeft Van Wijngaarden 42 vaste medewerkers in dienst en een flexibele schil van circa dertig personen.
Dat legt geen extra druk op zijn schouders. “Wij staan er als
bedrijf gezond voor, mede doordat we in de loop der jaren
altijd conservatief hebben gefinancierd, waarvan we nu de
vruchten plukken.” Op de vraag waarin Van Wijngaarden
zich onderscheidt van hun naaste concurrenten, antwoordt
hij resoluut: “Wij komen onze afspraken na. Dat trekken we
door onze hele bedrijfsvoering heen; we doen wat we
beloven.”

Personeel uitdaging

Het hoofdstuk personeel is ook voor Van Wijngaarden een
uitdaging. “Je kunt wel willen groeien qua vloot en diensten,
maar daar moet je wel voldoende gekwalificeerd personeel
voor kunnen krijgen en behouden. In de afgelopen drie jaar
trokken we twintig nieuwe mensen aan, van wie er vijftien
nu een vast contract hebben. De jongens die hier binnenkomen, hebben de zeevaartschool afgerond of komen hier
180 dagen stage varen. De helft van hen blijft hangen.

De anderen komen binnen via uitzendbureaus. Helaas
merken we wel dat de zeevaartopleidingen echt geënt zijn
op de grote zeevaart, terwijl wij de kleinere zeesleepvaart
zijn en veel op projecten zitten. Het bevalt de jongens
op onze schepen; we hebben een goed verlofsysteem
in Europa met vier weken op, vier weken af. Ze varen in
hoofdzaak met Nederlandse officieren en buitenlandse
matrozen, dus er zijn minimaal drie Nederlanders op een
schip. Op alle schepen is er via een satelliet 24/7 internet,
zodat ze dag en nacht kunnen skypen, appen en social
media volgen terwijl ze van huis zijn. Tegelijkertijd maakt
dat onze bedrijfsvoering natuurlijk ook veel gemakkelijker.
We kunnen dag en nacht met de schepen communiceren
en ook dag en nacht inbellen in systemen. Als er een storing
optreedt, kunnen we met de bemanning meekijken
en op afstand adviseren.”

Activiteiten

Van Wijngaarden Marine Services is momenteel
het meest actief op de renewable energymarkt;
windmolenparken in de Noordzee en de Baltische
zee. Ook het olie- en gassegment is belangrijk.
Zo is het bedrijf in West-Afrika al een jaar actief
op een olieveld. Daarnaast assisteert het bedrijf
haar traditionele baggerklanten bij hun baggerwerkzaamheden en waterbouwkundige constructiewerken. Buiten de time charters om voert het
bedrijf sleepwerk uit, dat voor een vast bedrag
wordt aangenomen, met alle risico’s voor de
sleepbooteigenaar. Peter van Wijngaarden: “Dat
zijn wel de spannendste klussen, want je komt
overal en nergens. Het is voor ons het minst
aantrekkelijk om te werken in politiek instabiele
landen, zoals Tunesië, Libië en Egypte. Je hebt
daar wel je eigen mensen zitten; daarom monitoren we die situatie met onze eindklanten continu.
Onze kracht? Wij hebben onze vloot geografisch
goed over de wereld verspreid. Toen we in 2012
in Europa nog midden in de crisis zaten, hebben
we twee schepen naar het Caraïbisch gebied
getransporteerd om daar de markt op te gaan
zoeken. Dat is goed gelukt.”
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Vijf tips waarmee je de waarde
van je bedrijf verhoogt
Veilig en duurzaam

Veiligheid en duurzaamheid zijn twee belangrijke rode
draden in de strategie en werkwijze van het bedrijf.
“We hebben op diverse fronten vrijwillige certificeringen
behaald op onze schepen en onze kantoororganisatie. Alles
wordt minimaal twee keer per jaar geaudit. Eind vorig jaar
hebben we ook het ISM (International Safety Management
Certificaat) ontvangen. Verplicht in de internationale
zeevaart, níet voor schepen van onze grootte. Maar hiermee
laten we wel zien dat veiligheid hier hoog in het vaandel
staat. Ook zetten we stevig in op duurzaamheid.
Zo maken we gebruik van constructieve aanpassingen bij
nieuwbouw, bepaalde smeer- en hydrauliekoliën, specifieke
afdichtingen en we hebben ook ons beleid en onze procedures hierop aangepast. Belangrijk, want de markt vraagt hier
nu ook echt om.”

Andere roerganger

Zo’n drie jaar geleden nam Peter als tweede generatie
Van Wijngaarden het roer over van grondlegger Wim.
“We hebben toen een nieuwe koers uitgezet en ook het
kantoorteam aanzienlijk vernieuwd en verjongd. Het
opleidingsniveau is hard omhoog gegaan op de vloot en
kantoor, en dat zie je terug in het doorpakken met procedures, certificering en niet bang zijn om een externe partij uit
te nodigen om kennis mee te delen, in stukjes in te kopen
en te herschrijven naar onze eigen organisatie. Met alleen
maar jonkies red je het niet, daarom doen we ook nog graag
een beroep op Wim (68) en zijn broer Gert-Jan (40 jaar
marineofficier), die ook over heel veel ervaring beschikt.
Kortom, we sturen met een heel jong fulltimer team (leeftijd
tussen 24 en 39) de dagelijkse operatie aan, maar daarnaast
hebben we een paar oude rotten, die in alle hectiek alle
kruimels wel even goed opvegen.”

Ambassadeurs

“Het grootste kapitaal van ons bedrijf zit in onze medewerkers; dat zijn echt onze ambassadeurs naar buiten. Als ik
een boot verhuur naar een klant op de Bahama’s, moet de
bemanning op die boot het project waarmaken. Dat kan
alleen als mensen een vast contract met Van Wijngaarden
hebben. Alle schepen moet je zien als kleine BV’tjes met
een kapitein als bedrijfsleider, met ondernemingsgeest. Zij
hebben hun antennes en contacten, waardoor zij vroegtijdig
weten waar projecten gaan spelen. Overigens, we hebben
ervoor gezorgd dat alle schepen op dezelfde manier
functioneren. Iedereen beschikt over dezelfde documenten
en een stuurman kan dus zo overstappen van boot A naar
boot B, omdat de administratie hetzelfde is.”

Meer dan de boekhouding

Van Wijngaarden ging drie jaar geleden over naar Alfa,
waarbij Arie Droogendijk (klantbeheerder Alfa Gorinchem)
de eerste contactpersoon is. “Ten opzichte van drie jaar
geleden hebben we echt grote stappen gezet met onze
boekhouding. Maar ook achter de schermen is er veel
gebeurd; qua familiestatuut, BV-structuur, documentstromen en het voorbereiden van ons bedrijf voor de
tweede generatie. Ik denk persoonlijk dat we voor Alfa
een interessante klant zijn, onder meer vanwege de fiscale
(zeevaart)regelgeving. En waar we eerst alles in eurootjes
factureerden, gaan we de laatste jaren steeds meer over
naar vreemde valuta. Arie kwam hier de afgelopen weken
geregeld langs om die vreemdevalutaboekhouding goed
op poten te krijgen. Ik denk dat hij daar op dit moment een
hoop van leert”, grijnst Peter. “Ik ervaar het contact met
hem als heel prettig.”

Waardecreatie is belangrijk, voor jou én iedere andere ondernemer. Dat maakt
uiteindelijk ook het verschil voor een goed pensioen en een onbezorgde oude
dag. Maar hoe zorg je er nu voor dat je waarde creëert in je bedrijf? Vijf tips
waarmee je je voordeel kunt doen.
Draag je kennis over

Ondernemers bouwen een schat aan
kennis en ervaring op over hun bedrijf,
hun klanten en de branche waarin zij
actief zijn. Ook kunnen ze het vaak
niet laten om op heel veel niveaus te kunnen
meekijken, ingrijpen en sturen. Vaak denk je
als ondernemer dat zaken sneller gaan als je
deze zelf even ‘tussendoor’ oppakt. Tot op enig
moment kan dat zo zijn. Maar als je bedrijf
groeit en de productiviteit en complexiteit op
alle fronten toenemen, ontkom je er niet aan
om zaken te moeten uitbesteden aan je medewerkers/collega’s. Doe dat bijtijds. Je neemt
een risico wanneer jouw bedrijf afhankelijk is
van jouw aanwezigheid. De opgedane kennis
mag niet exclusief in jouw hoofd zitten. Deel je
kennis, maak het bedrijf onafhankelijk van jou
en waarborg daarmee de continuïteit van je
bedrijf.

Focus op een nichemarkt

De verleiding kan groot zijn om te
diversificeren, maar in de praktijk
levert dat vaak maar één ding op:
kortetermijnwinsten. Als je graag wilt
dat je bedrijf het ook op langere termijn goed
doet, zal je focus scherp moeten zijn. Richt je

bijvoorbeeld op een bepaalde nichemarkt met
één sterproduct of -dienst. Bedrijven die hiervoor kiezen, zorgen voor meer toegevoegde
waarde en dat vertaalt zich doorgaans terug
in hogere marges.

Zie je medewerkers als
mede-ondernemers

Veel medewerkers worden of blijven
passief als ze werk doen dat niet bij
hen past en/of wanneer ze geen of
weinig eigen verantwoordelijkheid krijgen.
Het helpt om je medewerkers als mede-ondernemers te zien en hen ook zo te behandelen.
Geef hun voldoende verantwoordelijkheid.
Daag hen uit om doorlopend zaken te verbeteren. Je kunt je belangrijkste medewerkers ook
extra motiveren met variabele beloningen voor
hun goede prestaties. Of bied hun de mogelijkheid om te participeren in jouw bedrijf.

Kies voor schaalvergroting
waar mogelijk

Met een schaalbaar product of
schaalbare dienst kun je alle soorten
klanten bereiken, zowel regionaal
als (inter)nationaal. Geen opmerkelijk nieuw
inzicht, maar wel reden om af en toe eens stil

te staan bij die constatering. Kun je je producten ook in andere markt afzetten? Wat is
ervoor nodig om jouw producten of diensten
in andere markten af te zetten – en wat zijn de
geëigende verkoopkanalen daarvoor? Schaalvergroting betekent vaak meer omzet tegen
lagere kosten.

Beslis of je wilt groeien
of verkopen

Ondernemers denken vaak goed na
over de opstart van hun bedrijf. Maar
als je bedrijf eenmaal draait en je
verkeert in de waan van de dag, schiet reflectie
er weleens bij in. Bedenk wat je wilt. Wil je
vooral heel hard groeien? Of is het doel om je
bedrijf op afzienbare termijn te verkopen? Voor
beide scenario’s geldt: zet voor jezelf op een
rijtje wat jouw bedrijf op dit moment waardevol
maakt en wat ervoor nodig is om óf hard te
groeien, óf je bedrijf verkoopklaar te maken.
Beide scenario’s vragen om een eigen benadering en andere beslissingen.

Wil je graag in gesprek over verhoging
van de waarde van jouw bedrijf? Neem
dan contact op met Frank van Ee van
Alfa Consultants via telefoonnummer
088 2533209 of fvanee@alfa.nl.
Je kunt uiteraard ook contact opnemen
met je eigen Alfa-adviseur.
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DOLF BOEKESTIJN WESTLANDPEPPERS
www.westlandpeppers.com

Een familiebedrijf met
peper in het DNA
Op het eerste gezicht lijkt het een van de vele kwekerijen
in het Westland, goed verstopt achter een tuinderslaantje
in De Lier. Oké, laat de teelt van pepers – zelfs die van de
scherpste soorten ter wereld – dan niet alledaags zijn.
Maar hoeveel telers hebben een consumentenwebshop,
runnen hun eigen uitzendbureau, experimenteren met
zeewier, willen in 2021 van fossiele energie af en werken
nauw samen met telers in het buitenland? Welkom bij
Westlandpeppers, een innovatief familiebedrijf.

P

epers teelt Westlandpeppers op twee locaties in
het Westland. Die in De Lier is de grootste, 7,5
hectare. In ’s-Gravenzande staat een tweede van
1,5 hectare. Het bedrijf werkt al vijftien jaar samen
met een Spaans familiebedrijf. Dolf Boekestijn, die met
broers Pieter en Henk het bedrijf leidt: “Zij horen eigenlijk
bij ons bedrijf. Zij telen precies volgens ons recept en
zorgen ervoor dat we jaarrond kunnen produceren.
Maandelijks kijken Henk en ik hoe alles daar erbij staat.
Van november tot maart hebben we ook producten van
onze telers uit Israël en Marokko.”
‘ln de pepers’ zitten Dolf, Pieter en Henk al vijftien jaar.
De broers zagen de pepermarkt sneller groeien dan die van
hun groenepaprikateelt. Op het bedrijf hangen tientallen
soorten, waaronder de Carolina Reaper, officieus de heetste
peper ter wereld – zelfs tijdens de behandeling wordt het
dragen van handschoenen aanbevolen. De pepers zijn te
vinden in tal van supermarkten in onder meer Nederland,
Duitsland en de Scandinavische landen.

Consument dicteert

Dolf is samen met dochter Lisette verantwoordelijk voor
de verkoop. “Hoe dat gaat? Het is een spel. Supermarkten
willen altijd minder betalen. Maar zij willen ook dat het
product duurzaam is, vrij van pesticiden en in een recyclebare verpakking. Daar moet voor worden betaald door de
supermarkt en uiteindelijk door de consument. Want die
consument dicteert de markt.” Ook via internet kan die
consument kopen. Niet alleen verse en gedroogde pepers,
maar ook een assortiment sauzen. “We hebben onze
webshop opgezet om thuiskoks en restaurants aan te
spreken. Dat bouwen we steeds verder uit. Het is ook
een stukje risicospreiding. En het loopt goed.”

Zeewier

Het zou heel goed kunnen dat er over een paar jaar ook
zeewier in de kassen staat. “We hebben nu nog een kleine
proefopstelling staan, gefinancierd met subsidie. Maar we
hebben nog een lange weg te gaan. Feitelijk weten we nog
niks. Maar het kan wel een nieuwe voedselbron worden.
Zeewier zit vol nutriënten. In Spanje staat het op de kaart
van de betere restaurants.” Het onderzoek naar zeewier
is werk voor broer Pieter en zijn zoon Thijs. Henk doet
personeel, samen met Dolfs vrouw Carine, die veel
administratief werk voor haar rekening neemt. Dolf: “In het
hoogseizoen lopen we met zo’n honderd man. Die werven

V.l.n.r: de twee generaties Boekestijn in het familiebedrijf Westlandpeppers: Thijs (zoon van Pieter), Dolf en zijn dochter Lisette.

we zelf. Als je afhankelijk bent van uitzendbureaus word
je niet blij. We houden liever overal grip op. We hebben
eigen huizen voor die medewerkers.”

Tijd voor vernieuwing

Nu al liggen er zonnepanelen op het dak, maar in 2021 moet
de afhankelijkheid van fossiele energie zijn afgebouwd. Beide
bedrijven participeren in aardwarmteprojecten, restwarmte
uit Europoort is een extra optie. “We zijn er druk mee bezig.
Het wordt hoog tijd voor vernieuwing. Dat is noodzakelijk,
maar het duurt jaren. Het wordt ons nu een beetje opgedrongen, maar je kunt het tempo niet forceren. Hoe lang heeft de
industrialisatie niet geduurd? Honderd jaar. En nu zou het
allemaal in tien jaar anders moeten? Geef het bedrijfsleven
nu eens twintig, dertig jaar om alles duurzaam te maken.”

Alfa

Alfa is er voor de cijfers. “We zijn een halfjaartje weggeweest bij Alfa. Maar dat beviel niet. We zochten weer
contact en nu werken we prima samen. Je moet het toch
samen doen. Met de hulp van onder meer Alfa hebben
we het bedrijf toekomstbestendig gemaakt. Ik ben 55,
maar ik wil nog lang niet stoppen. Daarvoor vind ik het
veel te leuk, al die nieuwe dingen.”

Volgende generatie

Familiebedrijven mogen in de tuinbouw dan in aantal
afnemen, bij Westlandpeppers loopt de volgende generatie

zich al warm. Dochter Lisette werkt op de verkoop. “Ze
houdt ook alle certificaten bij op het gebied van voedselveiligheid, een gebied waar veel verandert. Lisette werkte
in de hotellerie, maar liep in de vakanties ook al op het
bedrijf. Net als Thijs, de zoon van Pieter. Die is heel handig,
hij werkt in de technische dienst. Hij houdt de huurhuizen
bij en heeft vorig jaar samen met Pieter het nieuwe kantoor
gebouwd. Ook Bram, de vriend van Lisette, werkt bij ons.
Die was kok in sterrenrestaurants en werkt nu aan de
verdere productuitbreiding voor Westlandpeppers.”
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WERKEN BIJ ALFA

SUBSIDIES

Op tijd aan de slag met duurzaam vastgoed
Met de komst van het nationaal klimaat- en energieakkoord is
het thema duurzaamheid actueler dan ooit. Als ondernemer
kun je daar niet meer omheen. Daarnaast speelt mee dat er begin
november een wijziging van het Bouwbesluit 2012 is aangenomen. Wat betekent dit voor ondernemers die vastgoed bezitten
of (ver)huren?
De belangrijkste wijziging is dat elk kantoor
met een vloeroppervlak van meer dan
100 m2 per 1 januari 2023 moet beschikken over minimaal energielabel C. Kantoorgebouwen die op deze datum geen label C
hebben, mogen niet worden gebruikt of in
gebruik worden genomen. De vraag is dan:
wat betekent dit voor jou als eigenaar of
(ver)huurder van onroerend goed? Waar
begin je en wat levert het op? Bij Alfa zijn
we al enige tijd bezig met deze vragen.
Onze subsidieadviseurs adviseren op
dit moment al diverse ondernemers bij deze transitie. Er zijn
namelijk verschillende
subsidie- en fiscale
regelingen beschikbaar,

maar elke regeling is weer gebonden aan
specifieke voorwaarden. Daarnaast zijn er
meerdere wijzigingen op komst, waardoor
het gunstig kan zijn om niet af te wachten,
maar nog dit jaar te investeren.

TIP

Monique Dittrich: “Ik word blij van de
bewegingsvrijheid en diversiteit”

De belangrijkste tip: neem vroeg in het
traject – nog voordat offertes en opdrachten worden getekend – contact op met je
contactpersoon van Alfa. Alleen in dat
stadium heb je nog de mogelijkheid om
aanpassingen voor te stellen of specifieke
subsidies aan te vragen.
Neem voor vragen contact op met
subsidieadviseur Jorian Blom, via
088 2533264 of jorianblom@alfa.nl.

Monique Dittrich

Monique Dittrich (klantbeheerder
vestiging Hoogeveen) rondde 19 jaar
geleden haar studie bedrijfseconomie af
en solliciteerde daarna bij Alfa. Monique:
“Ik kon in die tijd bij drie werkgevers
beginnen, maar het gesprek bij Alfa voelde
gelijk goed en de doorgroeimogelijkheden
spraken me erg aan. Ook speelde voor mij
mee dat ik hier gelijk met mijn AA-studie
kon beginnen.”

REPUTATIEONDERZOEK

Monique: “Ik begon destijds als assistent
op een kantoor in Erica, waar ik startte met
inboeken, maar wat zich uitbreidde met het
samenstellen van rapporten en het verzorgen
van diverse aangiftes. Eerst van eenmanszaken
en vof’s, later ook van BV’s. Vervolgens controleerde ik de werkzaamheden van assistenten
(onder andere bij btw-aangiftes), en mocht ik
ook voor het eerst met een klantbeheerder
mee naar een klant om de jaarrekening te
bespreken. Erg leuk! Daarna kreeg ik mijn
eigen klanten toegewezen. Eerst wat kleine
klanten, later ook de grotere. Mijn huidige
klantenportefeuille bestaat inmiddels uit een
heel divers palet aan mkb- en tuinbouwbedrijven; BV’s en de wat grotere structuren, maar ik
heb ook zzp’ers. Ik haal de meeste voldoening
uit de diversiteit van mijn baan, in de ruimste
zin van het woord. Ik kom bij heel verschillende
ondernemers over de vloer en het geeft mij
veel energie als ik hen verder kan helpen met
hun bedrijf. Dat vind ik de leukste kant van het
vak. Ik houd van de passie en prettige eigenwijsheid van ondernemers. En natuurlijk ook van
de cijfers, maar juist de combinatie vind ik
het mooist. Verder gebeurt er veel in ons vak;
automatisering, steeds wijzigende regelgeving
waar je op moet anticiperen.”

Blijven leren en bewegingsvrijheid

“Ik hecht waarde aan de laagdrempeligheid
hier; collega’s zijn goed benaderbaar, we
staan voor elkaar klaar. Ook word je bij Alfa
voortdurend gestimuleerd om jezelf te
blijven ontwikkelen, te blijven leren.
Daarnaast vind ik de bewegingsvrijheid
hier heel prettig. Die krijg je, maar tegelijkertijd moet je wel laten zien dat je die vrijheid
ook aankunt. In overleg is heel veel mogelijk
(thuiswerken bijvoorbeeld), als je je werk
maar goed doet. Ik zie mezelf hier voorlopig
niet vertrekken!”

Werken bij Alfa

Overigens, lijkt het jou leuk om bij Alfa
te komen werken, of heb je vrienden
of kennissen die een nieuwe werkkring
zoeken binnen de accountancy? Ons
devies: neem contact op, we gaan graag
het gesprek met je aan om te kijken
wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Kijk op www.werkenbijalfa.nl of neem
direct contact op met HRM-adviseur
Tim Baakman (088 2531027).

MT500:

Alfa gooit hoge ogen als aantrekkelijke werkgever

Alfa heeft vijf sterren behaald in de
MT500 op het gebied van aantrekkelijk
werkgeverschap en een derde plaats in
de rubriek ‘runner up’ in de reputatie bij
ondernemingen. De MT500 is het verslag
van het jaarlijkse onderzoek van het
Centre for Business van de Erasmus
Universiteit Rotterdam naar de reputatie
van Nederlandse bedrijven.

Marco Vermin, lid Raad van Bestuur van Alfa,
is blij met de behaalde vijf sterren in de rubriek
‘aantrekkelijke werkgever in de sector advocatuur, accountancy & management consultancy’.
“Veel medewerkers zijn mede-eigenaar van ons
bedrijf, wat zorgt voor een bijzondere, betrokken
cultuur. Wij stimuleren onze collega’s in hun
ontwikkeling, waarvoor wij een gevarieerd
opleidingsprogramma aanbieden in onze Alfa
Academie. Ik vind het mooi om te zien dat ook
andere bedrijven dit signaleren en dat dit het
resultaat is van het feit dat wij worden
beoordeeld als een aantrekkelijke werkgever.”
Relatiemanager Dirk-Yde Sjaarda onderstreept
dit. “De organisatie is goed voor het personeel,

maar het personeel is ook goed voor de
organisatie. Medewerkers krijgen veel
ruimte om initiatief te nemen en bijvoorbeeld snel te schakelen om proactief te
adviseren.”
Voor de MT500 werden 1601 managers
van 800 bedrijven gevraagd om de
bedrijven te rangschikken op het gebied
van aantrekkelijk werkgeverschap,
klantgerichtheid, productleiderschap en
kwaliteit van uitvoering. Alfa kwam in de
sector op de derde plaats als ‘runner up’
uit de bus en is daarmee het eerste
accountantskantoor in de ranglijst.

EINDEJAARSTIPS

Fiscale vragen en actie vóór 2019
Het jaar 2019 komt snel dichterbij en dat staat garant voor fiscale
wijzigingen. Een van de belangrijkste wijzigingen: het lage btwtarief gaat van zes naar negen procent. Wil je op afzienbare termijn
je huis laten schilderen? Stel dit niet uit naar 2019. Althans, stel de
betaling niet uit tot 2019, want dat scheelt je drie procent. Per 1 januari
2019 betaal je ook negen procent btw over o.a. eten en drinken (alcohol
uitgezonderd), boeken, bloemen, geneesmiddelen, hotelovernachtingen, reparaties van fietsen en je kappersbezoek. Maar kijk ook
wat breder. Stel jezelf de volgende vragen voor de jaarovergang:
• Kan ik beter nog dit jaar investeren of pas volgend jaar als ik
optimaal gebruik wil maken van de investeringsaftrek?

• Is het voordelig om mijn meewerkende partner een beloning te
betalen?
• Zijn er nog verliezen die moeten worden verrekend?
•V
 erandert er nog iets aan de bijtelling van mijn auto, en zo ja,
vraagt dat om andere keuzes?
• Hoe maak ik optimaal gebruik van mijn persoonlijke aftrekposten?

Kijk op www.alfa.nl/eindejaarstips voor meer informatie;
deze pagina wordt continu geactualiseerd.
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MARJORIE VAN HAREN EN EDWIN VAN ELK EVE ARCHITECTEN
www.eve-bv.nl

“Neem de A1 naar Twente
en je komt een ontwerp
van ons tegen”
Je kunt er je nieuwbouwhuis laten ontwerpen – maar dat

Architecten in Nijverdal gaat nog een flinke stap verder.

Edwin heeft een aantal jaren bij een bouwbedrijf gewerkt
en nam in 2001 de stap om voor zichzelf te beginnen. Ik
had in 2008 nog een grote fusie in corporatieland begeleid
en dacht toen: wat nu? EVE was gaan groeien, Edwin was
vooral gericht op de inhoud. Organisatorisch was er veel te
doen. Ze zochten een bedrijfsleider.”

Het bureau begeleidt particuliere en zakelijke opdracht-

Goede keus

is gebruikelijk bij een architectenbureau. Het interieur laten
ontwerpen is ook iets wat collegabureaus doen. Maar EVE

gevers gedurende het gehele traject. Met een voor een
architectenbureau ongekend marktgerichte aanpak verovert
EVE Architecten een steeds groter stuk van Nederland.

T

wentse nuchterheid ontmoet gezond ondernemerschap, daar aan de Ernst Machstraat nummer 2
in het lichte, industrieel ingerichte kantoor.
Opvallend ondernemerschap, want de gemiddelde
architect wint het eerder op creatieve kwaliteiten dan op
zakelijk inzicht. Niet in Nijverdal, waar Marjorie van Haren
en Edwin van Elk samen het bureau runnen – en ook privé
een stel vormen. Zij als bureaudirecteur, hij als hoofdarchitect. “We kennen elkaar van de opleiding Bouwkunde op
de TU Eindhoven. Dat was eind jaren tachtig. Edwin is als
architect aan de slag gegaan, ik ging de corporatiesector in.

Ze twijfelde. “We waren in 2005 getrouwd. Man en vrouw
in één bedrijf: hoe zouden mensen reageren? Als het niet
zou werken, zou ik na een half jaar iets anders gaan zoeken.
Maar het was een heel goede keus. We worden hier niet als
stelletje gezien. Ieder heeft zijn eigen werk. En ik heb m’n
eigen naam gehouden.” Dat jaar 2008 is ook om een andere
reden historisch. “Ja, het was het jaar dat de recessie uitbrak”,
zegt Marjorie. “We hebben er gelukkig niet veel van meegekregen. Ontwikkelaars namen geen initiatieven meer, maar
de particuliere sector heeft ons erdoorheen geholpen.”

Nieuwe dingen

Nog altijd houden ‘particulier’ (40%) en ‘zakelijk’ (60%)
elkaar aardig in evenwicht. En de groei zet door. “Waar dat
aan ligt? Bij ons staat de klant altijd centraal. Service staat
hier hoog in het vaandel. Ik let er zelf ook altijd op. Kom
ik bijvoorbeeld in een hotel, dan kijk ik hoe je daar wordt
ontvangen. En we zijn graag met nieuwe dingen bezig.
We willen vooroplopen. Niet alleen met mooie ontwerpen,
maar ook met een uitgebreid dienstenpakket. We zien
overal inspiratie in: kunnen we hier of daar iets mee? Het
is altijd: kan het anders, kan het beter? Waar heeft een
klant behoefte aan?”

Opvallend bureau

Die benadering heeft EVE Architecten tot een onderscheidend bureau gemaakt. Een bureau dat breed actief is, met
diensten als architectuurontwerp, maar ook het zoeken
naar een aannemer, de bouwbegeleiding, het ontwerp van
het interieur. Marjorie legt uit: “Veel van onze particuliere
klanten zijn ondernemer. Het kenmerk van een ondernemer
is dat hij geen tijd heeft. Dan nemen wij dat werk uit handen.
We zoeken eventueel een aannemer, we nemen de bouwbegeleiding over, we ondersteunen die opdrachtgever van

Marjorie van Haren en Edwin van Elk: "Wij zien overal inspiratie in!”
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Kijk uit met je aflossingsvrije hypotheek
Bestaat er nog recht op hypotheekrenteaftrek in 2035? Die vraag kan nog
niemand beantwoorden, gezien de tussenliggende kabinetsperiode. Maar de
huidige berichten hierover wijzen wel in de richting van het afschaffen van
deze veelbesproken vorm van aftrek. In de periode 2035 tot en met 2038
zullen zo’n zevenhonderdduizend huishoudens, ongeacht het feit of de wet
wijzigt, geen recht meer hebben op hypotheekrenteaftrek.
A tot Z. Het kan zelfs zover gaan dat we vlak voor de
oplevering nog voorrijden met een wagen vol woonaccessoires om het interieur te stylen: de laatste puntjes op de i
zetten.”

Heel Nederland

Het levert EVE Architecten onderhand een werkterrein in
heel Nederland op. “We groeien ook flink in het westen
en midden van het land. Amsterdam, Haarlem, Utrecht,
’t Gooi… Ik zeg weleens: neem de A1 naar Twente en je
komt een ontwerp van ons tegen”, lacht ze. Dat maakt het
ook intern een opgave, om alles te organiseren. “De agenda
is heel erg vol. Het is de kunst om alles bij te benen. Het is
goed sturen op de planning, prioriteiten stellen om iedereen
optimaal te blijven bedienen. We hebben al extra mensen
moeten inschakelen. En soms stagneert de aanlevering van
bouwmaterialen. Dan ligt ineens de bouw stil, omdat je op
een vloer moet wachten die niet tijdig kan worden geleverd.
Dat is de nieuwe werkelijkheid in de bouw.”

Eigenwijs maar niet arrogant

Die klant centraal stellen, gaat dat wel goed met architecten die vaak uitgesproken eigen ideeën hebben? Marjorie:

“We zijn eigenwijs. Maar niet arrogant. Als architect zijn we
er om mooie dingen te maken. Maar we zullen een klant nooit
ergens toe proberen te dwingen. Je zit weleens aan tafel met
particulieren waarvan de man iets hypermoderns wil en de
vrouw eigenlijk een boerderijtje. Dan is het de uitdaging om
toch iets moois te maken dat beiden waarderen. Dat is juist
het leuke.” Ook bij opdrachten van ontwikkelaars blijft het
bureau altijd de lat iets hoger leggen. “Die bouwers hebben
vaak een cascobouwsysteem. Dan zit je als architect aan
een stramien vast. Maar dan maken we toch een ontwerp
dat eigenheid heeft.”

Verbouwingsmarkt

Plannen om EVE Architecten verder uit te bouwen zijn
er genoeg. “We komen altijd tijd tekort. We zijn goed in
nieuwbouw, maar er is ook een heel grote verbouwingsmarkt. Hoe kunnen we daar mensen begeleiden? Daar zijn
we nu over aan het nadenken. Het is weer een heel andere
tak van sport. Social media, nog zoiets. Dat doen we, maar
het kan veel beter. Want wat als er straks nog een crisis
uitbreekt? Dan zijn we daardoor weer beter vindbaar op
internet. Met het oog op mindere tijden leiden we mensen
intern ook heel flexibel op. Een tekenaar kan dan misschien
deel gaan uitmaken van het ontwerpteam. Zo maken we
het bureau crisisproof.”
Thuis en op vakantie kunnen Marjorie en Edwin de zaak
loslaten. “Al merk ik dat Edwin vooral naar boven loopt te
kijken als we in een stad zijn.” Wéér die lach. “Maar in het
voorjaar en de zomer hebben we altijd een rustmoment.
Telefoons gaan uit, we zijn niet bereikbaar.”

‘Geen ellenlange toestanden’

Alfa noemt ze de ‘steun en toeverlaat’. “Niet alleen op
financieel vlak, maar ook op HR-vlak heeft Alfa veel kennis
in huis. De lijnen zijn heel kort. Ze zitten hier om de hoek.
Als je belt krijg je antwoord, geen ellenlange toestanden.
En als je het antwoord niet meteen krijgt, dan belt iemand
anders je terug. We hebben niet elke dag contact, maar
als er iets is, zal Alfa altijd aan de bel trekken: kennen jullie
deze regeling al, of kunnen we op dit gebied iets voor jullie
betekenen?” De relatie gaat zelfs nog verder, want de
architect van het schitterende Alfa-kantoor in Nijverdal is...
goed geraden!

I

n eerste instantie was bepaald dat er elk jaar
een half procent van de hypotheekrenteaftrek zou afgaan, maar dit proces wordt
versneld. Er gaat nu per jaar drie procent af,
waardoor we in 2023 nog maar de rente tegen
een tarief van 37 procent in aftrek kunnen
brengen. Dick Leeuw: “Om die reden is het
belangrijk dat mensen die nu een met hypotheek
belast huis hebben, alvast actie ondernemen.
De banken hebben in dat kader ook een
campagne op touw gezet, onder het motto
‘word aflossingsblij’. Die campagne is overigens
gestimuleerd door een prikkel van de Autoriteit
Financiële Markten, omdat de toezichthouder
het belangrijk vindt dat mensen met een
aflossingsvrije hypotheek voldoende worden
gewezen op het risico dat ze daarmee lopen.”
Maar wat gebeurt er nu als je aan het eind van
die standaard 30-jaarstermijn voor de hypotheek
nog een restschuld hebt van veertigduizend
euro; mag de bank je dan uit je huis zetten?
Dick: “De restschuld moet in principe na dertig
jaar worden afgelost. Dit staat ook in de
voorwaarden. Heb je onvoldoende eigen geld,
dan kan onder omstandigheden verkoop van
de woning noodzakelijk zijn. Als jouw inkomen
voldoende is en je hebt een relatief lage
schuld, gaat een bank je in principe gewoon
herfinancieren.”

Netto maandlasten verlagen?

Wie zijn maandlasten zo laag mogelijk wil
houden, moet goed kijken naar zijn huidige
rente op de hypotheekschuld en de lage
hypotheekrente voor nieuwe leningen. Wil je
graag een lagere rente, dan kun je geconfronteerd worden met een boetrente. “Stel, je
betaalt op dit moment vier procent hypotheekrente en je moet een forse boeterente betalen
bij herfinanciering. Dat lijkt op het eerste oog
pijnlijk, maar durf toch even verder te kijken.
De hypotheekrente is nu nog tegen 49 procent
(2019) aftrekbaar, straks nog maar tegen 37
procent; een nadeel van meer dan tien procent.
Om die reden kan betaling van de boeterente
toch aantrekkelijk zijn - mits je daarvoor het geld
hebt. Immers, de hogere huidige rente had je
anders ook moeten betalen. Mogelijk kun je de
boete in vijf jaar tot zeven jaar terugverdienen.”

Door een stijging van de waarde van de
woning in combinatie met een (kleine)
aflossing kom je mogelijk in aanmerking voor
een lagere rente. Dit kan een mooie besparing
opleveren. Bij grote aflossingen is het wel
raadzaam om te beoordelen of je het geld voor
een langere periode kunt missen. Net als bij
het oversluiten van de hypotheek is het van
belang om voldoende vooruit te kijken. Niet
een of twee jaar, maar veel verder. Dit is niet
altijd eenvoudig, het laten opstellen van een
financieel plan kan hierbij goed helpen.”

Andere mogelijkheid

Een andere mogelijkheid is kijken naar de
verhouding tussen de waarde van je woning
en de omvang van je huidige schuld. Banken
passen vaak een risicotoeslag toe, afhankelijk
van deze schuldverhouding (loan to value).
Bij een lage schuldverhouding is de opslag
– en daarmee het rentepercentage – lager,
afhankelijk van het systeem van de bank.

Dick Leeuw
Belastingadviseur en deskundige op het gebied
van financiële planning
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WILLEM RIETBERG ONDERNEMER

De leraar economie die de theorie
in praktijk bracht
Ondernemer in een stuk of zeven
trainings- en adviesbureaus. Parttime
docent aan de Christelijke Hogeschool
in Ede. Dj bij de lokale omroep. Eigenaar
van een eigen internet-radiostation,
Radio678.nl. Echtgenoot en vader.
Kringleider bij de kerk. Het valt niet
mee om Willem Rietberg in een paar
zinnen kort te typeren. De inwoner van
IJsselmuiden (56) krijgt het stilzitten
maar moeilijk onder de knie.

Z

even ondernemingen bestiert Willem Rietberg
in zijn Ribé Holding, samen met 24 medewerkers
in vaste dienst en ‘een stuk of tweehonderd
freelancers’. Bureaus gespecialiseerd in trainingen
en opleidingen, in assessments en in recruitment, maar ook
een ‘Klanten Contact Academie’, die ondernemers leert om
de verwachtingen van klanten te overtreffen. Niet gek voor
iemand die helemaal geen achtergrond heeft als ondernemer.
Hoewel hij als economieleraar – zijn start in 1987 – wel
de theorie van het ondernemen kende. “Ik stelde de schooldirectie voor om boekhoudtrainingen te gaan geven aan
volwassenen. ‘Kruimelwerk’ vonden ze. Ben ik het zelfstandig gaan doen, met drie vrienden. Binnen twee jaar hadden
we tweehonderd cursisten. Het bedrijf konden we verkopen
aan opleidingsinstituut Markus Verbeek. Daar ben ik toen
zelf regiomanager, directeur en managing director geworden. Na tien jaar vroeg mijn vrouw waar mijn lerarenhart
was gebleven.”

Bedrijven afstoffen

Terug naar het onderwijs blijkt na tien jaar geen succes. “Ik
was er te lang uit.” Willem koopt een bestaand opleidingsinstituut. Het is het begin van zijn ‘imperium’ met bureaus
die hij overneemt. “Nee, natuurlijk heb ik niet van elke
branche evenveel verstand. Waar ik goed in ben, is bedrijven
kopen die een keer goed moeten worden afgestoft. Die kan
ik weer ombouwen tot een marktgerichte organisatie. Die
ondernemer die al twintig jaar dat bedrijf heeft, heeft er
geen energie meer voor. Maar ik zeg er eerlijk bij: je moet
soms geluk hebben. Ik heb ook verkeerde keuzes gemaakt.”

Drie pijlers

Op die momenten zijn het zijn drie pijlers die hem erdoorheen slepen: passie, plezier en zingeving. “Passie zit in alles
wat ik doe: het ontwikkelen van mensen, of dat nu door
opleiding, coaching of teambuilding is. Pas nog heb ik een
traject gedaan om mensen uit de bijstand aan een baan in
de zorg te helpen. Prachtig vind ik dat. Het plezier is wat het
oplevert: dat je mensen dichter bij henzelf of bij hun dromen
brengt. En de zingeving loopt overal dwars doorheen.”

Die zingeving komt ook uit zijn christelijk geloof, zegt
Willem. Het is een eigenschap die hem ook privé helpt,
nu echtgenote Anneke sinds 2015 ongeneeslijk ziek is.
En toch zet hij zich elke dag voor 100 procent in voor zijn
werk, opgewekt als hij klinkt. “Oh, maar ik ben ook weleens
verdrietig hoor. Maar Anneke staat achter mijn keuzes. We
zitten echter niet zo in elkaar dat we het bijltje er zomaar bij
neergooien. Mijn vrouw heeft ook nog gewoon haar baan
bij de boekhandel. We hebben niet ineens de behoefte om
een wereldreis te gaan maken.”

Gek op muziek

Ook al klinkt het naar een druk bestaan: Willem wordt niet
geregeerd door zijn agenda. “Mensen denken dat ik tachtig
uur per week werk. Maar ik heb rare werkdagen.”
En in het weekend is er zijn ‘guilty pleasure’, dj’en bij de
lokale omroep. “Op zaterdagmorgen presenteer ik ‘Willem
wordt wakker’, op zondagmiddag een gospelprogramma.
Dat programma neem ik thuis op, in mijn eigen radiostudio
die ik op zolder heb gebouwd. Machtig mooi, dj’en. Ik ben
gek op muziek, vooral uit de jaren ’60, ’70 en ’80. Die draai
ik op mijn eigen internetradiozender Radio678.nl. Neil Young,
Bruce Springsteen, U2... dat soort werk.”

Nooit stoppen

Alfa is niet alleen zijn accountant (‘Alfa is een accountant
die naast jou als ondernemer staat’), maar ook al twintig jaar
een klant van Willems bureaus. Over stoppen gaat het maar
zelden in het gesprek tussen ondernemer en accountant.
“Ik geloof niet dat ik ooit wil stoppen. Ik zal altijd wel wat
blijven doen. Wel heb ik het werk wat meer gestructureerd,
waardoor ik wat meer naar de achtergrond ga, als coach en
voor de sales. Vijf dagen per week zal ik niet meer gaan
werken. Maar wat moet ik hele dagen thuis gaan doen?
Ik wil het leven leiden en mijn missie als mens en christen
vervullen.”
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Guido van Els:

Remko van ’t Hof:

“Remko kan goed
meedenken vanuit
jouw belang”

“Guido is heel sociaal,
iemand die mensen
belangrijk vindt”

Guido van Els is samen met Oscar den Boer eigenaar
van H2O Installatietechniek in Woerden. Het bedrijf
is thuis in duurzame oplossingen voor verwarming,
koeling, ventilatie en regeltechniek. Sinds drie jaar is
H2O Installatietechniek klant bij Alfa, doordat het
toenmalige accountantskantoor werd overgenomen.

Klantbeheerder Remko van ’t Hof begon in 2006
bij Alfa in Naaldwijk. Hij groeide door van
assistent-accountant tot klantbeheerder en stapte
in 2014 over naar het kantoor in IJsselstein.
Samen met directeur Kees Leeflang is hij de vaste
contactpersoon van H2O Installatietechniek.

“T

oen we met Alfa te maken kregen was de
eerste gedachte: is Alfa niet een beetje een te
groot bedrijf voor ons? Toevallig werken we
weleens samen met een collega-installateur
en Alfa-klant, die er heel positief over was. En onze twijfel
werd al heel snel weggenomen toen we Kees Leeflang en
Remko van ’t Hof op bezoek kregen. We bleken over heel
veel dingen hetzelfde te denken. Hoe we de wereld zien.
Hoe we naar de financiën kijken. En tot op de dag van
vandaag gaat het alleen maar beter. We waren toen met
z’n tienen, nu al met eenentwintig. Oscar is het bedrijf
begonnen, elf jaar geleden. Ik ben er zes jaar geleden
bijgekomen. Ik had sociologie en bedrijfskunde gestudeerd
en heb m’n technische kennis op hbo-niveau bijgespijkerd.
Die eerste jaren liepen we allebei overdag op de werkvloer
en deden we ’s avonds kantoorwerk. Niet alleen over de
financiën maar ook over de bedrijfsvoering kunnen we met
Alfa prima sparren. Remko was toen nog in opleiding, hij is
nu bijna accountant. We zitten in dezelfde levensfase met
jonge kinderen, dat maakt het ook weer makkelijker. We
zijn in die jaren naar elkaar toegegroeid. We weten wat we
aan elkaar hebben. Ik ken Remko als iemand die heel
precies is. Hij is heel goed in het meedenken vanuit jouw
belang. En hij is prettig in de omgang. Remko begrijpt dat
een goede relatie belangrijk is en hij weet ook hoe je dat
aanpakt. Hij is een echt mensenmens. Dat past goed bij ons.
‘Vooruit in techniek, met vakmensen’ staat er niet voor niets
op onze site. Mensen vormen de kern voor Oscar en mij.
Of het nu opdrachtgevers, medewerkers of accountants
zijn. De combinatie van Remko en Kees werkt heel fijn, en
dan heeft Alfa altijd nog andere specialisten in huis. We
hebben de afgelopen twee, drie weken veel te maken gehad
met juridisch adviseur Erna Hertog. Dat zijn de minder
leuke zaken, maar ook dan helpt Alfa ons fantastisch.”

“G

V.l.n.r: Oscar den Boer, Guido van Els en Remko van 't Hof

uido en Oscar waren klant bij een
accountantskantoor in Nieuwegein dat
door Alfa IJsselstein is overgenomen. Zijn
toenmalige accountant, Nico van der Kooij,
heeft toen bij Alfa de overstap naar Alfa Registeraccountants gemaakt. Sommige klanten hebben daar problemen
mee, als er ineens een ander langs komt. Guido en Oscar
niet. Het voelde meteen al vertrouwd bij de eerste kennismaking. Ik ging erheen met onze directeur Kees Leeflang.
We voelden meteen het vertrouwen. Sindsdien ben ik zijn
vaste contactpersoon, veel in samenwerking met Kees. Het
was min of meer: bewijs jij maar dat je goed in je vak bent,
dan krijg je van ons de ruimte. Het scheelde natuurlijk ook
dat Guido en Oscar redelijk van mijn leeftijd zijn. Je hebt dan
al gauw een klik. Ik kom er nu een jaar of drie over de vloer.
In die tijd heb ik Guido leren kennen als een gedreven
iemand. Hij is joviaal, hij is altijd bereikbaar. Ik vind hem een
echte handelaar in de goede zin van het woord. Het zakelijke
zit echt wel in zijn karakter, zonder dat hij er onredelijk door
wordt. Integendeel, hij is heel sociaal. Iemand die mensen
belangrijk vindt. Het zijn ook plezierige gesprekken met
hem, met Oscar trouwens ook. Ze zijn niet alleen vaktechnisch heel goed, ze snappen met z’n tweeën ook het
financiële plaatje. We hebben hen goed kunnen helpen met
de financieringsaanvraag voor de aankoop en verbouwing
van het nieuwe bedrijfspand. Nu ligt er weer een andere
zaak waarvoor we intensief samenwerken, eentje op
juridisch gebied. Spannend, maar het lijkt de goede kant op
te gaan. Pas zat ik thuis bij Guido. Hij heeft een dochtertje
van twee, Cato, en hij had papadag. Dan zit je aan de
keukentafel te kijken waar je fiscaal kunt besparen, terwijl
die kleine ook de aandacht vraagt. Dan leer je weer een
andere Guido kennen.”
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www.opgevenisgeenoptie.nl

Feestdagen
De feestdagen. Veel mensen kijken ernaar uit. Omdat het
tijd is voor gezelligheid met de familie rond de kerstboom,
het kerstdiner. Feestdagen zijn ook een moment van
bezinning. Beseffen hoe verbonden je bent met je familie,
vrienden, kennissen en hoe waardevol dat is. Tegelijkertijd
zijn feestdagen lang niet altijd feestelijk. Juist op die dagen
kunnen mensen zich ook heel eenzaam voelen. Dan zijn het
dagen waarop het gemis van een dierbare extra binnenkomt. Deze mensen halen opgelucht adem als de feestdagen weer voorbij zijn en het gewone leven hervat wordt.

In het najaar van 2017 hebben wij afscheid moeten
nemen van een bijzondere, talentvolle medewerker
van Alfa. Lennart Jongeneel, pas 26 jaar jong, is op
20 oktober 2017 overleden. Hij had nog zoveel plannen.
Wij hebben diep respect voor de manier waarop hij zijn
ziekte onder ogen zag, daar rustig bij bleef. Zo jong - en
tegelijkertijd al zo wijs. Het doet pijn om zo’n mooi mens
los te moeten laten. Uiteraard geldt dat in eerste plaats
voor zijn familie en vrienden. Maar ook voor ons, als
directe collega’s.
Wij vinden het fantastisch dat de familie en kennissen van
Lennart samen een actie zijn begonnen om op 6 juni 2019
de Alpe d’Huez te beklimmen. Met Lennarts goede vriend

Gerald van der Grijn als initiatiefnemer, die ook de
diagnose ‘kanker’ kreeg. Gerald zal op 6 juni ook fietsen
op Lennarts fiets. De actie moet geld opleveren voor
wetenschappelijk onderzoek naar deze ziekte. Wil je
samen met ons de familie van Lennart een hart onder
de riem steken in deze decembermaand? Ga dan naar
www.opgevenisgeenoptie.nl. Klik hier op ‘doneer’, voer
de naam in van ‘Wil Jongeneel’ of zijn vrouw ‘Caroline
Jongeneel’ en laat een bemoedigende boodschap achter.
Wij wensen je goede dagen toe.
Directie en medewerkers van Alfa

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

Amersfoort

088 2533500

Hardenberg

088 2532850

Naaldwijk

088 2532450

Zelhem

088 2531300

Assen

088 2531550

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

Alfa Registeraccountants 088 2533200

Bleiswijk

088 2531850

Hoogeveen

088 2532200

Raamsdonksveer 088 2532050

Alfa DAS

088 2533201

Buitenpost

088 2532400

Klazienaveen

088 2532250

Sneek

088 2533350

Alfa Consultants

088 2533300

Dodewaard

088 2531750

Langenboom

088 2533450

Wageningen

088 2531000

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

