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Voorwoord
Hoe leuk is het nog om
ondernemer te zijn?
Laatst mocht ik op het podium staan met
Hans Biesheuvel, de voorman van Ondernemend
Nederland. Hij schetste een beeld van de politiek, die
op dit ogenblik de aandacht voor het bedrijfsleven
– meer specifiek de aandacht voor het mkb – ernstig
verkwanselt. Dat blijkt alleen al uit de nodige
lastenverzwaringen die er het komende jaar zomaar
bij komen. In dat kader werd ik ook geraakt door de
open brief die ondernemer Camiel Oostwegel Jr. schreef aan de minister-president.
De ondernemer rekende de minister-president de impact voor van de verhoging van
de btw, de energieprijzen, de invoering van de WAB en de afschaffing van het Sociaal
Fonds: een lastenverzwaring van 752.000 euro. Dat is 752.000 euro minder winst,
door maatregelen waarvan natuurlijk geroepen wordt dat jij die als ondernemer wel
weer kunt doorbelasten aan je klant. Zowel jij als ik weten dat dat een fabeltje is.
Juist nu de economie aan het afkoelen is en we voor een grote energietransitie
staan, is het niet te vatten dat de politiek zo marchandeert met de belangen van het
bedrijfsleven. En dan laat ik de stikstof- en de PFAS-crisis hier nog even ongemoeid.
Dus nee, het is niet gek dat ondernemers steeds chagrijniger worden en zich terecht
wel eens afvragen of ondernemen nog wel zo leuk is. Een oplossing heb (ook) ik helaas
niet direct voorhanden. Uiteraard proberen wij wel bij de overheid en politiek te
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4	
Broederliefde voor

smartphonehoesjes

	De broers Martijn, Marcel en
Stefan Hooft dachten aanvankelijk
‘misschien wel vijftig hoesjes per
dag’ te kunnen verkopen. Inmiddels
verlaten heel wat grotere aantallen
dagelijks hun ‘Hooftkwartier’ in
Leusden. Het e-commercebedrijf
bereidt zich voor op internationale
expansie.

8	
Bertha-13 is even
naar het toilet

	Het door Henk Hanskamp ontwikkelde CowToilet moet een oplossing aandragen voor een grote
uitdaging in de sector: ammoniak,
een van de vormen van stikstof.
Wordt dit Nederlandse koevriendelijke, automatische urineersysteem
voor koeien een nationaal en
mondiaal succes?

het SRA (brancheorganisatie voor accountants) en de VLB (behartiger van fiscaal/

vragen en discussie op. Als jij worstelt met complexe, nieuwe regelgeving, leggen we je
graag uit wat de concrete impact ervan is en wat er van je wordt verwacht. Dat doen
we met plezier; onze medewerkers hebben namelijk de ‘afwijking’ om ingewikkelde
regelgeving leuk te vinden.
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Druk: Drukkerij Noordhoek B.V., Aalsmeer

Terug naar het ondernemerschap: gelukkig heeft ondernemen ook heel veel facetten,
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die het wél leuk maken om ondernemer te zijn! Na het lezen van de verhalen in Mens

Postbus 12, 6700 AA Wageningen

in bedrijf ben ik dan ook altijd weer geïnspireerd door het ondernemerschap van onze

Telefoon 088 2531000

Inhoud

klanten en ons netwerk. Ik vind het prachtig om te zien hoe iets wat begon als een
klein idee, uitgroeit tot een bloeiend bedrijf met internationale ambities. Hoe een

14 	De onderneemster

eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
Overnemen en vermenigvuldigen van de inhoud
van Mens in bedrijf is toegestaan met bronvermelding.
Wil je Mens in bedrijf niet meer ontvangen?

het stikstofprobleem. Om maar iets te noemen. Ik houd erg van de vindingrijkheid en
het doorzettingsvermogen van ondernemers, van hun brandend verlangen om een
sterk bedrijf neer te zetten en het verschil te maken. Dat zie ik graag.
Ondertussen gaat het ondernemersjaar 2019 zijn laatste weken in. Ik hoop dat je
de feestdagen op een plezierige wijze doorbrengt, met hen die je dierbaar zijn.
Daarnaast wens ik je namens alle Alfa-medewerkers een heel succesvol, maar vooral
positief 2020 toe!

Stuur dan een e-mail naar communicatie@alfa.nl.

Fou-Khan Tsang
Voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs
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die het succes niet
cadeau kreeg

	The Gift Label is geen gewoon
cosmeticamerk. Lynn Burgman
bedacht het merk vier jaar geleden,
maar had het de eerste jaren zwaar.
Nu liggen haar producten bij
modewinkels en grote warenhuizen.
De perspectieven lijken goed, ook
internationaal.

innovatief product binnen de melkveehouderij een positieve bijdrage kan leveren aan
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

Mens in bedrijf

16	Paarse spruiten met
een goed verhaal

	Eelco van Putten teelt paarse
spruiten op zijn bedrijf in Dirksland.
Klanten waarderen de alternatieve
spruit vanwege de kleur en de
afwijkende smaak, maar ook
vanwege het ‘hele plaatje’ van zijn
bedrijf; het oogsten en verpakken
gebeurt op dezelfde locatie.

7 	Fiscaliteit: Elektrische auto, extra
btw bij nieuwbouw woning?

Is elektrisch rijden in 2020 nog interessant?
En hoe zit het met extra btw-teruggaaf
bij nieuwbouw van je woning?
Harm-Jan de Boer (belastingadviseur
vaktechniek en voorzitter btw-groep) en
Iris Rooyakkers (belastingadviseur
vaktechniek) geven antwoord.

10 	 Kort nieuws

Veel belangstelling voor ondernemersscans, benoeming Inez Schutten als directievoorzitter Alfa Nijverdal en Hardenberg,
Wilma Gomarus nieuwe directeur Alfa
Zwolle, 200 nieuwe Alfa-medewerkers in
2019, Alfa-vestiging Winterswijk.

12 	Juridische consequenties van
het Klimaatakkoord

	Interview met Alfa’s juridische adviseurs
Jan Poppe en Joost Blom over de
juridische consequenties van het
Klimaatakkoord, Urgenda en de
CO2-uitspraak. Wat zijn de praktische
consequenties, is daarop snel voorsorteren nodig?

18 	Klant versus adviseur

Albert van Rijn van Autobedrijf Van Rijn
uit Mijdrecht en zijn opvolger,
zoon Dennis, nemen het op tegen
Stephan de Groot, relatiebeheerder
bij Alfa Aalsmeer.
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MARTIJN, MARCEL EN STEFAN HOOFT SMARTPHONEHOESJES.NL

Broederliefde voor smartphonehoesjes
www.smartphonehoesjes.nl

Ze dachten ‘misschien wel vijftig hoesjes
per dag’ te kunnen verkopen. Het zijn
inmiddels heel wat grotere aantallen die
dagelijks het pand verlaten in Leusden, hoofdkwartier van Smartphonehoesjes.nl. Of eigenlijk
‘Hooftkwartier’, want het bedrijf wordt geleid
door drie broers Hooft: oprichter Martijn (31),
die ooit die gedenkwaardige prognose deed,
Marcel (34) en Stefan (27). Nu het e-commercebedrijf de Nederlandse markt domineert, wordt
het zelfs tijd voor internationale expansie.

I

n totaal 45.000 verschillende producten telt
de webshop van Smartphonehoesjes.nl. Het
zijn niet alleen meer hoesjes voor de mobiel,
het assortiment is langzaam maar zeker
uitgebreid: ook kabels, houders voor de auto
en de fiets, opladers en andere accessoires zijn
er te koop. “Maar het belangrijkste product
blijven wel de hoesjes, want daarin zijn we
sterk. Maar verder doen we alle accessoires
die voor de telefoon en de tablet om de hoek
komen kijken”, zegt Marcel op een herfstige
maandag in zijn kantoor in Leusden. Het grote
aanbod aan hoesjes is verklaarbaar. Op het
moment dat een fabrikant een nieuw model
lanceert, is er vrijwel altijd een ander model
hoesje nodig. “Daarvoor onderhouden we
nauw contact met fabrikanten. Die geven ons
tijdig de afmetingen door. Op het moment dat
die nieuwe iPhone 11 in de winkel ligt, hebben
wij er een hoesje voor.”

Steentjes en nepdiamantjes

Het begint allemaal in 2011, als Martijn begint
met de verkoop van hoesjes voor mobiele
telefoons. “Dat waren toen nog producten voor

een heel specifieke doelgroep. Je zag toen veel
hoesjes met steentjes en nepdiamantjes erop.
Het was echt een modeproduct. Dat is het
eigenlijk nog wel, want trends komen en gaan.
Maar er is ook veel meer aandacht voor de
functionaliteit. Je hebt nou van die extreme
hoesjes, die schokbestendige dingen. Als je
dan je telefoon laat vallen, is de kans groot
dat-ie het nog doet.”

Achtergrond in IT

Eerst gaan de producten naar resellers. Marcel,
die een achtergrond heeft in IT, helpt broer
Martijn al snel met de opzet van een webshop
om de consument direct te benaderen. “Ik gaf
leiding aan een team developers. Dat bleef ik
doen, totdat ik een dagje per week meedraaide,
toen drie dagen en uiteindelijk fulltime.” Het
‘Hooftkwartier’ is compleet als ook derde broer
Stefan aanschuift. “Martijn doet nu productie
en productontwikkeling. Stefan is er voor het
logistieke gedeelte en ik doe marketing en IT.
Die combinatie heeft ervoor gezorgd dat we
konden opschalen, dat we naar massa konden
groeien.”

Drie broers

Zou Smartphonehoesjes.nl ook een succes zijn
geworden als de drie initiatiefnemers geen
broers zouden zijn? Marcel aarzelt. “Ik weet
het niet. Het kan goed uitpakken, het kan ook
helemaal verkeerd uitpakken met drie broers.
Wel zijn we naar elkaar toegegroeid. En we
zijn min of meer elkaars tegenpolen, dus dat
betekent dat we elkaar goed aanvullen.”
Lachend: “Maar als we buiten het werk elkaar
tegenkomen, dan willen we het eigenlijk alleen
maar over andere dingen hebben.” Ondertussen is Smartphonehoesjes.nl 150 man en
vrouw sterk. De concurrentie op Nederlandse
schaal moet het doen met ‘kruimels’, zegt
Marcel eerlijk. ”Een bedrijf als Coolblue
bijvoorbeeld doet ook in hoesjes. En er zijn
nog wel meer aanbieders. Maar in Nederland
zijn we inmiddels ruimschoots marktleider.”

Marcel Hooft: "In Nederland zijn we inmiddels
ruimschoots marktleider; reden om ook naar
andere - buitenlandse - markten te gaan kijken."

Duitse consument

Dat is reden om ook naar andere – buitenlandse – markten te gaan kijken. “We zijn al
begonnen in Duitsland en Oostenrijk. We
werken daar wel met hetzelfde assortiment,
maar niet met dezelfde formule. In Nederland
leveren we binnen 24 uur. In Duitsland is het
nu nog drie tot vijf dagen. Dat wordt nog wel
iets sneller, maar eigenlijk geeft een Duitse
consument daar niet om. Die zit veel meer op
kwaliteit.”

Productie in China

Om grip op die kwaliteit – en de marge – te
kunnen houden, is Smartphonehoesjes.nl ook
z’n eigen producent geworden. Dat gebeurt
alweer enkele jaren in China. Marcel: “Je bent
daar al gauw een paar duizend euro lichter
voordat je een betrouwbare producent hebt
gevonden. Chinezen leggen de lat op het
gebied van kwaliteit niet zo hoog als hier.
We hebben heel wat meegemaakt met die
leveranciers. Iedere keer was het weer een
verrassing wat er uit de container kwam. Maar
nu hebben we de organisatie daar goed op
orde, met twee mensen uit Nederland die de
leiding hebben.” Ook kwam er een eigen
huismerk, Selencia. Verder produceert het
bedrijf onder white labels. Bij een whitelabel
product/dienst gaat het om een product (of
dienst) dat bedrijf A produceert, waarna het
door andere bedrijven wordt 'gerebrand'.
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Backcover voor je Samsung Galaxy S10. Te
gek? Voor 8,95 euro is die telefoon ook prima
beschermd in een softcase. En alles wat voor
21.00 uur is besteld, is al de volgende dag in
huis. Klanten kunnen ook hun eigen ontwerp
aandragen. Gratis, ook dat. De reacties op
internet liegen er niet om: ‘Leuke hoesjes,
snel besteld en geleverd. Een aanrader.’
‘TOP kwaliteit en nog mooi om te zien ook.’
‘Superrr snelle levering en prachtige site.’
Waar moet dat heen? Marcel: “Naar nog meer
landen. We willen ook de landen om Nederland, Duitsland en Oostenrijk heen kennis
laten maken met onze producten. Dat is nu
wel de grootste uitdaging. Ook via websites als
Bol.com en Amazon willen we consumenten
vaker met ons in contact brengen.”

Klantreis optimaal inrichten

Het vasthouden van klanten is voor een
leverancier van smartphonehoesjes een
uitdaging, weet Marcel. “Je hebt het toch over
producten met een laag orderbedrag. Dan
weet die klant al gauw niet meer waar hij of
zij dat product heeft besteld. Die klantreis
proberen we daardoor optimaal in te richten.
Mooie fotografie, verpakkingen in een eigen
huisstijl, een goede klantenservice. We sturen
regelmatig nieuwsbrieven, een mailing met een
gepersonaliseerde aanbieding. En weet je wat
het gekke is? Je ziet de meeste klanten binnen
één maand na de aankoop weer terugkeren
voor iets anders!”

Doorgewinterde accountant

Mannelijke klanten zijn in de minderheid in de
webshop: zestig procent van de aankopen wordt
gedaan door vrouwen. “Die doelgroep wisselt
ook het meest van hoesje. Ik kijk er al helemaal
niet meer van op dat er vrouwelijke klanten
zijn die elke maand een ander hoesje bestellen,
passend bij steeds weer een andere outfit.
Maar de meerderheid doet er één, maximaal
twee jaar mee. Ik kletter mijn telefoon ook
overal neer. En dan moet je ook maar accepteren dat een hoesje wat minder lang meegaat.”

Hoesje van zeventig euro

Zeventig, tachtig euro voor een hoesje is geen
uitzondering, al heb je dan wel een LifeProof

Bij die internationale expansie schuift in ieder
geval een betrouwbare adviseur aan tafel: Alfa.
“Zeker met die internationalisering is het
belangrijk om een doorgewinterde accountant
te hebben. Alfa zit geregeld met onze eigen
mensen van finance om de tafel. We zijn wel
een heel datagestuurd bedrijf en het is goed
dat een accountant en adviseur af en toe
meekijken. Even inzoomen of de beslissingen
die we nemen wel zo gunstig uitpakken voor
de balans. Daarmee is het een goede aanvulling op onze eigen financiële specialisten.
Alfa heeft toch weer kennis in huis die wij niet
hebben.”

Marcel Hooft (rechts) in overleg met magazijnchef Marcel Boshuis van Smartphonehoesjes.nl. "De meeste klanten keren binnen één maand weer terug voor iets anders."

Extra btw-aftrek
bij nieuwbouw
van je woning?

Elektrisch rijden
nog interessant?
Volgend jaar gaat de bijtelling voor elektrische auto’s omhoog.
Blijft elektrisch rijden fiscaal nog interessant? Voorlopig wel!
In de afgelopen jaren
konden lease-rijders
profiteren van lage
bijtellingspercentages
voor elektrische
auto’s tot wel nul
procent. Deze
bijtelling gaat de
komende jaren
stapsgewijs omhoog,
Iris Rooyakkers
Belastingadviseur
totdat in 2026 voor
vaktechniek
elektrische auto’s
088 2531036
dezelfde bijtelling
geldt als voor auto’s
op fossiele brandstoffen (22 procent). Toch
blijft elektrisch rijden voorlopig nog interessant: in 2020 geldt bijvoorbeeld nog een
bijtelling van 8 procent tot 45.000 euro.

TIP

Er komen steeds meer elektrische auto’s op de
markt in lagere prijsklassen, waardoor je nog
over slechts een klein deel van de cataloguswaarde de reguliere bijtelling van 22 procent
moet betalen.
De voordelen van elektrisch rijden op een rij:
•	voorlopig blijft de bijtelling nog laag. Schaf
je dit jaar of volgend jaar een elektrische
auto aan? Dan kun je nog vijf jaar lang
gebruikmaken van de lage bijtelling van
4 procent (tot 50.000 euro, 2019) of
8 procent (tot 45.000 euro, 2020);
•	tot 2025 geldt nog een vrijstelling van
de aanschafbelasting bpm;
• tot 2025 betaal je géén wegenbelasting;
•	last but not least: je draagt bij aan een
duurzame samenleving!

Heb je nog een elektrische auto met 0 procent bijtelling, die binnenkort vijf jaar
oud is? Dan is het mogelijk interessant om deze in te ruilen voor een nieuwe.
Na afloop van de vijfjaarstermijn betaal je namelijk dit jaar 7 procent over de eerste
50.000 euro van de cataloguswaarde en daarboven 25 procent. Volgend jaar wordt
dit zelfs 11 procent tot 45.000 euro en daarboven 25 procent. Aangezien oudere
elektrische auto’s vaak een hoge cataloguswaarde hebben, betaal je over een groot
deel 25 procent. Hierdoor wordt het leasen van deze auto’s vaak een stuk prijziger!

Als ondernemer heb je de mogelijkheid om
bij de nieuwbouw van je woning een deel
van de bouw-btw terug te vragen. Op
voorwaarde dat je de woning ook bedrijfsmatig gaat gebruiken, bijvoorbeeld door
een werkkamer te creëren in de woning.
Naar evenredigheid van oppervlakte zou
er dan recht bestaan op btw-aftrek. Nu lijkt
er sinds kort een extra bedrag aan btw te
kunnen worden teruggevraagd. Het enige
dat je daarvoor moet doen, is zonnepanelen
plaatsen op het dak van je woning.

Gedeeltelijke btw-teruggaaf
bouwkosten

Als je zonnepanelen installeert op het dak
van je woning, dan mag je de btw in de aanschaf- en installatiekosten van die panelen
terugvragen. Meerdere rechters, waaronder
in één zaak ook de Hoge Raad, hebben nu
beslist dat je ook recht zou moeten hebben
op teruggaaf van een deel van de btw over
de bouwkosten van de nieuwbouwwoning.
De extra btw-aftrek heeft dan betrekking
op de kosten die zijn toe te rekenen aan
het dak waarop de panelen liggen. In onze
visie zou ook de particulier die zonnepanelen op zijn nieuwbouwwoning installeert in
aanmerking moeten komen voor de aftrek
van een deel van de bouw-btw. Hetzelfde
geldt voor de dga.

Rechten veiligstellen

Omdat een van de lopende zaken nog bij
de Hoge Raad ligt, heeft de staatssecretaris
zich nog niet helemaal gewonnen gegeven.
Het veiligstellen van je rechten op btwaftrek is daardoor een belangrijk aandachtspunt. Stem je plannen tijdig met je contactpersoon bij Alfa af, zodat we daarin samen
een goede route kunnen vinden.

Harm-Jan de Boer
Belastingadviseur
vaktechniek en
voorzitter btw-groep
088 2531010
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HENK HANSKAMP COWTOILET
www.hanskamp.nl

Bertha-13
is even naar
het toilet
Hoe krijg je een koe zindelijk? Het klinkt als het begin van een goeie mop.
En inderdaad, Henk Hanskamp heeft er regelmatig de lachers mee op zijn
hand gekregen. Maar ondertussen is hij een eind op weg. Het CowToilet
moet een oplossing aandragen voor een grote uitdaging in de sector:
ammoniak, een van de vormen van stikstof. Het is een koevriendelijk
en automatisch urineersysteem voor koeien.

H

anskamp in Doetinchem is gespecialiseerd in innovaties voor de
internationale melkveehouderij –
een béétje boer kent de MultiDosvloeistofpomp (voor automatische, vloeibare
toevoegingen aan krachtvoer) van het bedrijf,
een eerste en blijvend succesnummer. Op veel
vragen heeft boerenzoon Henk Hanskamp met
zijn team al een praktisch antwoord gevonden.
Maar de ontwikkeling van een toilet voor koeien
was wel een uitdaging die alle andere te boven
ging. “Die vraag kwam uit mijn netwerk: kunnen
we de urine en de mest van de koe niet uit elkaar
houden? Ammoniak ontstaat doordat de urine
op de vloer in contact komt met de mest. Als
iemand tegen mij zegt; dat kan niet, dan word
ik altijd heel kriebelig. Ik begin heel praktisch,
door gewoon aan de gang te gaan. Niet alles is
in Excel-sheets te vangen”, zegt Henk.

Zenuw activeren

De oplossing die Hanskamp vindt, is zonder
meer revolutionair. Het CowToilet is gecombi-

Henk Hanskamp: "Met minder ammoniak is de lucht in de stal schoner en zijn de klauwen van de koe droger."

neerd met de krachtvoerstations in de stal. Na
het eten wordt het toilet geactiveerd door het
op de banden van de uier te plaatsen. Door
zachtjes een zenuw te activeren, gaat de koe
automatisch een plasje doen. Die plas wordt
opgevangen en opgeslagen. En omdat de koe
een gewoontedier is, legt zij vanzelf de link
tussen het eten van krachtvoer en het plassen.
Voilà.

het enige, weet hij. “Met minder ammoniak is
de lucht in de stal schoner. De klauwen van de
koeien zijn droger; de beruchte klauwenziekte
Mortellaro ontstaat doordat koeien door hun
eigen derrie lopen.” Een test bij een boer heeft
al laten zien dat Mortellaro niet meer voorkomt. Urine is ook een goede en natuurlijke
kunstmestvervanger. Nu kopen boeren
kunstmest en moeten ze mest afvoeren.

Grote doos taart leegeten

Kringloopdenken

Henk: “Dat koeien die gewoonte oppakten,
dat was een eureka-moment. Toen hebben
we wel even een grote doos taart leeggegeten.
We hebben er drie jaar over gedaan om het
antwoord te vinden. Toen was het nog: is
het technisch haalbaar? Is het economisch
haalbaar? En is het maatschappelijk haalbaar?”
Ja, ja en ja waren de antwoorden. Daarmee
bereikte Hanskamp een regelrechte doorbraak.
Poep en plas gescheiden opvangen vermindert
de ammoniakuitstoot in de melkveehouderij,
en daarmee het stikstofprobleem. En dat is niet

“Ik pleit ervoor om die urine als kunstmestvervanger in te zetten, maar het mag niet.
Kunstmest produceren vraagt gigantisch veel
gas. En voor de microbiologie in de bodem is
het ook veel beter om een natuurlijke meststof
in te zetten. Zo gaan we meer terug naar de
natuur. Met een hoogwaardige natuurlijke
meststof sluiten we vele malen beter aan bij
het kringloopdenken en het Klimaatakkoord.
Met urine kan een melkveehouder veel
preciezer zijn land gaan bemesten, aangezien
urine andere meststoffen bevat dan mest.”

Mondiaal succes

Met het CowToilet bereikt Hanskamp een
‘winst’ van vijftig procent ten opzichte van de
hoeveelheid urine die anders verloren gaat.
Daarmee ligt de Nederlandse markt open, als
het systeem definitief succesvol uit de testfase
komt. “Of het een mondiaal succes wordt?
Duitsland heeft óók een stikstofprobleem.
Franse collega’s beginnen al te morren. Daar
hebben ze ook Natura 2000-gebieden. Hoe
markten reageren, wachten we wel af als we
het introduceren op EuroTier, de Europese
veehoudersbeurs in Hannover volgend jaar.”

Mineralenboekhouding

Alfa, dat het ontwikkelen van een duurzame
economie ondersteunt, volgt het CowToilet
met veel belangstelling. Henk: “Alfa is als
accountantskantoor een belangrijke stakeholder in de melkveehouderij. De organisatie
adviseert melkveehouders toekomstgericht,
voor een duurzame bedrijfsvoering, maar ook
voor een gezond verdienmodel. Een vast

onderdeel daarvan is ook de begeleiding in
wet- en regelgeving, waaronder de mineralenboekhouding. Het zou heel mooi zijn als
CowToilet een doorbraak creëert en een
nadrukkelijk bijdrage kan leveren. Wat is nou
het effect voor een melkveehouder die overstapt op het koeien-toilet? Hoe pakt het
bedrijfseconomisch uit, wat is het gevolg voor
de mestbalans? Alfa volgt dit soort ontwikkelingen uiteraard op de voet en bespreekt dit
met haar klanten.”
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BENOEMING

Alfa begroet 200 nieuwe medewerkers
tijdens introductiebijeenkomsten in 2019

Wilma Gomarus
nieuwe directeur
in Zwolle
Kantoor Zwolle heeft sinds 1 december
een nieuwe directeur: Wilma Gomarus.
Zij gaat nauw samenwerken met
Jonny Hilberink, Arjan Jans en Bauke
Nieuwenhuis (samen het managementteam).
Met Wilma halen we een ervaren (AA)
accountant in huis. Tot voor kort werkte
zij als senior accountant bij BDO,
verantwoordelijk voor de mkb-praktijk
in Noord-Nederland. Ook bij KPMG en
PWC deed Wilma ervaring op. Haar cv
vermeldt daarnaast ook nog ervaring aan
de andere kant van de tafel, als financieel
directeur in het bedrijfsleven. Met die
brede ervaring is Wilma van grote toegevoegde waarde voor Alfa. En met Dalfsen
als woonplaats is de regio Zwolle haar
goed bekend.

Wilma Gomarus

KANTORENNIEUWS

Winterswijk:
en dat is 34!
De groei gaat onverminderd door bij Alfa.
Op 1 november jl. ging de Alfa-vlag uit
bij de 34ste vestiging, die in Winterswijk.
Tot voor kort behoorde het pand toe aan
de Novel Groep, die op dezelfde datum
onderdeel is geworden van Alfa. De
collega’s van de Novel Groep in Aalten
hebben inmiddels onderdak gevonden
in de Alfa-vestiging daar. Die wordt
momenteel verbouwd om begin volgend
jaar feestelijk te worden heropend.

WERKEN BIJ ALFA

HERKENNEN VAN GEDRAGSSTIJLEN

Nog altijd staan er enkele tientallen vacatures open bij Alfa (werkenbijalfa.nl).
Maar het goede nieuws is dat we in 2019 ook bijna 200 nieuwe collega’s
hebben kunnen verwelkomen. Die toestroom van medewerkers is nodig om
de groei van Alfa te kunnen opvangen. Onderdeel van het ‘onboarding-traject’
is een introductiebijeenkomst om de organisatie beter te leren kennen.
Een initiatief dat breed wordt gewaardeerd, weet HRM-adviseur Tim Baakman.

Opvallende groei in
ondernemersscans bij Alfa
Het is misschien niet de eerste dienst waar je aan denkt bij een accountantskantoor. Maar de groei in DISC-analyses, de ondernemersscan voor persoonlijke
en teamontwikkeling die Alfa een paar jaar terug introduceerde, is opvallend.
Steeds meer ondernemers gaan mee in het voorstel van hun klantbeheerder of
relatiemanager om de scan af te nemen.
Succes als ondernemer heeft niet alléén te
maken met zakelijk inzicht. Ook je persoonlijkheid speelt een – heel belangrijke – rol.
Dat menselijke gedrag lijkt weleens onvoorspelbaar, en is het vaak ook. Met het juiste
instrumentarium is dat gedrag van mensen
goed in kaart te brengen. Dat is ook wat
DISC doet: het ‘meten’ van diverse
psychologische motivatoren.

Zo’n scan kan jou als ondernemer helpen
om je eigen gedragsstijl te herkennen
(en eventueel bij te sturen), maar ook die
van de naaste medewerkers in je team.
Zo bevordert de analyse de communicatie,
komen conflicten minder vaak voor, worden
relaties en samenwerkingsverbanden
binnen en buiten bedrijven vergroot en
gaat de effectiviteit van het werk omhoog.

Wat meet de DISC-analyse precies?

Uitkomst: een eye-opener

De analyse legt vier hoofdstijlen van je
persoonlijkheid bloot:
• hoe je omgaat met problemen en
uitdagingen;
• hoe je anderen beweegt en overhaalt
tot je standpunt;
• hoe je omgaat met veranderingen in
je omgeving;
• hoe je omgaat met regels, details en
procedures.

Inzicht in je persoonlijkheid helpt je om te
zien wat jou drijft in je gedrag. En ook hoe
anderen reageren op jouw gedrag. Omdat
die uitkomsten voor elke ondernemer van
belang zijn, nemen we bij Alfa steeds vaker
het initiatief om zo’n DISC-analyse voor te
stellen. Niet zelden zijn de resultaten een
eye-opener voor ondernemers en hun
naaste medewerkers. Is jouw contactpersoon bij Alfa er nog niet over begonnen?
Vraag er eens naar!

EINDEJAARSTIPS

Klaar voor het einde van het jaar?
Het einde van het jaar nadert. Er zijn nog zaken die je in 2019 moet regelen omdat ze
je voordeel kunnen opleveren. Op alfa.nl/eindejaarstips vind je alle tips op een rij.

Inmiddels is Alfa toe aan de achtste
introductiebijeenkomst van het jaar. “De
bijeenkomsten zijn bedoeld voor nieuwe
medewerkers die één, twee of maximaal
drie maanden in dienst zijn. Het doel is om
mensen beter kennis te laten maken met
Alfa en het Alfa-DNA aan te wakkeren”,
zegt Tim. Per keer zijn er zo’n 25 medewerkers bij. Die krijgen een afwisselende
dag op het hoofdkantoor in Wageningen
aangeboden. “Ook de Raad van Bestuur
van Alfa komt deze dag langs om de
nieuwe medewerkers welkom te heten.
Marco Vermin gaat kort in op de missie en
de cultuur van Alfa, Koert van der Bij vertelt
iets over de MEBO, de regeling waarmee
medewerkers kunnen participeren in Alfa,

en Fou-Khan Tsang legt meer uit over ons
ICT-beleid. Het gaat er allemaal heel laagdrempelig aan toe. En dat maakt de cultuur
van Alfa juist heel zichtbaar.”

Gezond werken

Een ander onderdeel van de introductiedag
is ‘Gezond werken’, het interne programma om
de vitaliteit van medewerkers te stimuleren.
Ook DISC komt aan de orde, de persoonlijkheidsanayse die handvatten geeft om – onder
meer – beter te communiceren in een team
en met de klant. Medewerkers kunnen dat
meteen in de praktijk brengen: de dag wordt
afgesloten met een workshop waarin het
ideale klantgesprek wordt nagespeeld.

Verdien bij Alfa 200 euro
per minuut!
Voor goede medewerkers is bij
Alfa altijd ruimte. Denk er eens een
minuutje over na, of je iemand in
je directe omgeving kent die een
geschikte kandidaat zou zijn voor een
van onze functies door het gehele
land. Dat levert je een cadeaubon van
200 euro op als dank. Gauw verdiend
toch? Zie www.werkenbijalfa.nl.

BENOEMING

Even voorstellen: Inez Schutten,
directievoorzitter Alfa Nijverdal en Hardenberg
Met Inez Schutten hebben de Alfa-kantoren in Nijverdal en Hardenberg een
nieuwe directievoorzitter gekregen. De 45-jarige Bornse is de opvolgster
van een echte Alfa-oudgediende: Hendrik Bouwmeester, die maar liefst 38 jaar
lang bij ons werkzaam was. Samen met directeuren Antony Verschoor en
Wim Kappers krijgt Inez de leiding over de twee kantoren in Twente en Salland.
Inez Schutten

Het is een regio die Inez Schutten maar
al te goed kent. Zij werkte er ruim 22 jaar
bij de Rabobank, in diverse functies. Haar
laatste rol was die van directeur particulieren bij Rabobank Centraal Twente in
Hengelo. Veel bancaire ervaring dus,
ervaring die welkom is binnen een accountantsorganisatie. Regionaal en lokaal is
Inez daardoor zeker geen onbekende.

Niet alleen door haar functies bij de
Rabobank, ook door haar bestuursfunctie
bij de Bundeling Bornse Ondernemers
(BBO).

Kennismaking

Daarnaast is ze nauw betrokken bij het
verenigingsleven. “Ik vind het belangrijk om
Alfa nog meer op de kaart te zetten in de

regio. Dat kan op lokaal niveau, dichtbij de
klant, nog altijd het beste”, zegt Inez over
haar drijfveer om over te stappen. Inmiddels hebben klanten al met de nieuwe
directievoorzitter kennis kunnen maken
tijdens een bijeenkomst bij Erve Asito
(thuishaven van Heracles Almelo) op
15 november. Op die dag is Hendrik
Bouwmeester feestelijk uitgezwaaid.
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Klimaatakkoord krijgt
ook een plek in
juridische contracten
Jan Poppe
senior juridisch adviseur
088 2531958

Joost Blom
senior juridisch adviseur
088 2532464

H

et Klimaatakkoord kent vijf deelgebieden (officieel: tafels), waar
afspraken over zijn gemaakt: elektriciteit, bebouwde omgeving, mobiliteit,
industrie en landbouw. Dit artikel strekt zich niet
uit over al deze deelgebieden, maar we pakken er
een paar items uit. Als we bijvoorbeeld kijken
naar het deelgebied ‘bebouwde omgeving’, dan
is het bedoeling dat in de komende jaren steeds
meer gebouwen worden losgekoppeld van het
gasnetwerk, om vervolgens aangesloten te worden op een warmtenet. In stedelijke gebieden
kan de bevoegdheid daarover worden overgedragen aan de gemeentes. Jan Poppe (senior
juridisch adviseur Alfa Raamsdonksveer,
Dodewaard en bureau vaktechniek): “Bezit je
als MKB-bedrijf een bedrijfspand binnen dat
‘warmtenetgebied’, dan kan de gemeente je gaan
aansporen om jouw bedrijf op dat warmtenet
aan te sluiten. Ben je niet de eigenaar van een
bedrijfspand, maar huur je het? Dan zal er straks
in de huurovereenkomst moeten worden
opgenomen of jij die aansluiting voor je
rekening neemt of dat de verhuurder dat doet.”

Duurzaamheidsverplichting

Joost Blom (senior juridisch adviseur Alfa
Naaldwijk en bureau vaktechniek): “Het

Het Nederlandse Klimaatakkoord is rechtstreeks voortgekomen uit het
Klimaatakkoord van Parijs. Daarmee heeft ons land zich eraan gecommitteerd om de gestelde klimaatdoelen te realiseren binnen het tijdvak
2020 – 2030. Dat wordt nu nader uitgewerkt in wetgeving. Wat al wel
duidelijk is, is het feit dat de ‘klimaattrein’ doorrijdt en bij elk bedrijf langs
komt, ongeacht sector of grootte. Hier zit ook een juridische kant aan.
Veel contracten zullen een duurzaamheidsparagraaf moeten gaan
bevatten, waarin (onder meer) is vastgelegd wie welke duurzaamheidsmaatregelen voor zijn rekening neemt en uitvoert. Veel bestaande
contracten zullen daarvoor opengebroken moeten worden.
Klimaatakkoord werkt ook op andere fronten
door. We zien dat bijvoorbeeld gebeuren bij
verzekeringsmaatschappijen. Deze maatschappijen verhogen met enige regelmaat de premies
voor opstalverzekeringen bij panden waar
zonnepanelen op zijn geïnstalleerd (in verband
met risico op brand). Wanneer je als huurder
graag zonnepanelen op het dak van je (al dan
niet gehuurde) bedrijfspand wilt hebben, moet
je daar kraakheldere afspraken over maken.
Kortom, elke huurovereenkomst zal een
paragraaf over duurzaamheid moeten (gaan)
bevatten, waarin is vastgelegd wie welke
verplichting op zich gaat nemen.”

Subsidie voor geothermie

Ander voorbeeld: de glastuinbouw. In het
Westland zijn er inmiddels samenwerkingsverbanden van zo’n tien tot vijftien tuinders
ontstaan, om geothermie te gebruiken voor
de verwarming van hun kassen. Joost: “Het
warme water wordt vanaf een diepte van
(bijvoorbeeld) twee kilometer opgepompt en
daar zit ook een juridisch aspect aan: van wie
is die warmte nu eigenlijk? En wat is warmte
überhaupt? Op dit moment wordt de Mijnbouwwet aangepast, omdat geothermie hier
nog geen plek in had. De aangepaste wet

wordt in 2020 verwacht. Dat is relatief snel,
maar noodzakelijk: het Klimaatakkoord
verplicht de glastuinbouw om binnen tien jaar
3,5 miljoen megaton minder CO2 uit te stoten.
Intensiever inzetten op geothermie draagt
daaraan bij. Overigens komt de overheid
ondernemers in de glastuinbouw hierin
tegemoet, met de nieuwe subsidieregeling
SDE++. Daarmee kan extra subsidie kan worden
verkregen voor collectieve samenwerkingsverbanden in het kader van geothermieprojecten.”

Terughoudend investeren

Het Nederlands Klimaatakkoord zet een grote
transitie in gang, die rechtstreeks invloed gaat
hebben op de bedrijfsvoering van bedrijven.
Joost: “Dit betekent dat bedrijven met hun
investeringsplannen en hun toekomstplannen
nu al rekening moeten gaan houden met alles
wat er op hen af gaat komen. Het is dus
belangrijk om goed te blijven volgen hoe de
verschillende beleidsvoornemens hun beslag
gaan krijgen. Had je bijvoorbeeld al plannen
gemaakt om op korte termijn te gaan investeren in een nieuwe gasinstallatie voor je warmtevoorziening? Dan zal mijn advies luiden: wees
daar wat terughoudend in, indien dat kan. Je
investeringen worden mogelijk tenietgedaan

door de ‘verplichte’ aansluiting op het
warmtenet waar de gemeente op aanstuurt.”
Jan Poppe: “Ook agrarische ondernemers
zullen heel weloverwogen moeten beslissen
of ze extra investeringen doen of niet. De
regering wil toe naar minder CO2-uitstoot,
extensiever gebruik van landbouwgrond,
minder intensieve veehouderij, meer diversiteit. Ook wordt het belangrijk gevonden om
meer gewassen te telen die koolstof in de
bodem kunnen vastleggen, zoals linzen en
erwten. De Pachtwet zal hier begin 2020
op worden aangepast.”

CO2-fonds

In het rapport van de commissie-Maij dat
7 oktober werd uitgebracht, wordt er gesproken over de mogelijkheid van een CO2-fonds
voor boeren, dat hen zou moeten helpen met
de transitie. “Dat concept van een CO2-fonds
is niet nieuw”, benadrukt Jan Poppe. “In de
zware industrie wordt er al mee gewerkt in de
vorm van de handel in emissierechten. Wellicht
is dat een voorloper van wat we hier nu in

Nederland gaan krijgen voor de agrarische
sector. Je ziet dat al een beetje gebeuren
bij de glastuinbouw, waar een plafond voor
CO2-uitstoot is afgesproken op sectorniveau.
Per bedrijf worden er afspraken gemaakt om
binnen de grenzen voor CO2-uitstoot te
blijven.”

Naar een deeleconomie

Jan: “Het Klimaatakkoord zorgt ervoor dat we
als land versneld naar een deeleconomie toe
gaan. Vanwege ontwikkelingen zoals het
intensiever benutten van geothermie, zullen
bedrijven tot samenwerking ‘veroordeeld’
worden. Er ontstaat daardoor – met name op
het gebied van energie en CO2-reductie – een
‘deelbare eigendom’, die tot stand komt door
samenwerkingsverbanden. Maar je ziet het
ook op andere plekken gebeuren in Nederland.
Klein voorbeeld: in Amsterdam is het eigendomsrecht niet langer voorbehouden aan een
compleet gebouw; er rust separaat eigendomsrecht op de (historische) gevel. Of kijk naar
particulieren, die steeds vaker kiezen voor een

leaseauto, in plaats van er een aan te schaffen.
Gebruik wordt belangrijker dan eigendom.”

Verwerking in juridische contracten

Joost: “Ik voorzie dat het Klimaatakkoord gaat
aanzetten tot verdere samenwerking en
integratie. Maar dat zorgt wel voor een omslag.
In je bedrijfsvorming, maar ook juridisch! Bij élk
samenwerkingsverband, bij élke huurovereenkomst en bij élk vennootschapscontract zul je
vooruit moeten lopen op duurzaamheid en alle
kosten die daarmee gemoeid zijn. Dit betekent
ook dat er ruimte ontstaat voor duurzaamheidsjuristen, als apart specialisme binnen de
juridische wereld. Gezien onze klantenportefeuille, en het belang voor jou en onze andere
klanten, vinden wij het belangrijk om deze
ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Wij
houden je op de hoogte!”
(In een volgende aflevering van Mens in bedrijf
wordt nader ingegaan op de gevolgen voor de
landbouw.)
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LYNN BURGMAN THE GIFT LABEL
www.thegiftlabel.nl

De onderneemster die het
succes niet cadeau kreeg
Hotel Amour. Time For Some Bubbles.
Kitchen Is For Dancing. Het zijn niet
de gebruikelijke teksten die je verwacht op handzeep, bodylotion of
lippenbalsem. Maar The Gift Label is
ook geen gewoon cosmeticamerk.
“Cosmetica is niet onze core business.
Daarom doen we het anders”, zegt
Lynn Burgman die het merk vier jaar
geleden bedacht. De eerste jaren
waren ploeterjaren. Ondertussen ligt

Lynn Burgman: "Ik zou graag naar Azië en Amerika willen; geen gemakkelijke markten om binnen te komen, maar heel kansrijk."

The Gift Label bij modewinkels en
grote warenhuizen en lonkt een
toekomst in het buitenland.

E

r is meer dat niet gebruikelijk is aan
The Gift Label. Alle producten zijn
‘vegan’ en zo duurzaam mogelijk.
Collecties wisselen per halfjaar, net als
in de mode. Maar het belangrijkste kenmerk is
wel dat het cosmetica is, verpakt als cadeauartikel. Hoe kom je op het idee? “Ik ben zeven
jaar terug een mode-agentschap begonnen,
midden in de crisis. Ik haalde merken uit het
buitenland en verkocht die aan retailers in
Nederland. Dat doe ik overigens nog steeds.
Het was een lastige periode om op te starten.
Winkels hadden de behoefte om niet alleen
maar kleding te verkopen, die zochten het in
cadeau-artikelen, zoals kaarsen. Maar er was
niet veel aanbod in producten die een overlap
met mode hadden. Het moest trendy zijn, het
moest snel vernieuwen en het moest iets met
cadeaus zijn. Wij wilden producten ontwikkelen die aansloten bij het modeconcept. Zo is
het begonnen.”

Negen personen en Charlie

In twee jaar tijd is het personeelsbestand
gegroeid naar negen mensen – en bedrijfsbulldog Charlie. Het bedrijf is gevestigd in
Amsterdam-Noord, op een plek die helemaal
in opbouw is. Daar komen de ideeën voor
producten tot stand. Handzeepjes, bodylotions
en scrubzout met opvallende labels (‘This
shower is for disco’), maar ook kaarsen,
kaarten, keukenzout en afwasmiddel (‘Hi
Tiger’). En, oh ja, babyartikelen, dat kon niet
achterblijven, omdat Lynn sinds anderhalf jaar
zoontje Lewis heeft.

Nieuwe collectie

Ging de introductie van The Gift Label eerst
zonder marktonderzoek, nu betrekt Lynn
klanten bij de ontwikkeling van nieuwe
producten. “We vragen klanten, zoals agenten
en distributeurs, wat ze nodig hebben, wat ze
een goede toevoeging aan het assortiment

zouden vinden. Vanuit daar gaan we kijken of
het haalbaar of prijstechnisch interessant is.
Soms ben je wel een jaar bezig met ontwikkeling.”
Alles wordt op eigen ‘recept’ gemaakt, met oog
voor duurzaamheid. “We maken ons eigen
product, we zijn specifiek in wat we willen. We
zeggen niet dat we honderd procent sustainable zijn, maar we doen wat we kunnen. Op het
moment dat een zeep veel duurder wordt,
kunnen wij het niet meer verkopen. Het is het
midden zoeken. We hebben wel honderd
procent gerecycled plastic. Dispensers
bijvoorbeeld halen we niet uit Azië, maar uit
Europa. Ook aan kleurstoffen doen we niet.”

Azië en Amerika

Inmiddels is The Gift Label de modewinkels
ontgroeid. De Bijenkorf heeft het opgenomen,
en zelfs het buitenland ligt in het vizier.
Producten liggen in Kopenhagen en Parijs. “In
Kopenhagen liggen we bij Magasin du Nord,
ook een soort Bijenkorf, in Parijs bij Merci, een
designwarenhuis. Daar zijn we supertrots op.
We krijgen wel aanvragen van kapsalons of
nagelstudio’s, maar dat doen we niet. Ik zou
graag naar Azië en Amerika willen. Dat zijn

geen makkelijke markten om zomaar binnen te
komen. Maar er liggen wel heel veel kansen.”

Stageplek

Jaren van studie zijn niet voorafgegaan aan
The Gift Label. Integendeel, Lynn is een
selfmade woman. “Ik heb mbo international
business studies gedaan. Daarna ben ik gestopt.
Ik moet dingen in de praktijk zien. Wat ik wel
interessant vond, was mijn stage. Ik heb het
onderste uit de kan gehaald om een goede
stageplek te krijgen. Als enige van de hele
school had ik een stage bij Burberry in Londen.
Dat vond ik leuk, dat was praktijkgericht.”
Het klinkt als een instant-succesverhaal. Maar
Lynn kent ook de keerzijde. “De eerste jaren
als ondernemer waren afzien. Dan zat ik weer
bij Alfa aan het eind van het jaar en was het:
‘Lynn, het is leuk wat je doet, maar echt vruchtbaar is het niet.’ Mijn vader is ook ondernemer.
Hij heeft me altijd ondersteund. Of mijn
producten aansloegen in de markt, kon hij niet
per se zien. Maar hij zag wel het heilig vuur bij
mij branden. Je moet het uiteindelijk zelf doen,
maar als iemand dat zegt, dan ga je er ook voor.”

Scale-upcoach

De laatste jaren zijn de gesprekken bij Alfa veel
positiever. Lynn: “Ik heb fijn contact met Alfa.
Ook nu ik in de groei ben, helpt Alfa mij heel
goed. Ze hebben de tijd genomen om ervoor te
gaan zitten, om bijvoorbeeld een kosten- en
personeelsanalyse en een liquiditeitsbegroting te
maken. Ik werk nu wel met een scale-upcoach,
die wat meer strategisch met mij aan de slag
gaat. Daar heb ik wel wat hulp bij nodig. Want
structuur is iets wat tegen mijn natuur in gaat.”
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EELCO VAN PUTTEN VAN PUTTEN AGRO BV

Paarse spruiten met
een goed verhaal
Wie het dorp Dirksland op het eiland Goeree-

export. “We telen en oogsten ze hier, waarna

Overflakkee nadert, ziet als eerste de kenmer-

we ze ook ter plekke verpakken. Daarbij werken

kende toren van de Gotische kerk. Maar dat is

we zo duurzaam mogelijk. Steeds meer klanten

niet de enige bezienswaardigheid in dit dorp

willen vandaag de dag niet alleen een product

met een kleine zesduizend inwoners. Landbouw-

dat vers is en van goede kwaliteit, maar ook

bedrijf Van Putten agro bv teelt er zijn paarse

dat het op verantwoorde wijze is geteeld.

spruiten, die vooral hun weg vinden via de

E

elco van Putten, zijn vrouw Annegreet
en neef Joost telen op hun land zowel
(paarse) spruiten als aardappelen,
suikerbieten en graan. Het hoofdaccent ligt echter op de spruiten. Eelco: “Het is
een bijzonder gewas, dat een lange teelt kent
en daarbij blootstaat aan veel uitdagingen,
zoals vorst, wind, hagel, insecten, schimmels
en wild. Kortom, alles wat spruiten maar kan
aantasten. We proberen die schade op een zo
natuurvriendelijk mogelijke manier tegen te
gaan.” Paarse spruiten verschillen niet alleen
qua kleur van de reguliere groene variant, ook
de smaak is wat nootachtiger. “Ze groeien wat
minder goed dan groene spruiten, waardoor de
opbrengsten wat minder zijn en dat vertaalt
zich daardoor ook in wat hogere prijzen. We
telen op dit moment twee soorten paarse
spruiten; de ene soort kleurt toch weer groen
na het koken, de ander blijft paars.” De meeste
paarse spruiten zijn bestemd voor de export.
Dat is niet zo vreemd, want de spruitenplant
gedijt wel goed op Nederlandse bodem, in ons
gematigd zeeklimaat, maar niet in de meeste
andere gebieden binnen Europa.

Taakverdeling

De taken zijn goed verdeeld. Eelco richt zich
vooral op de teelt, bouwplannen en het
onderhouden van relaties en Joost zorgt voor
de gewasbescherming en het onderhoud.

Rol Alfa

De zakelijke relatie tussen Eelco en Alfa
bestaat al lang. “Ze maken voor ons de
jaarrekening, versturen de btw-aangiften en
geven fiscaal en juridisch advies. Het verwerken van de administratie doen we grotendeels
zelf, in eigen huis. Alfa heeft ons met name
goed geholpen toen we gingen groeien, met
ons verpakkingsbedrijf.
We hadden voorheen een vof, maar op advies
van juridisch adviseur Jan Poppe hebben we
dit veranderd in vier bv’s. Ik zie het zo:
samenwerken als familie maakt je bedrijf sterk.
Maar naarmate de tijd verstrijkt en de

Annegreet ontfermt zich over het personeel en
voedselveiligheid. Daarnaast werken er vijf
vaste medewerkers. Bij oogsttijd wordt
opgeschaald met flexibele (Poolse) arbeidskrachten. “Ze hebben het hier naar hun zin.
En als je goed met hen omgaat, gaan zij ook
goed met jou om. Elke vrijdag staat hier ook de
Poolse variant van Radio 538 aan; dat vinden
ze leuk! Als de spruitenoogst is afgerond, gaan
ze weer een deurtje verder, naar een tulpenkwekerij; dat sluit qua productieseizoen mooi
op elkaar aan.”

Verpakkingsbedrijf

Een belangrijke mijlpaal in het bestaan van het
bedrijf was het beginnen van hun eigen verpakkingsbedrijf op het terrein. “Die beslissing heeft
onze positie versterkt. Wanneer je hier als klant
komt, zie je die tractor staan, waarmee net de
spruiten van het land gehaald zijn. De modder
nog aan de wielen. Tegelijkertijd zie je aan de
andere kant van het gebouw een vrachtwagen
van een retailer staan, waar de verpakte spruiten
worden ingeladen. Dit verhaal – samen met
het gebruik van zelf opgewekte energie voor
de verwerking ervan en onze aandacht voor
mens en natuur – geeft een compleet plaatje,
dat interessant is voor retailers. Op deze manier
gaan onze spruiten via telersvereniging ‘Van
Nature’ exclusief via enkele grote exporteurs naar
diverse klanten, verspreid over de hele wereld.”

Annegreet en Eelco van Putten en neef Joost

familieband wat losser wordt (dan in de tijd
dat hun beider vaders samenwerkten, red.),
is het wel goed om de juridische eigendom en
ieders deel daarin helder vast te leggen. Toen
het verpakkingsbedrijf begon te groeien, leek
het ons verstandig om dit te scheiden van het
landbouwbedrijf. Zowel vanuit het oogpunt
van risicospreiding als om goed inzicht te
hebben in de gang van zaken. Onze vaste
contactpersoon is Johan Brienen van Alfa
Raamsdonksveer. Hij bespreekt de jaarrekening met ons en als er tussentijds belangrijke
zaken zijn, schakelen we met elkaar. Dat
contact is niet heel frequent, maar wel altijd
plezierig.”

De cirkel rond maken

Eelco kijkt graag vooruit. “Over vijf tot tien jaar
wil ik hier nog steeds met veel plezier mijn werk
kunnen doen. En ja, dat zal ongetwijfeld nog met
spruiten te maken hebben,” grinnikt hij. “Maar
we moeten scherp blijven, innoveren. Een van
onze actiepunten is verduurzaming van de teelt.
Maar over een aantal jaren willen we ook de
stroomkabel aan de weg kunnen doorknippen,
geen gas meer nodig hebben, geen dieselolie. We
willen dan als landbouwbedrijf zelfvoorzienend
zijn, met onze eigen kunstmest en onze eigen
brandstof, zodat we klimaatneutraal zijn. Daarom
zijn we gestaag bezig om zowel die energie- als
mineralenkringloop sluitend te maken.”
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Klant versus adviseur

Mens in bedrijf

www.autobedrijfvanrijn.nl

Albert van Rijn:

Stephan de Groot:

“Stephan ondernam
gelijk actie”

“Ondanks alles
gewoon doorgaan!”

Autobedrijf Van Rijn uit Mijdrecht is specialist
in Iveco bedrijfswagens en BE-combinaties.
Oprichters Albert en Dorothé van Rijn hebben
het bedrijf recent overdragen aan hun zoon
en schoondochter, Dennis en Esther.
Alfa begeleidde hen bij deze (gedwongen)
snelle bedrijfsoverdracht.

Stephan de Groot is klantbeheerder bij Alfa Aalsmeer.
Nog niet zo lang geleden werd Autobedrijf Van Rijn
zijn klant. Even rustig aan elkaar wennen, zat er
in dit geval niet in. Door onvoorziene omstandigheden moest het autobedrijf in no time worden
overgedragen. Dat lukte door gezamenlijke
inspanningen en grote betrokkenheid.

H

et Mijdrechtse autobedrijf bestaat inmiddels ruim
dertig jaar en ontwikkelde zich in die tijd flink. Zo
zegde het in 2006 zijn dealerschap voor SEAT op,
omdat de fabrikantnormen het niet langer rendabel
maakten om door te gaan. Albert: “Omdat we ook al bezig
waren met IVECO, besloten we om alleen nog verder te gaan
met bedrijfswagens. In de jaren daarna hebben we het bedrijf
steeds verder uitgebouwd en verbreed naar alles wat maar
enigszins te maken heeft met bedrijfswagens. Denk hierbij
aan laadbakken, chassisverlenging, opbouwen; kortom, allerlei
soorten maatwerkprojecten. Hierin worden we nog steeds
uitgedaagd. Helaas worden we op dit moment in onze groei
geremd door ruimtegebrek. Daarom zijn we nu ook bezig met
een nieuw pand.”
In voorgesprekken met Albert had Alfa al een visie en plan
neergelegd voor toekomstige bedrijfsoverdracht. Privé-omstandigheden maakten het echter noodzakelijk om die overdracht in
versneld tempo te realiseren. Albert: “Op zulke momenten heb
je alle ondersteuning keihard nodig. Ik heb er veel waardering
voor hoe Alfa de zaken heeft aangepakt; je merkt dat ze een
enorm eigen netwerk aan kennis in huis hebben. Maar het is
ook de wijze waarop ze die teams geformeerd hebben en
onderling met elkaar schakelden. Stephan ondernam direct
actie, waardoor we vier weken later bij de notaris zaten om te
tekenen. Dat is te danken aan zijn inzet en de inzet van zijn
collega’s. Ik heb daarbij erg gewaardeerd dat zij niet alleen
zakelijk bij ons betrokken zijn, maar ook oprecht meeleven
met wat er allemaal gebeurt. Dat doet ons goed.”
Albert, Dennis en Esther kijken de toekomst met vertrouwen
tegemoet. Albert: “Er liggen zowel kansen als uitdagingen op
hun pad. Wet- en regelgeving is voortdurend in de beweging,
ontwikkelingen gaan snel. Net als elk ander autobedrijf zullen
zij goed moeten schakelen om het bedrijf te blijven runnen,
maar de keuze voor bedrijfswagens is goed en de contacten
met zakelijke klanten zijn plezierig. Ik zie nu al dat Dennis en
Esther de adviezen van Alfa oppakken, waarmee ze ons bedrijf
naar een hoger level gaan brengen. Die adviezen dwingen je
namelijk om dingen anders te doen dan voorheen, en dat werpt
zijn vruchten af. Wij zijn blij met de begeleiding van Alfa.”

S

Van links naar rechts: Albert van Rijn, klantbeheerder Stephan de Groot
en opvolger zoon Dennis van Rijn

tephan: "Privé-omstandigheden vormden de aanleiding
om het traject van bedrijfsoverdracht vervroegd in
gang te zetten. Gelukkig stonden Alberts zoon
Dennis en schoondochter Esther klaar om de fakkel
over te nemen. Het betekende wel dat er in korte tijd zeer veel
geregeld moest worden. De vraag is dan: waar begin je, wat pak
je het eerst op? In dit geval zijn we begonnen met een gesprek
aan de keukentafel met Albert en Dorothé, Dennis en Esther en
met Dennis’ broer Mitchel, die als enige niet verder wilde in het
bedrijf. Daar hebben we de situatie besproken en de keuzes
waar we voor stonden. We hebben toen gezegd: ‘Oké, het is
belangrijk dat we de juiste fiscale keuzes maken, maar we gaan
nu eerst de boel regelen. Vervolgens hebben we intern een
multidisciplinair team (fiscalist, jurist, bedrijfskundige, etc.)
samengesteld, om te brainstormen over hoe we deze situatie
het beste konden aanpakken. Heel praktisch: wat zijn de
mogelijkheden, wat kunnen we nu doen? Daar ben ik samen
met mijn collega’s Rogier, René en Yvonne gelijk mee aan de
slag gegaan.
Ik heb veel respect voor de wijze waarop de familie met deze
situatie is omgegaan. Ze hebben heel rationaal gezegd: ‘Het
bedrijf moet doorgaan, moet zich klaarmaken voor de toekomst.’ Dat ‘door willen gaan’ betekende in dit geval ook dat
de bedrijfsstructuur veranderd moest worden en dat er wordt
nagedacht over een nieuw bedrijfspand. Een consequentie
daarvan is dat Albert en zijn vrouw, die nu nog boven het
bedrijf wonen, wellicht moeten gaan verhuizen. Ik heb hun
gevraagd: is dit wel echt wat jullie nu willen? Maar hun
antwoord was ‘ja, de continuïteit van het bedrijf staat voorop’.
Nogmaals: respect, omdat zij vooruit willen kijken, de rationaliteit voor ogen houden. Dat ze gewoon doorgaan.”
Nu de bedrijfsoverdracht achter de rug is, begeleidt Alfa ook de
financieringsaanvraag voor het nieuwe bedrijfspand. “Het geeft
enorm veel voldoening om deze familie ook hiermee te mogen
helpen. Doordat we in de afgelopen periode zo’n intensief
contact met elkaar hebben gehad, is er een sterke vertrouwensband ontstaan. Het zijn heel plezierige mensen;
harde werkers, met een duidelijke toekomstvisie.”
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Kerstgedachte in uitvoering
Nederland is een welvarend land, vergeleken met vele andere landen in de wereld.
Maar dat is het grote plaatje. Ook hier
heerst armoede en ander verborgen leed.
Stichting Present ondersteunt deze
kwetsbare groep en ook Alfa draagt hier
graag een steentje aan bij.
Om maatschappelijk waarde toe te kunnen
voegen ondersteunt Alfa Bennekom diverse
lokale initiatieven, waaronder Stichting
Present Ede/Bennekom. Erwin Beldman

(Alfa Bennekom): “We zetten ons al langere
tijd voor deze stichting in. Ook dit jaar
stellen mijn collega’s en ik kerstpakketten
samen en bezorgen ze bij deze kwetsbare
groep in de regio. Elk pakket wordt zoveel
mogelijk gepersonaliseerd op basis van de
gezinssamenstelling. Zo krijgt een gezin
met jonge kinderen heel andere artikelen
dan een alleenstaande 65-plusser. Indien
gewenst gaan we bij het bezorgen van het
pakket ook met hen in gesprek om de
verbinding te maken. Wat voor gevoel dit

mij geeft? Een gemengd gevoel: je voelt je
nederig, want je betekent zo iets moois voor
deze mensen! Maar het is ook een directe
confrontatie met verborgen leed in je
omgeving. Dus ook machteloosheid; wij zijn
niet in staat om hun situatie te veranderen.
We willen met het pakket meehelpen om
hen een mooie kerst te bezorgen. Een klein
gebaar, een groot plezier. Op deze manier
nemen wij graag onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid."

Onze vestigingen, overal dichtbij
Aalsmeer

088 2531100

Gorinchem

088 2531950

Meppel

088 2533150

IJsselstein

088 2532900

Aalten

088 2531250

Groningen

088 2531600

Naaldwijk

088 2532450

Zelhem

088 2531300

Amersfoort

088 2533500

Hardenberg

088 2532850

Nijkerk

088 2533200

Zutphen

088 2531350

Assen

088 2531550

Harderwijk

088 2531500

Nijverdal

088 2532750

Zwolle

088 2533050

Barneveld

088 2531400

Heerhugowaard 088 2532100

Purmerend

088 2532100

Alfa Registeraccountants 088 2533200

Bennekom

088 2531650

Heythuysen

088 2532150

Raamsdonksveer 088 2532050

Alfa DAS

088 2533201

Bleiswijk

088 2531850

Hoogeveen

088 2532200

Sneek

088 2533350

Alfa Consultants

088 2533300

Buitenpost

088 2532400

Klazienaveen

088 2532250

Wageningen

088 2531000

Dodewaard

088 2531750

Langenboom

088 2533450

Winterswijk

088 2533550

Emmen

088 2532200

Leeuwarden

088 2532300

IJsselmuiden

088 2533000

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.

GEDRUKT OP 100%
GERECYCLED PAPIER

