Mens in

BEDRIJF
Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs

Vloeiend vertalen
verlangt een creatief brein
Isabella van Rooij over hoogwaardige
vertalingen en digitalisering

Mobiele ‘keuken’ bakt
bouwmateriaal van
plastic afval
The Great Plastic Bake Off,
initiatief van drie wereldverbeteraars

Hoe werk je toe naar een
pandemieproof bedrijf?
Joost in ’t Zandt: “Scherp blijven op
je financieringen helpt”

september 2020

Voorwoord
Sturen in de mist
Je hebt misschien een nummer van Mens in Bedrijf
gemist. Dat klopt. Op het moment dat we de vorige
aflevering al voor je hadden klaar staan, barstte de
coronacrisis in volle hevigheid los. Dat plaatste ons
voor een lastige vraag: hoe gepast vinden we het om
zonnige klantverhalen te vertellen, in een tijd waarin
zich diep duistere wolken samenpakken boven heel
veel ondernemers? Een uitzonderlijke situatie, waarin de realiteit van morgen ineens
heel anders kan zijn dan die van vandaag? We hebben de knoop doorgehakt en
besloten om onze energie vol in onze klanten te steken, om heel informatieve
webinars te geven. Net als jij hebben ook wij snel moeten schakelen om onze
dienstverlening in stand te houden. We gingen namelijk ineens van 35 naar ruim 1000
‘kantoren’. Daarbij hadden we één geluk; de investeringen van de laatste jaren in onze
technische infrastructuur zorgden ervoor dat we hiertoe ook in staat waren.

Voor velen voelt ondernemerschap in coronatijd als sturen in de mist. Een natte, kille
mist, die je het zicht ontneemt. Feit is dat we aan de huidige omstandigheden helaas
niets kunnen veranderen, dus komt het aan op je blik, je reactievermogen en je
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stuurmanskunst. Meer dan ooit is het belangrijk om te weten waar je staat. Wat doet
de omzetontwikkeling, welke kosten staan me nog te wachten? Kan ik de verplichtin-
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gen die ik ben aangegaan misschien nog uitstellen, of kan ik er wellicht zelfs nog
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vanaf? Hoe staat het met mijn liquide middelen; niet alleen vandaag, maar ook op de
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korte en middellange termijn? Misschien heb je een beroep gedaan op de ondersteuningsregelingen van de overheid. Of misschien heb je dat in eerste instantie nagelaten,
maar heb je daar nu wel behoefte aan. Als je moet sturen door dikke mist, is het
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essentieel dat je over de juiste informatie beschikt om goede beslissingen te kunnen
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nemen.

Postbus 12, 6700 AA Wageningen
Telefoon 088 2531000

Schroom dus ook niet om jouw zakelijke zorgen of onrust met ons te bespreken.
Samen bekijken we hoe we je van de juiste informatie kunnen voorzien. En nee, we
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
eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
Overnemen en vermenigvuldigen van de inhoud
van Mens in bedrijf is toegestaan met bronvermelding.

hebben geen glazen bol waarmee we de toekomst kunnen voorspellen, maar we
kunnen wel laten zien wat de ontwikkelingen zijn. Wacht in ieder geval niet op de
jaarcijfers, maar kijk vooral waar je nu staat. Dít is het moment waarop je nog kunt
bijsturen! Ik merk helaas dat sommige klanten daar net een tikkeltje te laconiek in
staan. Dat kan je lelijk opbreken, vooral in dichte mist. Wij staan je graag bij!

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

Fou-Khan Tsang
Voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs
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TON MORIJN, MARTIJN KAMPSHOFF EN DIANNE VAN ESSEN THE GREAT PLASTIC BAKE OFF
www.greatplasticbakeoff.com

Mobiele ‘keuken’ gaat van plastic afval
bouwmateriaal maken
Als Ton Morijn in São Paulo door de buitenwijken van de stad loopt, is het niet
de gezellige drukte die ’m opvalt. Wel de indrukwekkende hoeveelheid plastic
afval. Eenmaal terug in Nederland zoekt hij contact met Martijn Kampshoff,
z’n jeugdvriend die hij al sinds zijn dertiende kent en die met partner Dianne van
Essen een communicatiebureau heeft. Het is het begin van iets wat de wereld
van een groot deel van z’n overtollige plastic afval moet afhelpen. Met The Great
Plastic Bake Off ontwikkelt het drietal samen met hun team mobiele ‘keukens’
die van plastic zwerfafval bijvoorbeeld bouwmateriaal kunnen maken.

N

a een periode van desk- en fieldresearch en het experimenteren met
een eerste proefopstelling werkt
het team nu toe naar een prototype
waarmee op ware schaal getest gaat worden.
Ton: “Ik wist al dat het technisch mogelijk is
om plastic afval om te zetten in goed bruikbare
bouwmaterialen. Ik wist ook dat alle equipment
die daarvoor nodig is, in een zeecontainer kan
worden gebouwd. Maar het belangrijkste was:
wat werkt nu het beste en hoe pak je zoiets
nou aan? Waar haal je partners vandaan?
Martijn en Dianne hebben ervaring met het
conceptualiseren, het verder brengen van
ideeën en het verbinden van de juiste mensen.
Het was een kwestie van creatief denken en
combineren.”
Met de keukens van The Great Plastic Bake Off
wordt zwerfafval omgezet in verhandelbaar
halffabricaat, zogenaamd granulaat, of een
direct bruikbaar eindproduct. Dianne: “We
zijn geïnspireerd geraakt door initiatieven van
mensen over de gehele wereld. Van heel basale
methodes en kleinschalige doe-het-zelfachtige
initiatieven tot geavanceerde technieken met
een flink prijskaartje. ”

V.l.n.r: Martijn Kampshoff, Ton Morijn
en Dianne van Essen

Plug and play-installatie

Het team mikt vooral op gebieden in de wereld
waar plastic afval niet – of niet op een veilige
manier – kan worden verwerkt. Daar is het risico
groot dat het in het milieu terechtkomt, met alle
gevolgen van dien. Dianne: “Onze missie is dat
iedereen op een veilige manier plastic afval kan
transformeren. We willen mensen ervan bewust
maken dat het ook anders kan. Onze installatie
is straks plug and play. Je stopt de stekker in het
stopcontact en je kunt aan de slag. De keuken
past in een 20-voetscontainer en is dus goed te
vervoeren. Wat eruit komt, zijn bouwmaterialen
die – zoals wij dat noemen – ‘fit for purpose’ zijn.”
Met die materialen is bijvoorbeeld een schoolplein te plaveien of een keerwandje te maken
voor afwatering. Ook zijn er simpele huisjes
van te bouwen met tegels, balken en planken.
Of een sanitaire ruimte. Hoewel de opstart
zich op ontwikkelingslanden richtte, werkt het
team ook aan toepassingen in de westerse
wereld. Dianne: “De gebruikers krijgen er straks
een soort receptenboek bij. Ook omdat je niet
alle soorten plastic bij elkaar kunt gooien.”

Zuid-Afrika

In principe zou de ‘plasticbakkerij’ ook op
een 3D-printer kunnen worden aangesloten.
“Maar de input van zo’n printer vraagt om het
secuur scheiden en grondig schoonmaken van
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De maatschappelijke BV
komt eraan
"We kijken naar meerdere doelgroepen; ook de agrarische sector en evenementenbranche zijn interessant."

plastic afval. Wat wij willen bereiken, is dat
je voorafgaand aan de verwerking in onze
installatie plasticsoorten kunt mixen en ze niet
hoeft schoon te maken. In Afrika heerst er
waterschaarste. In een township in Zuid-Afrika
moet je niet aankomen met de voorwaarde
dat het zwerfafval niet vuil mag zijn.”
Zuid-Afrika is niet toevallig een land dat Martijn
heel goed kent. Zijn moeder groeide er op, hij
heeft er familie die werkzaam is in wildlife
conservationprojecten. Is de bewustwording
dat er ‘iets’ aan plastic zwerfafval gedaan moet
worden daar net zo groot als in het westen?
“Absoluut”, weet hij. “Lokale partijen zijn daar
ook mee bezig. Bijvoorbeeld met educatie op
scholen en met plaatselijke clean-ups. Onze
oplossing zou er perfect op aansluiten en in
gezamenlijkheid tot grotere impact leiden.”

Businessmodel

Het team wil winstgevendheid combineren met
ecologische, economische en sociale impact.
Dianne: “We werken met een businessmodel,
met als basis de intrinsieke motivatie om iets
voor de maatschappij te kunnen betekenen.”
De keukens worden daarom niet weggegeven,
maar verkocht. Is dat geen bottleneck?
Martijn: “We richten ons op verschillende
sectoren, met daarin grote en kleine bedrijven
en organisaties die allemaal een duurzame
oplossing zoeken voor plastic afval. De interesse

voor onze oplossing komt vanuit verschillende
kanten. Uiteindelijk kun je de keuken overal
neerzetten.” Dianne: “Wij zien vooral kansen
voor kleine ondernemers, die met de technologie zelf een businessmodel kunnen maken
rondom het verzamelen en verwerken van
plastic afval. Bijvoorbeeld door de bouwmaterialen te verkopen en hun kosten terug
te winnen. En zo ontstaat er een soort microeconomie met allerlei ondernemerschap om
de mobiele keuken heen. Er zijn ook veel
partijen, privaat en non-profit, die interesse
hebben om in dit soort initiatieven te investeren. De kracht van ons concept ligt mede in
het netwerk van mensen met wie we dit samen
doen. De juiste mensen op de juiste plekken
en de verbindingen daartussen bepalen ons
succes.”

Brede markt

Ton: “We kijken bijvoorbeeld ook naar de
agrarische sector. Bij een event van Alfa
mochten we ons idee pitchen. Er kwam een
kalverhouder naar ons toe: of we niet met zo’n
keuken langs konden komen, zij hadden heel
veel landbouwplastic dat veel geld kostte om
af te voeren, waarmee ze graag iets nuttigs
wilden maken. Maar denk bijvoorbeeld ook
aan festivals. Die hebben altijd grote hoeveelheden plastic afval te verwerken en zoeken
naar circulaire oplossingen, zoals de onze.
Een heel brede markt dus.”

Vooralsnog gaat het eerste pilotproject een
puur Nederlandse affaire worden, bij een haven
in het noorden van Nederland. Een consortium
van partners is erbij betrokken, van havenbedrijf
en ondernemers tot afvalverwerkingsbedrijven.
Daar moet het plastic afval worden verwerkt
dat op en rond de haven wordt verzameld. De
blauwdruk van de eerste pilot kan vervolgens
worden ingezet op andere locaties, bij voorkeur
over de grens, waar opruimen en verwerken
heel hard nodig is. Martijn: “In lijn met het
Nederlandse topsectorenbeleid zullen we op
deze manier in Nederland leren en versnellen,
om onze innovatie vervolgens wereldwijd te
vermarkten.”

Alfa

The Great Plastic Bake Off heeft in Alfa een
financiële partner gevonden. Martijn: “En een
heel belangrijke partner. Je hebt een product,
maar je hebt ook de randvoorwaardelijke
zaken die voor de levensvatbaarheid van de
onderneming essentieel zijn. Alfa heeft ons
geholpen met de juridische structuur. Ze
begeleiden ons bij het zoeken naar financiers
en subsidies. Je hebt als start-up financiële
middelen nodig; experimenten kosten geld.
Het is belangrijk dat je kunt terugvallen op een
partij met kennis van zaken.”
Ton: “Alfa is super proactief. Relatiemanager
René van Eekelen belt bijvoorbeeld regelmatig,
gewoon om even te vragen hoe het gaat. Het
feit dat we ons project mochten pitchen op
een event van Alfa zegt ook iets over de relatie
die we hebben. Je merkt echt die betrokkenheid.” Dianne: “Alfa heeft een gedeelde visie
op duurzaamheid en duurzaam ondernemerschap met impact. Ze doen dat vanuit dezelfde
intrinsieke motivatie als wij. Het is puur, het is
echt. Met zo’n partij wil je je graag associëren.”

Er werd al langer over gesproken,
maar de aparte rechtsvorm voor
maatschappelijke ondernemers
– de maatschappelijke BV – komt er
nu echt aan. Het kabinet gaat ondernemers en organisaties die maatschappelijke vraagstukken aanpakken,
hiermee juridische (h)erkenning geven.
Daar blijft het overigens niet bij.
Het kabinet zal deze BV’s ook actief
begeleiden bij wet- en regelgeving,
kennisdeling en het verkrijgen van
financiering.

Reactie

Jan Poppe
Senior juridisch adviseur
bij Alfa

Staatssecretaris Mona Keijzer kondigde de
komst van de maatschappelijke BV (ook wel
sociale BV genoemd) medio juli aan in een brief
aan de Tweede Kamer. Hierin verwijst ze naar
haar verzoek aan KPMG om met een heldere
definitie te komen van de maatschappelijke BV.
Én om te onderzoeken hoe groot de behoefte
aan deze nieuwe rechtsvorm daadwerkelijk is.
Uit dit KPMG-onderzoek blijkt dat 66% van
de 242 respondenten (ondernemers) behoefte
heeft aan deze nieuwe rechtsvorm of aan
een ander instrument om maatschappelijke
ondernemingen beter te kunnen herkennen.
Het kabinet werkt de maatschappelijke BV
de komende periode daarom verder uit. Zo
moeten de criteria worden vastgelegd waaraan
de onderneming moet voldoen, om zich als
maatschappelijke BV te mogen inschrijven in
het Handelsregister. Bedrijven en organisaties
die hiervoor in aanmerking komen, moeten
maatschappelijke vraagstukken aanpakken op
het gebied van energie en klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs of veiligheid.
Ook moeten zij hun maatschappelijke missie
expliciet hebben vastgelegd in hun statuten.

Hoe kijkt Alfa aan tegen de komst van de
maatschappelijke BV? We vragen het aan Jan
Poppe, sr. juridisch adviseur Alfa Raamsdonksveer en Wageningen. “Het is een goed initiatief
om deze vorm mogelijk te maken. De BV wordt
gezien als een rechtsvorm met een sterk zakelijk
en commercieel karakter. Voor sociale ondernemingen wordt nu nog de stichting als rechtsvorm gebruikt, maar daar kleven verschillende
bezwaren aan.” Volgens Jan Poppe past het in
de huidige tijdgeest om ondernemingen met
een maatschappelijk karakter een aparte,
herkenbare status te geven in de vorm van een
rechtsvorm, zoals de maatschappelijke BV.

Genoeg flexibiliteit?

Jan: “Wij zijn benieuwd naar het wetsvoorstel
en met name naar de voorwaarden waaraan
deze rechtsvorm moet voldoen. Om als
ondernemer te kunnen handelen, is flexibiliteit
belangrijk. Ik verwacht ten minste de eis dat
de onderneming in de doelomschrijving in de
statuten haar maatschappelijke c.q. sociale
karakter helder vastlegt. Het is echter de vraag
welke verplichting aan die doelomschrijving is
gekoppeld. Ik trek hier even de parallel met
een stichting om dit te verduidelijken. Een
bekend bezwaar van een stichting is dat de
doelomschrijving het vermogen van de stichting

‘oormerkt’. Als gevolg van die constructie is er
maar weinig speelruimte als omstandigheden
veranderen. Hopelijk zal dat straks niet het
geval zijn bij de maatschappelijke BV. Als het
wetsvoorstel er eenmaal ligt, kan mogelijk
worden aangegeven hoe de maatschappelijke
BV ‘body’ kan krijgen, waardoor dit een
alternatief wordt voor andere rechtsvormen,
zoals de stichting.”

Goed signaal

De aankondiging om de maatschappelijke BV
mogelijk te maken, is een goed signaal om de
duurzaamheid van deze vorm van ondernemingen te benadrukken, geeft Jan aan. “Die
duurzaamheid past in de ontwikkelingen om
maatschappelijk verantwoord te ondernemen
en om daar transparant over te zijn. Op deze
wijze wordt het sociale/duurzame karakter van
deze ondernemingen onderstreept en vastgelegd. Veel activiteiten die onder de bedoelde
doelgroep van de maatschappelijke BV vallen,
worden nu ondergebracht in een stichting.
Idealiter voorziet het wetsvoorstel in een
soepele omzetting van zo’n bestaande
stichting of BV in een maatschappelijke BV. Als
deze nieuwe rechtsvorm een onderscheidende
meerwaarde heeft en voldoende flexibiliteit
bevat, zullen wij deze vorm ook zeker adviseren aan klanten voor wie dit relevant is.”
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NIELS MOERKE VAN OOSSANEN NAVAL ARCHITECTS
www.oossanen.nl

Groener varen
begint in
Wageningen
Wageningen, geen plaats die je direct op je netvlies krijgt als je denkt aan een vestigingsplaats voor een moderne scheepsontwerper. Toch heeft Van Oossanen Naval Architects
zich juist daar gevestigd, op zo’n 500 meter afstand van MARIN, het onderzoeksinstituut
voor de maritieme industrie. Het familiebedrijf legt zich toe op de optimalisatie van pleziervaartuigen en commerciële schepen. Daarbij gaat het niet alleen om perfecte stroomlijning
van schepen en meer comfort, maar ook – en steeds meer – om significant groener varen.

V

an Oossanen richt zich primair op de
jachtbouw van 5 tot 85 meter en
daarnaast op de commerciële vaart:
zeeschepen, cruiseschepen, binnenvaartschepen en ferry’s. Managing Director
Niels Moerke vertelt hoe het familiebedrijf zich
in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld:
“Piet van Oossanen, de vader van mijn
compagnon Perry, is in 1992 met het bedrijf
begonnen. Hij zat helemaal in de zeilwereld,
was betrokken bij de America’s Cup. Een van
de redenen waarom hij dit bedrijf begon, was
dan ook om nog meer bij die zeilwereld betrokken te raken. Aanvankelijk lag het accent in zijn
business dus vooral op zeiljachten en hydrodynamica, anders gezegd: op het sneller en
efficiënter maken van schepen. Voor racezeiljachten was dat natuurlijk altijd al evident,
maar vanuit de markt ontstond ook steeds
meer behoefte om dit toe te passen op
motorjachten. In dat segment konden we dan
ook gemakkelijk groeien.”

Niels Moerke

Minder verbruik, meer comfort

In 2001 stapt Perry van Oossanen aan boord
bij het bedrijf van zijn vader, die het bedrijf
vervolgens in 2012 aan hem en Niels overdraagt. “Daarnaast zijn we toen ook met een
tweede bedrijf begonnen: Hull Vane b.v. Vanuit
dat bedrijf produceren we de Hull Vane®
(Nederlands: rompvaan); een soort ‘onderwaterspoiler’, die ervoor zorgt dat het schip
bij het varen met veel minder weerstand door
het water klieft. Deze oorspronkelijk door Piet
bedachte innovatie hebben wij verder doorontwikkeld en vermarkt. Een schip dat hiermee is
toegerust, ligt niet alleen stabieler in het water,
maar vaart ook geruislozer. Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot kunnen – doordat
het schip minder weerstand ervaart – bijna
25 procent lager zijn en er kan ook sneller mee
worden gevaren.”

Met CFD-software wordt de weerstand van een schip bepaald, om daarmee de ideale scheepsvorm te ontwerpen, waardoor een schip zo efficiënt en comfortabel
mogelijk gemaakt kan worden.

nauwelijks een gespreksonderwerp. Bij zo’n
pleziervaartuig wordt voornamelijk voor de
Hull Vane® gekozen om comfortabeler te
kunnen varen. Daarnaast gaat de topsnelheid
van de boot omhoog. “Daar hechten de
eigenaren vaak wel belang aan; ze willen toch
altijd sneller kunnen varen dan hun vriendje”,
grinnikt Niels. “Hebben we het echter over
ferry’s en marineschepen, dan praten we over
een terugverdientijd van (slechts) twee tot vier
jaar. In de praktijk leent deze toepassing zich
niet voor alle schepen; bulkcarriers of mammoettankers varen bijvoorbeeld relatief veel te
langzaam om hier profijt van te kunnen hebben.”

Bij Van Oossanen werken er in totaal zo’n 26
mensen. De taakverdeling tussen Perry en
Niels is daarbij helder: Perry richt zich op de
grote motorjachten (alles boven de 24 meter),
wat doorgaans langer lopende projecten zijn.
Niels houdt zich bezig met schepen onder die
24 meter, vanuit de bedrijfstak die schepen
optimaliseert. “Met Computational Fluid
Dynamics software wordt de weerstand van
een schip bepaald om daarmee de ideale
scheepsvorm te ontwerpen, waardoor een
schip zo efficiënt en comfortabel mogelijk
gemaakt kan worden. Ongeacht het feit of
het nu een jacht of een coaster is. Daarbij
beperken we ons niet alleen tot het lijnenplan,
maar we kijken ook naar de gehele indeling
van het schip. Uiteraard heb je meer mogelijkheden als je een schip van scratch on kunt
ontwerpen, maar dankzij retrofitting (aanpassen van bestaande machines en werktuigen
aan moderne eisen) kun je ook bestaande
schepen prima optimaliseren en verduurzamen.”

B Corp

Terugverdientijd

Maar wat is nu het effect van de Hull Vane®
op de terugverdientijd van een schip? “Bij de
categorie pleziervaartuigen waarmee maar
zo’n 100 uur per jaar wordt gevaren, is dat

Taakverdeling

Impressie van de Hull Vane®

Van Oossanen heeft zichzelf de duidelijke
ambitie gesteld om CO2-neutraal te gaan
ondernemen. “Dan kom je echter wel uit bij de
vraag welke partij dat onafhankelijk kan gaan
toetsen. Mede op aangeven van Alfa zijn we

ook om die reden het traject ingegaan om
een B Corp te worden. Inmiddels is het eerste
assessment afgerond en hebben we geïnventariseerd wat ons nog te doen staat voordat we
onze formele aanvraag indienen. We mikken
erop het certificaat nog eind dit jaar in handen
te hebben. Punten waar we nu al hoog op
scoren, zijn de door ons ontwikkelde producten en de wijze waarop we onze organisatie
hebben ingericht voor ons personeel.”

Begeleiding

Alfa begeleidt Van Oossanen al heel wat jaren.
Niels: “Ze doen heel veel voor ons; de totale
administratie, een stuk HR-regelgeving,
subsidietrajecten en ze geven fiscaal advies.
Daarnaast heeft Frans van Voorst (klantbeheerder, Alfa Bennekom) ons ook intensief
begeleid bij de bedrijfsoverdracht in 2012.
Wat mij vooral opvalt, is hun proactiviteit
op dit moment; ze komen zelf spontaan met
ideeën en oplossingen, wat in het algemeen
vaak niet ‘des accountants’ wordt gevonden.
We vinden de relatie met Frans heel prettig.
Wij vragen soms veel van Alfa, maar met name
van de mensen die daar werken, en dat doen
ze dan andersom ook. Maar we kunnen goed
en snel met elkaar schakelen. Dat maakt de
samenwerking plezierig.”
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Kort nieuws
DUURZAAMHEID

Mens in bedrijf

DIENSTVERLENING

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Gratis bespaartip
van Alfa: slim de
autobanden
oppompen

Opnieuw meer impact met B Corp

Bij het hoofdkantoor van Alfa in
Wageningen bestaat sinds kort de mogelijkheid om je banden om te pompen met
de ‘Slimme Bandenpomp’. Deze pomp
verschilt van een reguliere pomp, doordat
hij rekening houdt met factoren als
seizoen, buitentemperatuur en gereden
afstand. In de praktijk verbruikt twintig
procent van de automobilisten extra veel
brandstof, omdat ze met een te lage bandenspanning rijden. Dat is zonde. Om die
reden heeft Alfa geïnvesteerd in deze
pomp, die dag en nacht gratis te gebruiken
is. Duurzame mobiliteit is een speerpunt
binnen onze organisatie. Ben je in de
buurt van het Agro Business Park in
Wageningen? Rijd gerust even langs en
doe je voordeel met deze bespaartip!

“Dat wij nu voor de derde keer beloond zijn
met het B Corpcertificaat is een prachtige
erkenning voor onze inspanningen om
duurzaam waarde te creëren voor onze
klanten, medewerkers én de samenleving”,
aldus Fou-Khan Tsang, voorzitter van de
Raad van Bestuur. Om B Corp te kunnen
worden, worden bedrijven onderworpen
aan een streng en uitgebreid assessment.

Alfa kan zich opnieuw de trotse drager van het B Corp-certificaat noemen.
Bij een recente beoordeling bleek onze organisatie tien procent hoger te
scoren dan drie jaar geleden. Met name op het gebied van werknemers
scoort Alfa ver boven het gemiddelde. Dit heeft te maken het feit dat onze
organisatie voor 100 procent eigendom is van de medewerkers.

IT-audit wordt snel belangrijker
bij Alfa
Het is een vrij nieuwe dienst van Alfa, maar wel één die in de toekomst snel aan
belang gaat winnen: IT-audit, vroeger ook wel de controle van EDP (Electronic
Data Processing) genoemd. De toenemende automatisering binnen bedrijven is
de reden van die snelle groei.
IT-audit is een dienst van Alfa Registeraccountants, die de controle van de jaarrekeningen van grote en middelgrote
ondernemingen ondersteunt. Dat vraagt
tegenwoordig niet alleen om kennis van de
administratieve organisatie, maar ook van de
wijze waarop die gegevens worden verwerkt.

Controle informatiebeveiliging

TIP

Daarbij wordt ingegaan op goed bestuur,
werknemers, maatschappij, milieu en
klanten. Wereldwijd mogen inmiddels
3360 ondernemingen en organisaties uit
70 landen zich B Corp noemen. Bekende
B Corps in Nederland zijn bijvoorbeeld
Dopper, Triodos Bank, Tony’s Chocolonely,
Fairphone en sinds kort Auping. Alfa is sinds
2014 een B Corp.

“Wat wij doen, is het controleren van – en het
adviseren over – de informatiebeveiliging
die aan het jaarverslag is gerelateerd. Dat is
ook de link met de registeraccountants. Als

registeraccountant word je gedwongen om
daar steeds meer van te weten. Vandaar dat
Alfa veel uren besteedt aan training van de
medewerkers”, zegt Dennis Out. Hij is een
van de IT-auditors, met een achtergrond als
registeraccountant. Ook de controle van
softwareproducten zoals online boekhoudpakketten en datacenters valt onder de
dienstverlening. Een derde rol van de
IT-auditors bij Alfa is de advisering over de
AVG: bewaart een onderneming gegevens
die haar worden toevertrouwd door bijvoorbeeld klanten en medewerkers wel veilig?

Nieuw:
Alfa Overal
dichtbij podcast

Alfa nu ook gevestigd in Arnhem

In augustus is de eerste podcast van Alfa
gelanceerd. In de Alfa Overal dichtbij
podcast geven we klanten en relaties een
kijkje in onze organisatie. We vertellen
over onze dienstverlening en onze
ambities. Ook geven we tips ter
inspiratie en motivatie. Je vindt ons
onder andere op Spotify, Castbox,
Google, Apple en Anchor.

Alfa is sinds 1 juli ook te vinden in Arnhem,
op Industriepark Kleefse Waard. Het is een
bedrijventerrein dat duurzame en energiegerelateerde bedrijven huisvest, faciliteert
en met elkaar verbindt. Daarmee is het een
locatie die ook vanuit sociaal ondernemerschap interessant is. Het is de 35e vestiging
voor Alfa. “Alfa is een B Corp en daarom
mogen wij opereren vanuit Industriepark

KANTORENNIEUWS

Kleefse Waard. Wij zijn hier bijzonder trots
op. De komende periode willen wij onze
duurzaamheidsadvisering verder uitrollen
en meer onder de aandacht brengen bij
onze huidige en potentiële klanten. Zo
kunnen we onze (duurzame) diensten
ook dichtbij de ondernemers in Arnhem
brengen”, aldus Kees Cuperus, directievoorzitter van Alfa in Bennekom en Arnhem.

BENOEMING

Sandra de Melker
nieuwe directeur
Alfa in Friesland
Per 1 september is Sandra de Melker
toegetreden tot het directieteam van
Alfa in Buitenpost, Sneek en Leeuwarden.
Samen met directievoorzitter Sicco de
Vries krijgt zij de verantwoordelijkheid
over de drie Friese kantoren.
Sandra is geen onbekende binnen de
Alfa-organisatie. Zo was ze vanaf 2011
gedurende een periode directievoorzitter
in Hoogeveen en Klazienaveen. Ook
begeleidde zij onder meer de integratie
met VTM Accountants in Sneek. Intern
is Sandra bekend
van haar coachingstrajecten voor
Alfa-medewerkers.
Sandra de Melker

Alfa publiceert Impactverslag
Alfa legt verantwoording af in haar Impactverslag, over de impact die wij als onderneming maken op de maatschappij. Daarbij schenken we ook aandacht aan de
financiële resultaten over het afgelopen jaar (zie www.alfa.nl/impact-en-jaarverslag2019). Alfa heeft zich in dit Impactverslag gericht op de Sustainable Development
Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, waarbij o.a. deze SDG’s voorop staan:
• SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen
Wij zien ondernemers als het fundament van de lokale economie, die met hun
relatief grote impact het verschil maken in de transitie naar een duurzame economie.
Als adviseur kunnen wij ondernemers begeleiden bij hun duurzaamheidsambities.
• SDG 8: eerlijk werk en economische groei
Via onze diensten dragen wij eraan bij dat ondernemers kunnen focussen op het
laten floreren van hun onderneming, waarmee zij (net als wijzelf) lokaal werkgelegenheid scheppen. Alfa gelooft in de kracht van lokaal, duurzaam ondernemerschap als
een van de hoekstenen van de maatschappij.
• SDG 12: verantwoorde productie en consumptie
Veel klanten van Alfa zijn werkzaam in de productieketens van bijvoorbeeld voedsel
of kunnen – net als wijzelf – binnen hun dagelijks handelen bijdragen aan duurzamere productie- en consumptiepatronen.
• SDG 13: klimaatactie
Zowel voor veel klanten als voor onze eigen organisatie bestaat een belangrijk deel
van de negatieve milieu-impact uit de uitstoot van broeikasgassen. Wij werken
actief aan reductie van deze negatieve impact.
Meer informatie over de prestaties en impact op bovenstaande SDG's én SDG 15 en
SDG 16 is te lezen op www.alfa.nl.

Kijk het belangrijkste
Prinsjesdagnieuws
terug op onze website
Op 15 september jl. was het Prinsjesdag.
Wij hebben onze klanten en relaties
onder andere geïnformeerd via de
nieuwsbrief, een speciaal webinar,
video’s en social media. Heb je dit
gemist? Lees en kijk dan alles terug op
www.alfa.nl/prinsjesdag.

KANTORENNIEUWS
Alfa Consultants vanuit
Amsterdam-Schiphol
Per 1 juli werkt het team van Alfa
Consultants ook vanuit het pand van Alfa
in Aalsmeer, nabij Amsterdam en Schiphol.
De uitbreiding is ingegeven door de wens
om dichter bij de klant te staan, zowel
nationaal als internationaal, en bij de
collega’s van Alfa Accountants en
Adviseurs. Lees hierover meer op
www.alfa.nl/consultants.
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ISABELLA VAN ROOIJ AVB VERTALINGEN
www.avb-vertalingen.nl
de brontaal en doeltaal en het vakgebied
waar de tekst betrekking op heeft. Vervolgens
leggen we de tekst bij de juiste vertaler(s) neer.
We hebben hier gespecialiseerde vertalers,
voor teksten uit de financiële, juridische,
medische en technische wereld. Professionele
vertalers, die het talent hebben om virtuoos
te spelen met taal; die de nuances aankunnen,
maar ook met een hoog abstractieniveau
kunnen omgaan. Dat hoeven ook niet per se
beëdigde vertalers te zijn, tenzij dit voortvloeit
uit de contractbepalingen bij een opdracht.”

Voldoen aan normen

Isabella van Rooij: "De komende periode willen we heel graag de tolkenmarkt op."

“Vloeiend vertalen verlangt
een creatief brein”
“Goed kunnen vertalen is echt een talent; het is spelen
met taal en vergt veel creativiteit.” Woorden van Isabella
van Rooij, directeur van AVB Vertalingen en Amstelveens
ondernemer van het jaar 2019-2020. Uit de manier
waarop zij over het vertaalwerk spreekt, is het respect
voor haar medewerkers direct te proeven. Onder haar
leiding groeide het vertaalbureau (waar haar moeder in
1972 al mee begon) uit tot een van de beste vertaalbureaus van ons land. Dankzij hoogwaardige vertalingen,
servicegerichtheid én door digitalisering op tijd te
omarmen.

I

sabella van Rooij legde een bijzonder pad af:
van student aan de toneelacademie in
Maastricht tot directeur van een toonaangevend vertaalbureau. “Die toneelacademie
heeft me uiteindelijk heel goed voorbereid om
mijn huidige functie. Ik ontdekte daar dat ik
heel goed kon improviseren, nooit van mijn à
propos raakte en dat ik flexibel kon reageren
op wie er ook maar tegenover me stond. Van
heel aardig tot heel afstandelijk, van heel rigide
tot heel warm en alles daartussenin. Die
diversiteit is er natuurlijk ook binnen onze
huidige klantenkring.”

Service, service, service!

Isabella: “Voor ons is dienstverlening – ervoor
zorgen dat klanten een goed gevoel krijgen als
ze jouw product afnemen, dat ze je vertrouwen –
heel belangrijk. Misschien komt dat ook wel
doordat we een ‘KLM-familie’ zijn. Mijn vader
werkte daar destijds (mijn zus nu nog) en hij

vertelde altijd hoe belangrijk het is om klanten
goede service te bieden. In die zin zijn we
misschien wel erg ‘blauw’ opgevoed. Betrouwbaarheid, kwaliteit, een chique uitstraling; daar
keken we naar. Dat zit in ons, en in ons bedrijf;
het is onze tone of voice, ons bedrijfs-DNA.
Toen mijn moeder AVB Vertalingen destijds
oprichtte, verwerkte ze het ‘KLM blauw’ zelfs
in het bedrijfslogo,” grinnikt Isabella. Als
Isabella in 1995 uiteindelijk volledig bij haar
moeder in de zaak komt werken, geeft haar
pittige moeder haar deze boodschap mee:
‘Wees onafhankelijk, je hele leven lang!’ Die
boodschap is geland.

Aanpak vertaalopdracht

AVB Vertalingen werkt op dit moment met 27
medewerkers en een grote flexibele schil. “Dat
is nodig, omdat we snel moeten kunnen op- en
afschalen als dat nodig is. Als er een vertaalopdracht binnenkomt, kijken we als eerste naar

Als vertaler A een tekst vertaald heeft, gaat de
vertaling door naar vertaler B voor een review.
Dat is bewust nooit een directe collega. “Wij
houden ons hier aan kwaliteitsnormen, waar
we ook jaarlijks op worden getoetst. Daarnaast
hebben we recent de kwaliteitstoets voor tolken
binnengehaald en we zijn ISO-gecertificeerd.
De AVG heeft binnen ons bureau een behoorlijke impact gehad, omdat we hier met veel
vertrouwelijke documenten omgaan. Onder
meer vanuit de overheid. Door aanpassingen in
onze software kan nu niemand een document
‘zomaar’ benaderen en opgeleverde vertalingen worden standaard na 30 dagen vernietigd.”

Geautomatiseerde vertalingen

AVB Vertalingen is altijd een gezond bedrijf
geweest, benadrukt Isabella. “We hebben steeds
geanticipeerd op externe ontwikkelingen, veranderende klantbehoeften. Zo heb ik in 2009 een
compagnon in de IT-wereld benaderd, om met
hem aan de slag te gaan met vertaalcomputers.
Daar wordt verschillend over gedacht, maar ze
leveren steeds betere ‘uitgangsvertalingen’ op,
waarmee je echt tijd bespaart. Nog een positief
punt daaraan vind ik de rijtjes met vertaalsuggesties die ze genereren. Voor de
duidelijkheid: we steunen hier natuurlijk
niet volledig op deze automatische
vertalingen; onze vertalers leveren
echt waarde!”

Ambitie

Isabella kijkt graag vooruit: “De komende
periode willen we heel graag de tolkenmarkt
op; over vijf jaar wil ik daar echt een plek
hebben. Partijen zoals het Openbaar Ministerie
en de IND moeten verplicht hun tolkopdrachten
aanbesteden. Op dit moment zijn er maar twee
partijen in Nederland die daarop inschrijven en
dat is te weinig, dus ik wil het erop wagen.”
Het is overigens niet zo dat AVB Vertalingen
zich uitsluitend op grote bedrijven richt. Ook
particulieren met kleine vertaalopdrachten
kunnen zich melden. “Iedereen heeft recht
op een goede vertaling,” benadrukt ze stellig.
Vanuit dat sociale gevoel werken er ook zeven
personen met een afstand tot de arbeidsmarkt
bij haar bedrijf.

Samen betere ideeën

De zakelijke relatie met Alfa dateert al uit de
tijd dat Isabella’s moeder de scepter zwaaide.
Isabella: “Daarna kwamen mijn zus en ik erbij
en is het onze business geworden. Alfa doet
het jaarwerk en adviseert ons. Zo heeft
Stephan de Groot van Alfa Aalsmeer ons
begeleid bij de aankoop en verkoop van
aandelen voor mijn zoon, die nu ook toetreedt.
Wat ik waardeer in ons contact, is dat hij ook
heel energiek en gemotiveerd is, veel ideeën
heeft. Daarin lijken wij op elkaar. De gesprekken met hem leiden altijd tot betere ideeën,
daarnaast kunnen we snel schakelen met
elkaar. Dat vind ik belangrijk. ”
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Financiering

Duurzaamheid

Hoe werk je toe naar een
pandemieproof bedrijf?

Start vandaag nog met
duurzamer ondernemen

Mens in bedrijf

Betrokken medewerkers

Wanneer je besluit om duurzamer te gaan opereren, dan doe je dat als
ondernemer niet alléén. Het succes ervan valt of staat met betrokken
personeel. Medewerkers die er net als jij van overtuigd zijn dat het
anders kan en anders moet. Maar hoe creëer je dat ‘eigenaarschap’ dat
je graag ziet op het gebied van duurzaamheid? Dit bereik je onder meer
door medewerkers daadwerkelijk mede-eigenaar te maken. De MEBOregeling (Managers & Employee Buy Out) is hiervoor een veel gebruikte
methode, die ook binnen Alfa is doorgevoerd. Medewerkers kunnen via
certificaten eigenaar worden van een stukje van onze onderneming. Die
constructie betaalt zich uit via 100% verantwoordelijkheid. Daarnaast
blijft het ook belangrijk om goed te communiceren over duurzaamheid
en om de best practices op dit gebied actief met elkaar te delen.

Een halfjaar na het uitbreken van het coronavirus in ons land kunnen
de scherven langzaam worden gelijmd in het bedrijfsleven. Consumenten
geven iets meer uit, het aantal faillissementen valt nu nog mee. Toch houdt
Joost in ’t Zandt, adviseur financieringen en subsidies bij Alfa, zijn hart
vast voor het najaar. Bedrijven met financieringen zullen hun overheidsleningen en uitgestelde rente en aflossing namelijk wel een keer moeten
terugbetalen. “Scherp blijven op financieringen helpt om de zaak
‘pandemieproof’ te maken”, stelt hij.

H

et financieringslandschap is in ruim
tien jaar tijd compleet veranderd;
banken hebben zich door de
kredietcrisis steeds meer teruggetrokken uit het midden- en kleinbedrijf.
Joost: “Het volume aan financieringen is niet
afgenomen, maar het aantal financieringen
onder het miljoen dat de bank verstrekt wel.
Daar is de markt toen ingesprongen, onder
andere met crowdfunding en factoring, maar
ook in de vorm van leasemaatschappijen en
gespecialiseerde financiers in winkelpanden
of ander vastgoed. Je hebt als ondernemer
dus wat te kiezen. Maar veel ondernemers
beseffen dat niet. Zo wijst recent onderzoek
uit dat maar liefst 41 procent van de dga’s niet
op de hoogte is van de bestaande financieringsmogelijkheden.”

Meer werk

Ook om andere redenen blijft een bedrijf toch
liever trouw aan de huisbank. Joost: “Als je
financieringen bij verschillende partijen lopen,
gaat daar meer werk in zitten. Vijftien jaar
geleden kwam je er nog mee weg om slechts
één keer in de vijf jaar door je financieringsportefeuille heen te gaan. Nu adviseren we
klanten om minimaal één keer per jaar de
financiering opnieuw te beoordelen. Met
klanten met een complexe financiering
brainstormen we zelfs al om het kwartaal over
hun financiering. Acht van de tien keren hoeft
de financiering dan niet te wijzigen, omdat
deze aan de beste voorwaarden voldoet. Die

Subsidiemogelijkheden

bevestiging is prettig voor de ondernemer.
Maar juist die twee keer dat het wél nodig
is om de financiering aan te passen, maak je
voor de ondernemer het verschil.”

vorige steunpakketten, er komen faillissementen aan en voor veel bedrijven gaan de
liquiditeitsproblemen sterk toenemen.”

Verken je mogelijkheden

Wat te doen in die situatie? “Goed naar je
financieringen kijken; je hebt daar nu nog
ruimte voor. Blik twee, drie jaar vooruit en
maak daar een goede liquiditeitsprognose
voor, zodat je weet wat je kunt verwachten.
Al die overheidsleningen moeten een keer
worden terugbetaald en dat gaat drukken op je
aflossingsverplichtingen. Je bedrijf helemaal
pandemieproof maken, is misschien niet reëel,
gezien de onzekere situatie. Maar met een
goede liquiditeitsplanning en een flexibele
financiering kun je op
tijd aan de noodrem
trekken als het nodig
is en houd je zelf de
regie. Anders kan een
bank of een andere
financier ook niets
meer voor je doen.”

De pandemie heeft één ding duidelijk gemaakt:
zorg ervoor dat je als bedrijf niet afhankelijk
bent van slechts één financier.*) Joost: “Banken
staan er niet om bekend dat ze heel flexibel
omspringen met de voorwaarden voor
aflossing. Andere partijen gaan daar wel
flexibel mee om. Voor een traditionele lening
kun je nog gerust naar de bank, maar als je
geld nodig hebt voor je wagenpark, kan een
leasemaatschappij een betere optie zijn.”

Coronacrisis

Een keer goed de financieringen bekijken is
vooral nú essentieel, constateert Joost. “De
overheid was aan het begin van de coronacrisis
heel genereus met leningen voor het bedrijfsleven. Ook banken gingen onder de maatschappelijke druk in die stroom mee en schortten de
betalingen voor rente en aflossing tijdelijk op.
Voor bedrijven met tegenvallende omzet kwam
die maatregel goed uit. Maar als je financiering
nog twee jaar loopt, plakt je bank er dus
gewoon nog een halfjaar aan vast. Daar zit ook
mijn vrees voor de nabije toekomst. Bedrijven
komen in de problemen als ze weer verplicht
rente moeten betalen en moeten aflossen
terwijl de coronagevolgen er nog steeds zijn.
Het derde steunpakket is magerder dan de

Liquiditeitsprognose

Joost in 't Zandt
adviseur financieringen
en subsidies bij Alfa

*) Alfa is onderdeel van The Funding Network
en kan klanten vanuit die positie helpen met
toegang tot – wat het al lang niet meer zijn –
zestig ‘alternatieve’ financiers, waaronder grote
banken, maar ook andere geldverstrekkers.

Duurzaam ondernemen: de meeste bedrijven en organisaties willen het graag. We zien echter steeds vaker dat
ondernemers – als ze hiertoe hebben besloten – niet goed
weten waar ze precies moeten beginnen. Want wat zijn de
quick wins en hoe ga je dat verduurzamen betalen?
Alfa is als B Corp al jaren actief om haar bedrijfsvoering duurzamer te
maken. Daarnaast spreken we ook met veel klanten over duurzaamheid.
Immers, het nadenken en handelen op het gebied van duurzaamheid heeft
meestal ook een belangrijke financiële component. Daarom betrekken
we de duurzaamheidsspecialisten van Alfa Consultants hierbij, om de
plannen van klanten concreter te maken. De combinatie van financiële
expertise en kennis op duurzaamheidsgebied maakt hier het verschil.

Duurzaamheid is zoveel meer

Als mensen het hebben over duurzaamheid, komen ze vaak niet verder
dan het vervangen van bestaande verlichting door ledverlichting, of het
installeren van zonnepanelen, om de gebruikte stroom te vergroenen.
Maar duurzaamheid is veel breder dan dat.
Want wat is de maatschappelijke impact van je onderneming? Aan welke
Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties draag
je bij? Ook de duurzame inzetbaarheid van medewerkers valt hieronder.
Het gaat er dan om hoe je als ondernemer bijdraagt aan het welzijn
en kennisniveau van je medewerkers. Daag je hen voldoende uit tot
persoonlijke ontwikkeling? Sluiten de werkzaamheden die iemand
uitvoert ook voldoende aan bij hem of haar als persoon? (Zie
www.sdgnederland.nl voor meer informatie over de SDG’s.) Wie duurzaam
wil ondernemen, zal daarbij de toekomstbestendigheid van de samenleving als geheel als uitgangspunt moeten nemen. Dat is doorgaans ook
het oogmerk van veel wet- en regelgeving. Weeg je als duurzame
ondernemer de maatschappelijke impact van je eigen handelen consequenter mee in je besluitvorming? Dan zal veranderende wet- en
regelgeving je ook minder snel verrassen of overvallen.

Bij duurzamer ondernemen gaan de kosten vaak voor de baten uit. De
financiële onzekerheden of risico’s zijn soms ook iets groter. Wel lopen
duurzame ondernemers vooruit op mogelijke toekomstige wet- en
regelgeving of vereisten uit de markt. Dat is een voordeel. Behalve het
feit dat je als ‘voorloper’ beter voorbereid bent op wijzigende wet- en
regelgeving, helpt de overheid je ook met subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen. Aan deze regelingen zijn verschillende voorwaarden
en regels verbonden. Wil je (meer) werk maken van duurzaamheid? Laat
dan al vroeg in het proces de subsidiemogelijkheden controleren. Soms
is het mogelijk om een groter subsidiebedrag te krijgen door slechts een
kleine aanpassing door te voeren in de opdracht met de leverancier. We
kijken voor klanten overigens niet alleen naar de subsidiemogelijkheden,
maar ook naar regionale fondsen, crowdfunding en voordeligere (bank)
financieringen om hun plannen te realiseren. Ook deze opties nemen we
mee tijdens adviesgesprekken, om zo tot een volledig plan te komen.

Wil je ook duurzamer gaan ondernemen? Neem dan contact op met
Arthur Zantinge (adviseur duurzaamheid) Jelmer Beckmann (adviseur
fiscaliteit, innovatie en duurzaamheid) of Jorian Blom (adviseur
subsidies, innovatie en duurzaamheid) van Alfa Consultants voor meer
informatie (tel. 088 2533300).

Arthur Zantinge
adviseur duurzaamheid

Jelmer Beckmann
adviseur fiscaliteit,
innovatie en
duurzaamheid

Jorian Blom
adviseur subsidies,
innovatie en
duurzaamheid

|

15

16

|

Interview

Mens in bedrijf

CHRISTIAAN VRIELING EN JORDI VERHULP SUMMAVIEW
www.summaview.nl

Business, data & IT; hoe moeilijk kan het zijn?
SummaView helpt bedrijven om meer
data driven te werken, waardoor zij
beter gefundeerde beslissingen nemen,
die hun winstgevendheid positief
kunnen beïnvloeden. Om dit te realiseren, ontwikkelt het bedrijf Business

inefficiënte routes rijden, te duur tanken of
inefficiënt laden. Soms rijden ze te lang met
lage bandenspanning, wat de brandstofkosten
opdrijft. Het is het complex van die factoren
op microniveau dat je tot inzicht brengt,
gefaciliteerd door IT, door BI-oplossingen.”

Kloof tussen business en IT

eide heren vormen samen de directie
van SummaView. Jordi Verhulp: “Ik
ken Christiaan al heel lang. Destijds
werkten we samen als analisten en
ontstond er een klik over de zienswijze hoe de
brug geslagen zou moeten worden tussen
business en IT. Mijn carrièrepad liep anders,
maar we zijn altijd contact blijven houden.
Uiteindelijk ben ik medio 2018 ingestapt bij
SummaView, ruim drie jaar nadat Christiaan
het bedrijf oprichtte.”

Waarom lukt het bedrijven vaak niet om
voldoende informatie uit hun data te halen?
Jordi: “Bedrijven weten vaak onvoldoende de
brug te slaan tussen business en IT. Dat dat niet
gebeurt, is ergens niet zo vreemd. Er zijn maar
weinig mensen die werken op het snijvlak
van business en IT, die beide werelden goed
begrijpen. En daar gaat het mis. IT moet
namelijk altijd dienstbaar zijn aan de business.
De business is in de basis het vertrekpunt, van
daaruit moeten processen worden gedefinieerd
en het beoogde succes dat de business nastreeft.
Wanneer je IT als vertrekpunt neemt, is dat in
feite een cruciale ontwerpfout. Want als IT
niet weet of niet begrijpt welk succes de
business nastreeft, is het ook niet mogelijk
om te verifiëren óf – en in welke mate – de
IT-omgeving daadwerkelijk bijdraagt aan dat
succes. Het IT-proces laat zich vanuit de business
lastig doorgronden door de complexiteit van
de systemen en codes. Hierdoor wordt het
IT-proces steeds vaker als black box omschreven, waarin van alles gebeurt met data. Maar
de business is – en blijft! – primair verantwoordelijk! Bovendien, accountants kijken ook
steeds meer naar de herleidbaarheid van data.”

Antwoorden in de data

Het hoeft niet perfect

Intelligence-processen voor klanten,
waarbij data worden geconverteerd
in betrouwbare (stuur)informatie.
Volgens oprichter Christiaan Vrieling
en zijn compagnon Jordi Verhulp is er
voor bedrijven op dit vlak nog veel te
winnen. Daarvoor moet echter wel de
brug worden geslagen tussen business
en IT – en dat is lastig!

B

Christiaan: “Ik ben deze onderneming gestart,
omdat ik zie dat bedrijven heel veel geld laten
liggen, door onvoldoende informatie uit hun
data te halen. Klein voorbeeld: een logistiek
bedrijf met behoorlijk wat vrachtauto’s op de
weg draait te weinig omzet. Waar ligt dat aan?
Je kunt wel op een hoog niveau kijken naar de
aanschafwaarde van de vrachtauto’s en naar
brandstofkosten, maar die cijfers vertellen jou
nog niet waarom de omzet te laag is. Daarvoor
moet je de data dieper doorgronden. Wij leggen
met onze BI-oplossingen razendsnel dwarsverbanden tussen data. Dan wordt bijvoorbeeld
duidelijk dat chauffeurs op bepaalde trajecten

Klanten van SummaView kunnen met hun
bestaande systemen blijven werken. Dat is
wellicht niet iets wat je verwacht van een
modern jong IT-BI-consultancybedrijf, met de

Christiaan Vrieling (l.) en Jordi Verhulp: "IT moet altijd dienstbaar zijn aan de business."

door hen geformuleerde missie. Jordi: “Wij zijn
er niet op uit om bedrijven extra op kosten te
jagen, door hun allerlei nieuwe systemen en
nieuwe software aan te raden. Dat is in heel
veel gevallen ook helemaal niet nodig. We
spreken met de klant de risico’s door binnen de
huidige opzet en reiken hem de juiste inzichten
aan, waardoor hij kan kiezen welk risico hij
aanvaardbaar vindt. Moet alles kloppen tot vijf
cijfers achter de komma, of zijn twee cijfers
wel genoeg? Heb je een dure cloudoplossing
nodig om één keer per maand een rapport uit te
draaien? Wij zeggen: hergebruik wat er staat,
gooi het kind niet gelijk met het badwater weg.
Als je bepaalde systemen op een server kunt
laten draaien, doe dat dan. Sommige moderne
zaken zien er heel gelikt uit, maar uiteindelijk
gaat het om de functionaliteit, dáár moet het
kloppen.”

Dienstverlening Alfa

Christiaan: “Wij hebben drie bedrijven ondergebracht bij Alfa; de consultancytak van
SummaView en de R&D-tak; die zitten samen
in een holding. We nemen bij Alfa het volledige
pakket af; de boekhouding, het jaarwerk, de
loonadministratie en fiscaal en juridisch advies.
Daarnaast helpen ze ons bij subsidietrajecten.

Erik Langerhuizen, relatiemanager bij Alfa
Nijkerk, is onze vaste contactpersoon; hij
schakelt gelijk met extra interne specialisten
waar nodig. Erik is iemand met een heel scherp
oor, die gelijk verder denkt. Als wij soms wat
‘wilde’ ideeën hebben, kijkt hij daar gelijk heel
kritisch naar. Zegt dus soms ook heel duidelijk
‘nee’ waar wij op een ‘ja’ hoopten. Hij is echt
een relatiemanager; hij maakt makkelijk een
babbeltje, maar zodra hij zijn accountantspet
opzet, is-ie messcherp.
Wij hebben in 2019 voor Alfa gekozen, omdat
we willen doorgroeien tot een belangrijke
autoriteit op het gebied van datamastermanagement. Dat brengt extra uitdagingen en
eisen met zich mee, die een maatje te groot
waren voor hun voorganger. Alfa heeft ons
recent prima begeleid met een aanvraag voor
de MIT, maar helpt ook met andere zaken, onder
meer op HR-gebied. Zo hadden we laatst acuut
belangrijk juridisch advies van hen nodig, maar
zat de hiervoor aangewezen juridisch specialist
ergens in Europa te genieten op de camping.
Toen is er razendsnel geschakeld om ons binnen
een uur passend advies te geven. Als we daarin
verkeerd geadviseerd waren, had ons dat een
hoop geld gekost.”

|

17

18

|

Klant versus adviseur

Mens in bedrijf

|

www.leapdevelopment.nl
www.gtts.eu

Jan ten Thije:

“Herwin is heel
recht door zee”
Leap Development in Deventer is een ingenieursbureau met een specifieke expertise: ‘true global
communication’, het ontwikkelen van communicatieapparatuur met werelddekking, zoals track and
trace-systemen voor schepen en defensiemateriaal.
Het bedrijf maakt de apparatuur om verbinding te
leggen met het Amerikaanse Iridium satellietnetwerk,
dat de data naar een opdrachtgever verstuurt. Jan ten
Thije begon Leap Development in 2006 en is medeoprichter en eigenaar van een bedrijf in Engeland.

"T

oen ik begon met Leap Development, had ik net
met mijn vrouw de boerderij van mijn schoonouders
overgenomen. Het achterhuis is verbouwd tot
woondeel, het voorhuis is aangepast, zodat mijn
schoonouders er konden blijven wonen. Zij waren net gestopt
met hun agrarisch bedrijf en hadden altijd Alfa als accountantskantoor gehad. Als bedrijf heb je toch een accountant nodig en
het leek mij handig als die meteen wist hoe de vork in de steel zat.
We hadden al contact gehad bij de overname van de boerderij,
maar ik heb eerst nog wat onderzoek gedaan bij collegabedrijven, om te horen wat zij op jaarbasis aan accountantsfees
betaalden. De prijsstelling van Alfa was heel redelijk. Dat was
niet de enige reden om met Alfa in zee te gaan. Ik wilde ook
een kantoor dat mensen heeft in alle disciplines. Daarom was
Alfa voor mij een logische – en achteraf ook goede – keuze.
De samenwerking met Herwin loopt goed. Herwin is een
echte accountant; het accountantsbloed loopt bij hem door
de aderen. Het is bij Herwin zwart of wit, zoals een accountant
moet zijn. Als ondernemer zou je weleens wat flexibeler willen
zijn, maar dat gaat niet altijd. Herwin is heel recht door zee.
Ik vind hem vakkundig. Hij komt zijn afspraken na.
Ik heb weleens van die dingetjes waarbij ik de klok heb horen
luiden, maar niet weet waar de klepel hangt. Eergisteren nog,
met een formulier van de belasting waar ik niks van snapte.
Ik scan het in en mail het naar Herwin: kunnen we het er even
over hebben hoe we dit aanpakken? Ik bel ook regelmatig, voor
personeelszaken of andere dingen. Op alle gebieden heeft Alfa
expertise en kunnen ze je goed advies geven. Dan ben ik blij
dat ik op zulke momenten de hulp van Herwin kan vragen.
Met het bespreken van de jaarrekeningen is het gewoon
gezellig. Natuurlijk moet het allemaal betaald worden. Hij
komt hier naartoe of ik ga naar hen toe. En als we dan bij elkaar
zitten, is het niet zo dat ik op een wipstoel zit en zeg dat elk
uur er één is. Dat het me geld kost, interesseert me niet.
Het gaat om het resultaat dat het oplevert.”

Herwin IJzerman:

“Mooi om te zien
dat Jan succes heeft”
Herwin IJzerman werkt sinds 1998 bij kantoor Zwolle
van Alfa, waar hij destijds begon als assistent. Als senior
klantbeheerder heeft hij zijn klantenportefeuille de
afgelopen jaren steeds verder zien groeien. Herwin
is gespecialiseerd in het midden- en kleinbedrijf.
Een van zijn klanten is Leap Development, waarmee
hij inmiddels vijf jaar samenwerkt.

"J

an doet het goed. Hij is een echte ontwikkelaar, net
als zijn vijf medewerkers. Er zit heel veel potentie in
Leap Development. Ruim anderhalf jaar terug is het
pas echt gaan lopen. Toen heeft Jan een heel grote
opdracht voor het ministerie van Defensie binnengehaald. Ik
denk dat wij hem heel goed kunnen ondersteunen.
Ik heb Leap Development vijf jaar geleden overgenomen van
een collega. Het is een klant die niet alleen behoefte heeft aan
administratieve ondersteuning. Hij is echt een adviesklant: voor
fiscale en personeelszaken, maar ook voor financiële planning,
voor juridische vragen. Die begeleiding zoekt Jan ook echt op
en hij doet er ook iets mee. Niet alleen bij Alfa; hij zoekt ook
begeleiding op andere gebieden. Hij maakt veel gebruik van
subsidies, wij helpen hem weer met de Innovatiebox en de
WBSO, de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk.
Het vertrouwen dat we geven, krijg je ook weer terug. Een
voorbeeld: hij moest in een contract iemand als back-up voor het
financiële gedeelte opgeven, voor als er iets gebeurt. Daar sta ik
dan vermeld. Als Jan een kostprijsberekening voor een klant moet
maken, gooit hij het bij mij over de schutting. Denk hierbij aan de
tariefstelling van een ontwikkeltraject. Dan rekenen wij dit gelijk
door: wat levert het jou op? Als er een akkevietje is, weet hij mij
te vinden.
Jan is iemand die makkelijk contact maakt. Overal ter wereld
bezoekt hij beurzen, hij is altijd op netwerkbijeenkomsten. Nu die
er niet zijn, investeert hij weer actief in de website, in posts op
LinkedIn en andere social media en in nieuwsbrieven. Hij is heel
enthousiast. Positief ingesteld. Een doorzetter. Hij heeft het
ISO 9001:2015-certificaat behaald; bijzonder voor een bedrijf
van vijf personen. Maar Jan heeft het ook weleens flink voor zijn
kiezen gehad, een paar jaar terug. Soms is hij misschien wel wat
té goed van vertrouwen. Jan wil heel graag klanten helpen. En
dan is het weleens lastig om er financieel goed uit te springen.
Het is mooi om te zien dat hij succes heeft, ook internationaal.
Ja, hij heeft het wel voor elkaar.”
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Coronacrisis lijkt zegen voor
handel in caravans en campers
www.raemacaravans.nl

Nog maar een halfjaar geleden was het in één keer gedaan met de verkoop van caravans en
campers bij RAEMA. Ook hier was corona de boosdoener. In paniek was Johan Raemaekers
echter niet. “We hadden in het voorjaar opeens geen bezoek meer in de showroom. Maar de
werkplaats liep helemaal vol.” Achteraf kan hij opgelucht ademhalen. “Toen de grenzen weer
opengingen, is het flink aangetrokken. Mensen die normaal in een hotel op vakantie gingen,
wilden er nu op uit met een caravan of camper. We hebben een aardige inhaalslag gemaakt.”
RAEMA Caravans & Campers is dealer van
diverse merken, tot in het hoogste segment
aan toe. Aan de Hulsenweg in Nederweert
staan zelfs campers voor de prijs van een heel
fatsoenlijke eengezinswoning. “Maar dan heb
je wel een heel complete, met zonnepanelen,
schotelantenne, airco, camerasysteem, een

bakoven met grill, automatisch levelsysteem
en nog veel meer.” Ook deze campers
worden op dit moment ‘gewoon’ verkocht.
Inmiddels kampt RAEMA zelfs met leveringsproblemen. “Van de voorraad van 2020 is
nagenoeg alles weg. Van sommige fabrikanten hoor ik zelfs dat ze al halfvol zitten voor

volgend jaar. Wat we nog te koop hebben,
staat hier in de showroom.”
Het is dan de tweede crisis die Johan en
echtgenote Jacqueline ‘overleven’. Ze
startten hun caravan- en camperbedrijf in
2012. Het was crisis. “Waar begin je aan, zei
iedereen.” Johan wist het: je moet je klanten
ontzorgen, klantvriendelijk en servicegericht
zijn. Dan heb je bestaansrecht. “De importeur
van Hobby caravans zei het weleens:
jullie stralen positiviteit uit. Dat
enthousiasme breng je over
op de potentiële klant.”

Onze vestigingen, overal dichtbij
Aalsmeer

088 2531100

Emmen

088 2532200

Leeuwarden

088 2532300

IJsselmuiden

088 2533000

Aalten

088 2531250

Gorinchem

088 2531950

Meppel

088 2533150

IJsselstein

088 2532900

Amersfoort

088 2533500

Groningen

088 2531600

Naaldwijk

088 2532450

Zelhem

088 2531300

Arnhem

088 2531800

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

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

