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Niet alleen het milieu 
moet duurzaam zijn, 

ook mijn portemonnee
André Slager kijkt heel anders 
tegen de stikstofdiscussie aan

“Belangrijk om maakbedrijven 
voor Nederland te behouden”

Verenigd Ondernemers Fonds investeert 
in Nederlandse maakindustrie

Wat als je reststromen 
ineens waarde krijgen? 

Van reststromen bladerdeeg en 
visresten naar luxe koekjes en olijfoliën



Voorwoord
Andere feestdagen

De feestdagen staan voor de deur en met deze 

aflevering van Mens in bedrijf sluiten wij het toch wel 

heel rare jaar 2020 af. Ik ben wel benieuwd hoe wij 

over 20 jaar zullen terugblikken op dit jaar, waarin  

alles even letterlijk stilstond en ons dagelijks leven er 

anders uit kwam te zien. Een aangepaste manier van 

werken, een aangepaste manier van leven. Bedrijven 

die kapot gaan of juist floreren als nooit tevoren. 

Veerkracht, doorzettingsvermogen en creativiteit zijn nodig. 

Aandacht voor iets anders: op deze plek wil ik je vragen om mee te werken aan 

de korte enquête, die wij meesturen met deze editie. Het invullen hiervan vraagt 

maar een paar minuten tijd, maar je helpt ons er echt mee. De reden hiervoor is als 

volgt: met heel veel energie werken Annemiek, Annemarie, Jan en ondergetekende  

aan dit blad. We zijn er trots op! Tegelijkertijd moet je niet altijd blijven doen wat je 

altijd al deed. Natuurlijk kunnen wij achter ons bureau proberen te verzinnen wat 

jouw gedachten en behoeften zijn ten aanzien van ons magazine. Maar we kunnen 

het veel beter rechtstreeks vragen: voldoet Mens in bedrijf nog aan je behoefte, in deze 

steeds digitaler wordende wereld? Dat antwoord kan ja, nee of iets anders zijn. Buiten 

kijf staat dat wij je zo goed mogelijk van informatie willen blijven voorzien. Ook willen 

we inspirerende verhalen van andere ondernemers met je blijven delen, ongeacht de 

vorm. We lezen in de enquête graag je mening!  

Nu het eind van het jaar rap nadert, is dat ook een goed moment om je op een 

belangrijk aandachtspunt te wijzen: de UBO. Op pagina 11 leggen we duidelijk uit  

wat er op dit terrein van je verwacht wordt. Kortgezegd komt het erop neer dat de 

overheid duidelijker in beeld wil brengen wie nu eigenlijk de uiteindelijke eigenaren  

zijn van een bepaalde onderneming – Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) in goed 

Nederlands. Dit alles om fraude te voorkomen. 

Normaal zou ik hier gewoon afsluiten met de woorden dat ik je heel fijne feestdagen 

toewens, samen met jouw dierbaren. Maar 2020 is door corona in alle opzichten 

anders. Of we echt met onze dierbaren kerst kunnen vieren, is op dit moment van 

schrijven nog maar de vraag. Ik snap ook dat veel ondernemers de feestdagen minder 

feestelijk zullen doormaken dan gebruikelijk, vanwege de zorgen over de toekomst van 

hun onderneming. Kortom, het zullen andere feestdagen worden. Laten we proberen 

om er juist nu meer voor elkaar te zijn en naar elkaar om te zien. Juist naar degenen 

die het in deze tijd extra moeilijk hebben. 

Fou-Khan Tsang

Voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs
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4  Niet alleen het milieu 

moet duurzaam zijn, 
ook mijn portemonnee

  André Slager is een boer met koeien, 
maar wil niet de hele dag met koeien 
bezig zijn. Hij is een innovatieve 
ondernemer en mede daarom staat 
er op zijn erf in Dedemsvaart sinds 
twee jaar een monovergister. André 
heeft een geheel eigen kijk ‘op die 
hele stikstofdiscussie’.   

7  Revisiegesprek leidt  
tot bevestiging of  
verbetering

  Heb ik mijn huidige financiering goed 
geregeld of kan het (veel) beter? 
Alfa Consultants houdt de komen-
de periode revisiegesprekken met 
klanten om deze vraag te bespreken. 
De ene keer zal blijken dat een 
gunstiger financiering wenselijk is, 
de andere keer dat de huidige 
financiering goed geregeld is.   

8    Bedrijven in Neder-
landse maakindustrie 
toekomstbestendig 
maken

  Het Verenigd Ondernemers Fonds 
in Amstelveen heeft een missie: 
investeren in gezonde bedrijven in 
de Nederlandse maakindustrie, om 
deze voor Nederland te behouden. 
De investeringsmaatschap gaat niet 
voor de snelle exit, maar investeert 
voor onbepaalde tijd.    

12  Wat als je reststromen 
ineens waarde krijgen?

  Junion Hanenberg heeft een gron-
dige hekel aan voedselverspilling. 
Met zijn start-up IntelligentFood legt 
hij zich daarom nu toe op de verwer-
king van reststromen bladerdeeg en 
vis tot luxe koekjes en aromatische 
olijfoliën op basis van visextracten. 

  10    Kort nieuws 
Chantal van Oijen directievoorzitter regio 
Brabant-Limburg, Wansink & Partner werkt 
voor salaris- en loonadministratie samen 
met Alfa, ‘Groeimaand’ bij Alfa, let op je 
verplichte UBO-registratie, Alfa verdient 
'aanmoedigingsprijs' bij prijsuitreiking 
Driehoek 3D Trofee.

   
14  Naar een pandemieproof bedrijf
  Financiering is voor iedere ondernemer 

een belangrijk thema. Jelmer Beckmann 
van Alfa Consultants is in dat kader een 
fervent voorstander van de integrale 
aanpak van financieringsvraagstukken. 
Hij legt uit waarom.  

 15    Impact van het Bouwstenen-
rapport  
Het rapport ‘Bouwstenen voor een beter 
belastingstelsel’ bevat een beleidsvoor-
stel dat de vrijstelling bedrijfsopvolgings-
regeling uitkleedt. 

16    Van Kunstacademie naar handel 
in tweedehands boeken  
Na de Kunstacademie komt Gijs Kaaijk 
erachter dat zijn toekomst toch ergens 
anders ligt. Met zijn Boekenbalie koopt 
hij tweedehands boeken in (zo'n 30.000 
per maand), om die weer aan de man te 
brengen. 

18    Klant versus adviseur  
Piet Krop van EversPartners uit Beverdijk 
neemt het op tegen Mark Vermeulen, 
directeur bij Alfa in Heerhugowaard en 
Purmerend. 
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“Niet alleen het milieu moet duurzaam 
zijn, ook mijn portemonnee”

ANDRÉ SLAGER  SLAGER-NIJKAMP VOF

 'E en rustgevend moment’ noemt 
André het melken op het vroege 
tijdstip van half vijf (‘maar het wordt 
ook weleens kwart voor vijf’). Als 

het erop zit, gaat hij liever andere dingen doen. 
“Van de hele dag met de koeien bezig zijn word 
ik niet gelukkig. Mijn medewerkers vinden het 
juist mooi, de hele dag tussen de koeien. Ik houd 
van afwisseling en ben er voor het regelwerk. 
We doen ook al het landwerk zelf, ik doe een 
gedeelte van het trekkerswerk. En verder heb 
ik mijn eigen klusjes, zoals de voorraadbak voor 
de voerrobot bijvullen. En buiten werktijd ben 
ik ook de sigaar. Gisteravond moest er een koe 
kalven om negen uur. Je hebt er niet veel werk 
aan, maar je moet er toch even zijn.”
In 2000 komt hij in het bedrijf, na eerst een 
jaartje in Nieuw-Zeeland op een boerderij te 
hebben gewerkt. Zijn vader is het bedrijf in 
1968 begonnen. Eerst in Staphorst, maar als de 

boerderij in de weg ligt voor de uitbreiding van 
de A28, verhuist het gezin naar Dedemsvaart. 
Wat hij van zijn vader heeft geërfd, is de 
innovatieve mentaliteit. “Mijn vader heeft in 
1969 al een ligboxenstal neergezet. Voor dat 
moment was dat vrij vooruitstrevend. Ja, dat 
innovatieve heb ik ook wel een beetje. Anders 
begin je niet aan zo’n monovergister.” Ook 
investeerde hij in zonnepanelen, liet een lage-
kostenstal bouwen en er kwam een automatisch 
voersysteem.

Modewoord
De monomestvergister is een installatie die 
methaangas produceert. Het biogas wordt in 
een warmte/kracht-koppeling (WKK) omgezet 
in duurzame elektriciteit en warmte. Zuivel-
fabrikant Friesland Campina richtte er het 
project Jumpstart voor op. Binnenkort functio-
neren er ongeveer dertig van die vergisters in 
ons land. André: “Friesland Campina is het te 
doen om de duurzaamheid. Ik realiseer mij ook 
dat duurzaamheid een belangrijk thema is, al is 
het wel een beetje een modewoord geworden. 
Maar ik vind: niet alleen het milieu moet 
duurzaam zijn, ook mijn portemonnee. 
Financieel moet het wel wat opleveren. Die 
monovergister vond ik wel interessant, ook 
omdat ik van techniek houd. Op deze manier 
zou het mooi te combineren zijn. Uiteindelijk 
verwacht ik dat ik door het verminderen van 
de CO2-emissie en andere emissies, van onder 
andere de mestbult, vooroploop. Het scheelt 
sowieso al een derde deel van de CO2 per liter 
melk.”

Samenwerking met Nijkamp
Sinds 2006 werkt André samen met de familie 
Nijkamp in Dedemsvaart, die geen opvolger 
heeft. “Ze wilden nog wel graag even door. 
We vullen elkaar mooi aan. De familie Nijkamp 
ontzorgt mij door voor het jongvee te zorgen. 
Het jongvee gaat daarheen als ze ongeveer tien 
dagen oud zijn en het komt ongeveer zes weken 
voor het afkalven weer terug. Henk Nijkamp 

Ja, hij heeft vanmorgen 200 koeien 

gemolken vanaf half vijf. Maar noem 

André Slager géén koeienboer. “Ik ben 

een boer met koeien. Ik moet niet de 

hele dag met koeien bezig zijn, daar 

zijn mijn medewerkers beter in”, lacht 

hij. Hij is liever ondernemer op het 

bedrijf dat hij samen met echtgenote 

Rianne heeft: Slager-Nijkamp VOF in 

Dedemsvaart. Een ondernemer die 

innovatief is – er staat sinds twee jaar 

een monovergister op het bedrijf – en 

‘heel anders tegen die hele stikstof-

discussie aankijkt’.

hoeft zich verder niet druk te maken over mest, 
ruwvoer of regelwerk, zoals de gecombineerde 
opgave. Die dingen worden in het geheel 
meegenomen. Samenwerken heeft alleen zin 
als je echt samenwerkt. Dus helemaal samen-
voegen, anders heeft het geen voordeel voor 
beide partijen.”

Stikstofdiscussie
Op deze vroege morgen klinkt André opgewekt. 
Niet als een boer die er na alle negatieve 
berichtgeving de smoor in heeft, ook al is de 
hele discussie rondom stikstof hem niet 
ontgaan. “Ik kijk er toch heel anders tegenaan 
dan de gemiddelde Nederlander. Ja, wij stoten 
stikstof uit. Maar wij binden ook weer stikstof 
en we vangen CO2 op. Uiteindelijk is na een 
jaar of tien de kringloop weer rond. Andere 
sectoren maken gebruik van fossiele brand-
stoffen die niet meer terugkomen. Het gebruik 
van fossiele brandstoffen in de landbouw is 
maar heel klein. Ik realiseer me: ook wij als 
landbouw moeten iets doen, maar er moet wel 
een stukje beloning tegenover staan.”

Makkelijke prooi
Hij begrijpt waarom ‘zijn’ sector het elke keer 
moet ontgelden. “Wij zijn een makkelijke prooi 
als landbouw. Iedereen weet: de landbouw 
stopt niet, die vecht door, die komt er wel 
weer bovenop. Nee, ik ben niet mee geweest 
naar Den Haag. Ik vond het wel mooi dat 
andere veehouders wel zijn gegaan.”
De nuance mist hij ook weleens in het debat 
over wel of niet weiden. “Van nature was ik 
heel fanatiek met weiden. Mijn koeien liepen 
altijd buiten, ook als het regende. De grond 
hier leent zich er goed voor. Maar nu staat die 
vergister op het bedrijf. Daar moet dagverse 
mest in. Wil je dus de kringloop sluiten, dan 
kun je beter je koeien binnen houden. Binnen 
is het ook veel makkelijker te regelen. Nu blijf 
je bijsturen. Vanwege de maatschappelijke 
druk gaan mijn koeien nog naar buiten, maar 
het begint elkaar wel te bijten onderhand.”

Diervriendelijkheid
Op zijn bedrijf krijgen zijn 200 ‘dames’ meer dan 
gemiddelde aandacht. In de stal zijn diervriende-
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Heb ik mijn huidige financiering goed 
geregeld of kan het (veel) beter? Het 
antwoord op die ondernemersvraag 
bespreken adviseurs van Alfa regel-
matig met financieringsklanten 
tijdens zogeheten revisiegesprekken. 
De reden daarvoor: bij negen op 
de tien ondernemers is de huidige 
bedrijfssituatie – soms ingrijpend – 
veranderd ten opzichte van het 
moment waarop ze hun financiering 
destijds regelden. Een goede aanlei-
ding om de bestaande financiering 
opnieuw tegen het licht te houden.

Revisiegesprek leidt tot 
bevestiging of verbetering 

Frank van Ee (directeur bij Alfa Consultants 
in Nijkerk) is overtuigd van het nut van de 
revisiegesprekken. “Voor ondernemers is 
het belangrijk om minimaal één keer per jaar 
met hun adviseur de lopende financiering te 
bespreken. Dat heeft alles te maken met het 
feit dat de markt zo aan het veranderen is. 
Klopt je rente nog wel en geldt dat ook voor 
de voorwaarden waartegen je gefinancierd 
bent? Wordt er wellicht nog gekeken naar 
ratio’s, die op dit moment eigenlijk helemaal 
niet meer relevant zijn voor je bedrijf? Wat 
is de stand van zaken ten aanzien van de 
zekerheden die je bij aanvang van je financie-
ring hebt moeten afgeven? Staan die nog 
wel in verhouding tot het uitstaande krediet? 
Anders gezegd: je mag de financiering van je 
bedrijf misschien wel zien als een maatpak, dat 
met enige regelmaat versteld mag worden.”  

Direct naar de huisbank?
Frank signaleert dat veel ondernemers met 
een financieringsbehoefte zich bij aanvang van 

een project of investering onmiddellijk wenden 
tot hun vertrouwde huisbank. “De huisbanken 
hebben de ondernemer in de loop der tijd ook 
vaak op slimme manieren extra aan zich weten 
te binden. Door zekerheden te vragen, 
inschrijven op het pand, activa op het pand, 
waardoor er voor andere financiers eigenlijk 
maar weinig te financieren overblijft. In dat 
kader is het goed om te weten dat er ook 
‘direct lenders’ in de markt zijn, die zonder 
dekking durven te financieren. Ze vragen de 
ondernemer daarvoor wel een net wat hoger 
rentetarief dan de bank, maar je krijgt daar als 
ondernemer wel wat meer vrijheid voor terug. 
Zo kan er soms eenvoudiger boetevrij extra 
worden afgelost. Wat wij klanten duidelijk 
willen maken, is dat ze zich niet op voorhand 
volledig moeten verlaten op hun huisbankier. 
Het palet aan alternatieve financiers breidt 
steeds verder uit; er is echt wat te kiezen. 
Vanuit Alfa adviseren wij onze klanten hier 
graag over. Met (aanvullende) alternatieve 
financiering maak je je namelijk ook minder 
kwetsbaar ten opzichte van je bank.”

Revisiegesprek
Maar wat gebeurt er nu eigenlijk precies tijdens 
een revisiegesprek? “Bij een revisiegesprek 
kijken onze adviseurs met de klant naar wat  

Frank van Ee
directeur bij Alfa 
Consultants in Nijkerk
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er speelt en welke mogelijkheden er zijn.  
We kijken naar de voorwaarden waartegen  
de financiering verstrekt is en naar de 
gehanteerde tarieven. Passen die nog wel  
bij de verstrekte financiering? Soms ligt extra 
aflossen voor de hand, een andere keer juist 
een stuk bij-financieren. Daarvoor is het 
belangrijk om in beeld te hebben waar jij als 
ondernemer naartoe wilt. De uitkomst van 
zo’n revisiegesprek kan overigens heel divers 
zijn. Als we ontdekken dat je ongunstig 
gefinancierd bent, gaan we graag samen met 
jou op zoek naar een aantrekkelijker financie-
ringsvorm, onder betere condities. Daarvoor 
zijn we ook aangesloten bij het financierings-
platform The Funding Network. De uitkomst 
van zo’n revisiegesprek kan ook zijn dat je je 
huidige financiering op dit moment prima 
geregeld hebt. Die bevestiging stelt je als 
ondernemer gerust. Om die reden vind ik 
een revisiegesprek bij voorbaat al zinvol.”

lijke ligboxen geïnstalleerd, koeien kunnen 
uitrusten op speciale matrassen. André: “Uitein- 
delijk is die koe een productiemiddel. Maar zo 
wil ik het niet zien. Die koe is ook een levend 
wezen, die moet voor jou werken. En als je 
een koe goed verzorgt, krijg je er ook iets voor 
terug. Dus die diervriendelijkheid staat bij mij 
op nummer één. En aan de andere kant: een 
hoge productie is voor mij niet het allerbelang-
rijkste. Ik kijk liever naar de kostprijs.”

Elektrodialyse
Inmiddels heeft de innovatieve ondernemer in 
André zich op een volgende noviteit gestort: 
via elektrodialyse (een technologie met 

gebruikmaking van membranen) stikstof, 
kalium en fosfor uit mest halen. Het project, 
opgezet door de TU Delft, moet – als het 
goed is – de landbouw binnen vijf jaar van het 
probleem verlossen. Begin volgend jaar moet 
een eerste installatie in de praktijk functione-
ren. “We zijn aan het kijken of het werkt. Als 
dat zo is, zou je ook weer je eigen kunstmest 
kunnen maken en ben je weer minder 
afhankelijk van een leverancier.”

Relatiebeheerder Bertus Dijk
Dan blijft er nog één leverancier over waar 
André graag trouw aan blijft: Alfa. “Of eigenlijk 
Bertus Dijk, mijn relatiebeheerder. Ik heb geen 

relatie met Alfa, ik heb een relatie met Bertus. 
Een relatiebeheerder is heel belangrijk. Die 
moet weten wat er hier speelt en waar ik mij 
mee bezighoud, zodat hij kan meedenken. 
‘Zou je dit of dat nou wel doen? Wat houd je 
eraan over? Moet je die investering niet wat 
naar voren halen?’ Bertus durft ook te zeggen: 
‘Hoe denk je dat te gaan doen met je werk en 
je gezin?’ Het gaat hem niet alleen maar om 
het zakelijke, maar ook om het persoonlijke. 
Je weet hoe makkelijk er wordt gezegd dat je 
wel een koe extra kan melken. En negen van 
de tien keer klopt dat ook. Maar die tiende 
keer dat het niet lukt, daar gaat het om. Dat 
is het mooie van Bertus.”

De melkveehouderij moet een forse inspanning leveren om de 
klimaatdoelstellingen te halen. Een structurele aanpassing van 
het bedrijfssysteem is nodig om de uitstoot van broeikasgassen 
en ammoniak te verminderen. 

Vanuit onderzoek komt er steeds meer informatie beschikbaar 
over het ontstaan van broeikasgassen op het melkveebedrijf. 
Hierdoor is er meer kennis over de invloed die een ondernemer 
heeft om de uitstoot op het individuele bedrijf te verlagen. De 
toepasbare reductiemaatregelen zijn divers, maar in de bedrijfs-
voering gaat het om voer, mest, beweiding, huisvesting en 

bodem. Daarbij is het van belang om goed oog te houden voor 
de onderlinge relaties tussen broeikasgassen. 

Een integrale benadering is van belang om ook het effect op het 
bedrijfsresultaat goed in de gaten te houden. In de rapportage van 
BAS Melkvee Plus komen een aantal kengetallen uit de Kringloop-
wijzer, om een relatie te leggen met de financiële resultaten. 
De melkveespecialisten van Alfa kunnen je ondersteunen in de 
reductie van de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak in 
relatie tot de financiële resultaten. Immers, daar moet altijd een 
goede balans in blijven voor de continuïteit van het bedrijf.

Balans vinden in reductie van broeikasgassen en financieel resultaat

Neem voor een revisiegesprek over jouw 
financiering contact op met je eigen Alfa-
adviseur. Je kunt ook contact opnemen 
met Alfa Consultants via 088 2533300.



“Ons doel: bedrijven in de 
Nederlandse maakindustrie 
toekomstbestendig maken”

JEROEN VAN SCHREVEN, ANTHONY DEGENAAR EN WILBERT HOEVENAARS  
VERENIGD ONDERNEMERS FONDS
www.verenigdondernemersfonds.nl
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 J eroen van Schreven (partner): “De 
maakindustrie in Nederland is super-
belangrijk, daarom moeten we er ons ook 
voor inzetten om deze tak van industrie 

te behouden. Als je dingen niet meer maakt, 
kun je ze immers ook niet meer servicen.  
Je hebt dan geen mensen meer met mooie 
technische banen. Daarmee maak je je steeds 
afhankelijker van de maakindustrie in het 
buitenland.”  

Bundeling krachten
Hoe zit het team van het Verenigd Onderne-
mers Fonds (verder: VOF) in elkaar, wie doet 
wat? Anthony Degenaar (directeur): “Ik heb 
mijn compagnons Jeroen van Schreven en 
Wilbert Hoevenaars ontmoet via een bevrien-
de zakelijke relatie, die wel een match zag 
tussen ons. Wilbert en Jeroen startten in  
2002 hun bedrijf UPD (Nederlands grootste 
verbeternetwerk), dat zich kortgezegd toelegt 
op procesverbetering en optimalisatietechnie-
ken. Zelf ben ik overnameadviseur, dealmaker, 
en ik liep al wat langer rond met plannen om in 
mkb-bedrijven te investeren. Mijn taak is het 
opsporen van goede bedrijven en vervolgens 
alle stappen met betrokkenen doorlopen om 
tot een deal te komen. Op die route komen er 
dus ook waarderingsvraagstukken voorbij, 
intentieovereenkomsten, enzovoorts.” 

Hoe kunnen we eraan bijdragen om de Nederlandse maakindustrie te behouden? 
Vanuit die vraag is in Amstelveen het Verenigd Ondernemers Fonds opgericht. 
Deze investeringsmaatschappij voor het mkb richt zich specifiek op gezonde 
bedrijven in de Nederlandse maakindustrie. Om ze te optimaliseren waar mogelijk, 
zodat ze toekomstgerichter én toekomstbestendiger worden. Alfa ondersteunde 
hen in de afgelopen periode bij drie grote transacties.   

Investeringscomité
Het team van het VOF bestaat naast Jeroen 
van Schreven, Anthony Degenaar en Wilbert 
Hoevenaars ook uit een driehoofdig investe-
ringscomité. Jeroen: “Wij hebben aan de 
voorkant veel vrijheid, maar Egor Wals, Jörgen 
Bakker en Rogier Gabriël zijn meesters in het 
rationaliseren van een deal. Ze strippen alle 
franjes eraf, waardoor je de kale deal blijft 
zien. Dus waar wij al snel één plus één zien 
als drie, blijven zij één plus één gewoon twee 
vinden”, grinnikt Jeroen met een vleugje boer 
met kiespijn. “Die functiescheiding binnen ons 
team is heel belangrijk.”

Focus op gezonde bedrijven
Het VOF richt zich op bedrijven, waar 
bedrijfsopvolging binnen afzienbare tijd  
gaat spelen. Jeroen: “Bij zulke bedrijven  
zit regelmatig al twintig of dertig jaar een 
directeur aan het stuur, die in zijn eentje het 
bedrijf leidt en over enorm veel technische 
kennis beschikt. Het kunnen formeren van  
een stevig managementteam vraagt echter  
om andere skills. Dit type bedrijven werkt  
ook vaak erg inside-out. Wanneer wij als  
VOF besluiten om te investeren in zo’n bedrijf, 
leveren wij toegevoegde waarde om dat 
bedrijf toekomstbestendig te maken. Verduur-
zaming is daarbij een heel belangrijk aspect. 

Klein voorbeeld: wanneer je verouderde 
machines binnen het machinepark vervangt, 
zijn nieuwe machines al gauw significant 
milieuvriendelijker. Tegelijkertijd kijken we 
natuurlijk ook naar de afzetkant, naar de 
winstgevendheid van de klanten van deze 
bedrijven. En leuke klanten zijn in dat kader 
niet per definitie de klanten waar ook het 
meeste aan verdiend wordt.” 

MBI’s
Jeroen: “We werken ook veel met MBI’ers 
(Management Buy-In); directeuren die een 
deel eigen geld meenemen en onder gelijke 
voorwaarden als de onze participeren in de 
deal. Zij gaan het bedrijf dan daarna leiden. 
Het is een doorlopend proces om dat te 
onderhouden, en die taak ligt vooral bij mij  
en Wilbert. Een MBI is ook een delicaat 
matchingsproces; de nieuwe directeur moet 
echt bij het bedrijf passen en er op onze 
manier aan willen bijdragen om het bedrijf  
zo optimaal mogelijk te laten functioneren.”

Rol Alfa
Anthony: “Wij hebben Alfa bij onze due 
diligence-trajecten betrokken. Een team van 
hun consultants, juristen en fiscalisten zorgt 
ervoor dat alles juridisch correct verloopt en 
we niet het risico lopen in zee te gaan met een 

bedrijf met lijken in de kast. We hebben 
inmiddels gedurende drie grote deals met 
elkaar samengewerkt. Tijdens de eerste deal 
moesten we nog een beetje wennen aan 
elkaar, maar bij elke volgende deal raakten  
we steeds meer op elkaar ingespeeld. Dat is 
belangrijk om op een hoger niveau te komen 
met elkaar. Er ligt nu dan ook een heel stevige 
vertrouwensbasis. Daarnaast is het prettig dat 
Alfa met ons mee uitkijkt naar nieuwe kansrijke 
bedrijven in de maakindustrie. Onze beide 
netwerken zijn groot en mede daardoor 
hebben we in de afgelopen periode ook die 
drie deals kunnen sluiten.”

Wilbert Hoevenaars, Anthony Degenaar en Jeroen van Schreven: "Nieuwe machines zijn al gauw significant milieuvriendelijker"
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Het Verenigd Ondernemers Fonds (verder: VOF) onderscheidt zich als investeringsmaat-
schappij van private equity partijen die vooral voor gauw cashen en de snelle exit gaan. 
Anthony Degenaar: “Bij ons gaat het om toekomstbestendigheid en om continuïteit. 
Wij investeren voor onbepaalde tijd. Dat vind ik een elementair onderscheid. De veertig 
ondernemers die in ons investeerdersnetwerk zitten, komen ook zelf met ideeën, 
contacten en kennis. Het zijn stuk voor stuk volbloedondernemers, die ook graag 
bijdragen, voor de langere termijn. Wilbert Hoevenaars: “Ze vinden het leuk om betrokken 
te zijn, mee te denken en mee te doen. Dat is toch veel beter dan eens in de zoveel tijd 
een verslagje?!”

Helikopterview
Anthony vervolgt: “Het eerste contact hebben 
we altijd met Stephan de Groot (overname-
adviseur en accountant bij Alfa). Hij neemt de 
leiding over het hele proces, omdat je daarin 
alle facetten van een due diligence tegenkomt. 
Ik waardeer in hem dat hij altijd zeer goed 
geïnformeerd is over de hele deal; hij kan 
ernaar kijken vanuit een helikopterview. 
Bovendien kan hij erg snel schakelen.” Jeroen: 
“Volgens mij heeft hij het altijd hartstikke druk, 
maar als we een vraag hebben, helpt hij ons toch 
altijd zo snel mogelijk. Dat geeft ons wel het 
gevoel dat wij (VOF) belangrijk voor hem zijn.”  

INVESTEREN VOOR ONBEPAALDE TIJD



Op www.alfa.nl/actueel vind je het 
laatste nieuws van Alfa. Ook kun je 
ons volgen op Twitter, Facebook en 
LinkedIn. Alle coronamaatregelen vind 
je op www.alfa.nl/corona. 
   

Laatste nieuws  

ALFA IN DE PRIJZEN

TIP

Fou-Khan Tsang, voorzitter van de Raad van 
Bestuur bij Alfa: “Ik ben nog steeds bijzonder 
trots dat onze organisatie genomineerd is 
voor de Driehoek 3D Trofee. Zuyderland is 
een terechte winnaar en wij zijn trots dat we 
bij de top 3 behoren. Wij hebben als Raad 
van Bestuur een heel goede relatie met de 
Ondernemingsraad en de Raad van Commis-
sarissen, waarbij de scherpte niet wordt 
gemeden.

Professionalisering overleg
De jury beargumenteerde dit tijdens de 
uitreiking als volgt: “Wij zijn onder de indruk, 
omdat alle partners in de driehoek aantoon-
baar werken aan het professionaliseren van 
het overleg. Zo is de Ondernemingsraad 
meegenomen in het verbeterprogramma 
kwaliteit, een strategisch speerpunt voor de 
hele sector.” 

Alfa verdient 'aanmoedigingsprijs' bij prijsuitreiking 
Driehoek 3D Trofee

Let op je verplichte UBO-registratie
Je hebt het waarschijnlijk al her en der 
gelezen: de meeste reguliere ondernemin-
gen, verenigingen en stichtingen moeten 
de zogenaamde UBO gaan inschrijven 
in het handelsregister bij de Kamer van 
Koophandel. De UBO is de Ultimate 
Beneficial Owner, of – in goed Nederlands – 
de Uiteindelijk Belanghebbende. 

De wet is al heel lang aangekondigd en is 
verplicht op grond van Europese wetgeving. 
Dit betekent voor veel ondernemingen dat 
zij actie moeten ondernemen om de UBO 

WETGEVING

SAMENWERKING

Wansink & Partner werkt voor 
salaris- en loonadministratie samen 
met Alfa
Zo’n vijftig klanten van boekhoud- en 
administratiekantoor Wansink & Partner 
gaan hun salaris- en loonadministratie 
laten verzorgen door Alfa Salaris en 
Personeel. Wansink & Partner beschikt 
over twee kantoren: een in Almelo en een 
in Hoogeveen. Directeur Judith Vreman: 
“Alfa en wij zijn beide organisaties met een 

duidelijke visie: maatschappelijke verant-
woordelijkheid nemen en oog hebben voor 
de omgeving. Niet voor niets is Alfa B Corp-
gecertificeerd, een keurmerk dat ook past 
bij onze organisatie. We zijn blij dat we 
een partner hebben gevonden met gelijke 
waarden. Het levert een mooie samen-
werking op voor onze klanten.” 

Sinds 1 november jl. is Chantal van Oijen 
directievoorzitter voor de regio Brabant-
Limburg. Die benoeming moet Alfa nog 
meer zichtbaar maken in het zuiden van 
het land, waar we drie kantoren hebben: 
Raamsdonksveer, Langenboom en 
Heythuysen. Het is ook de regio die 
Chantal goed kent. De afgelopen vijf jaar 
was zij algemeen directeur van Boels 
Zanders Advocaten, een groot kantoor 
met vestigingen in Eindhoven, Venlo 
en Maastricht. Alfa was voor haar geen 
onbekende naam. “De accountancy-
wereld kende ik zeker wel. Ik wist dat Alfa 
een top 10-speler is. Wat mij tot nu toe 
het meest is opgevallen, is het menselijke 
gezicht van Alfa, de toegankelijke aanpak 
richting klanten en de eigen medewer-
kers.” Chantal, veel succes bij Alfa!

Chantal van Oijen 
directievoorzitter 
in het zuiden

BENOEMING

GROEIEN BIJ ALFA

November ‘Groeimaand’ bij Alfa

Alfa is in oktober 2020 door de Alliantie 
Medezeggenschap & Governance (AMG) 
genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 
2020/2021. Dit is de prijs voor organisaties 
met robuust en inhoudelijk overleg tussen 
de (centrale) Ondernemingsraad en de Raad 
van Commissarissen of Raad van Toezicht 
en het bestuur/de directie, oftewel de 
‘driehoek’ medezeggenschap, toezicht en 
bestuur. De 3D staat daarbij voor dialoog, 
duurzaamheid en diversiteit. 
Op 25 november jl. vond de prijsuitreiking 
plaats; Zuyderland is als winnaar uit de 
bus gekomen. 

Chantal van Oijen

Ook door de jaarlijkse leerdag van Alfa ging dit jaar een streep: 
corona. Maar niet door het leren en ontwikkelen zelf. De maand 
november werd uitgeroepen tot ‘Alfa Groeimaand’, een maand die 
helemaal in het teken stond van persoonlijke groei. Coronaproof 
uiteraard, dus online. Daarvoor stelde Alfa aan elke medewerker 
vier uur beschikbaar. Uiteraard konden alle medewerkers ook meer 
tijd investeren in online trainingen. Daarvoor is Alfa als pilot een 
samenwerking aangegaan met Studytube, dat via internet meer 
dan duizend verschillende trainingen en workshops aanbiedt. 
Medewerkers kunnen daar nog tot het eind van dit jaar gebruik 
van maken. 

Daarnaast gaf de jury aan dat Alfa een 
'aanmoedigingsprijs' verdient, omdat de 
Wet op de Ondernemingsraden (WOR) 
niet naadloos aansluit op Alfa, maar er wel 
degelijk werk wordt gemaakt van mede-
zeggenschap. Ook het duurzaamheidsbeleid 
van Alfa werd opvallend genoemd, onder 
verwijzing naar de al meerdere jaren 
bestaande B Corp-certificering. 
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in te schrijven. De wetgever heeft bepaald 
dat je vanaf 27 september 2020 gerekend 
(de invoeringsdatum) 18 maanden de 
tijd hebt om je UBO in te schrijven. Dit 
betekent dus dat je voor 27 maart 2022 
de UBO moet hebben ingeschreven. 

Wil je hierover meer weten, kijk dan 
op www.alfa.nl/ubo of neem contact 
op met je klantbeheerder. 
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gerookte paling en makreel. Dit gebeurt in 
samenwerking met studenten en foodprofes-
sionals. De producten vallen vooral in de 
smaak bij bedrijven die ‘iets met duurzaamheid 
hebben’. “Het gaat mij er niet alleen om dat ik 
onze producten weet te verkopen, we hebben 
ook een hoger doel. We willen mkb-bedrijven 
graag uitdagen om naar hun huidige keten en 
hun reststromen te kijken.”

Businessmodel
Het bijzondere businessmodel dat Junion 
Hanenberg voor zijn bedrijf heeft bedacht, 
trekt de aandacht. Om die reden is het de 
afgelopen weken ook ‘gefileerd’ door de 
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accoun-
tants (NBA). Immers, ook voor accountants 
heeft het consequenties als reststromen bij 
klanten ineens nieuwe waarde vertegenwoor-
digen. “Wij hebben een coöperatie opgericht, 
waar bedrijven lid van kunnen worden die 
voedingsreststromen hebben. Als zij hun 
reststromen gratis bij ons willen aanleveren, 
ontvangen ze hier geen geld voor. Maar 
worden (onderdelen) van hun reststromen 
verwerkt tot nieuwe producten die we 
verkopen, dan krijgen zij een percentage van 
de winst.” 

Eerlijk zakendoen
In de optiek van Junion is eerlijk zakendoen 
een elementair onderdeel van circulair onder-
nemerschap. Voor hem een kernwaarde van 
waaruit hij handelt. “Een bedrijf dat paling-
vellen leverde, wilde dat belangeloos doen, 
zonder coöperatielid te worden. Ik heb hen 
echter meegenomen in het gehele traject 
– alsof ze wel lid waren. Van de winst die wij 
maken met behulp van producten waarin hun 
reststromen zijn benut, krijgen zij dus gewoon 
een percentage. Die aanpak vind ik ook voor 
de langere termijn beter. Bedrijven die graag 

 Junion Hanenberg: “Als het gaat over 
voedselverspilling, zijn we vaak geneigd 
om als eerste naar de consumentenkant 
te kijken. Voor mij een reden om me juist 

te richten op de voedselproductie-industrieën. 
Deze bedrijven zagen food waste voorheen 
meestal helemaal niet als een probleem; de 
vrijkomende reststromen bij de productie 
calculeerden ze gewoon mee in hun verkoop-
prijs. Ik heb de kans gekregen om mee te lopen 
in twee van dergelijke bedrijven. Het ene 
bedrijf had een grote hoeveelheid snijresten 
van bladerdeeg, die standaard naar een bedrijf 
voor diervoeding gingen. Het andere bedrijf 
genereerde een behoorlijke stroom visresten. 
Dat triggerde mij om na te denken over een 
goede manier om deze opnieuw te verwerken 
tot producten die geschikt zijn voor humane 
consumptie.” IntelligentFood maakt van de 
aangeboden reststromen luxe koekjes voor  
de horeca en olijfoliën met extracten van 

Junion Hanenberg werkte vroeger in 
een restaurant, waar hij van dichtbij 
meemaakte hoe ongelooflijk veel 
voedsel er werd weggegooid. Het was 
een tijd waarin extreem grote porties 
op je bord nog volstrekt normaal 
waren. De daar opgebouwde afschuw 
van food waste verliet hem nooit 
meer. Met zijn start-up IntelligentFood 
legt hij zich nu toe op de verwerking 
van reststromen bladerdeeg en vis tot 
luxe koekjes en aromatische olijfoliën 
op basis van visextracten. Onder de 
vlag van een coöperatie blaast hij een 
nieuw businessmodel leven in, waarin 
reststromen nieuwe waarde krijgen. 

“Wat als je reststromen 
ineens waarde krijgen?”   

betaald willen worden voor hun reststromen, 
moet je een prijs bieden die het voor hen de 
moeite maakt om mee te doen. Tegelijkertijd 
moet die prijs hen niet stimuleren om meer 
reststromen te produceren. We hebben in dat 
kader lang met elkaar gesproken over wat ‘een 
verstandige prijs’ is.” 

Platform voor reststromen
Op dit moment bouwt IntelligentFood het 
platform AGNES verder uit. Dit platform moet 
ondernemers helpen om circulair te gaan 
ondernemen. Alle deelnemers van de coöpera-
tie kunnen daarin straks alle transacties rond 
de reststromen zien, om hoeveel kilo’s rest-
stromen het gaat, om hoeveel geproduceerde 
flesjes olie, wat het winstpercentage is, etc. 
Binnen AGNES worden de projecten afgeba-
kend. Betrokkenen bij de reststromen koekjes 
kunnen dus niet meekijken bij de visresten en 
vice versa. Op die manier wordt optimale 
transparantie per traject nagestreefd.

Circulair ondernemen 
Junion vult zijn rol als circulair ondernemer 
breed in, onder meer door met mkb-onderne-
mers constructief in gesprek te gaan over de 
wijze waarop ze hun bedrijfsketen nog slimmer 
kunnen inrichten. Tegelijkertijd is hij docent 
aan de Hogeschool van Rotterdam, waar hij bij 
studenten een zaadje probeert te planten om 
in de toekomst circulair te gaan ondernemen. 
Voor het Albeda College en het Zadkine College 
organiseert IntelligentFood jaarlijks bakwed-
strijden, om culinaire circulaire producten te 
ontwikkelen. “Ik wil de jeugd er bewust van 
maken dat verspilling doodzonde is en dat je met 
reststromen leuke andere dingen kunt doen. 
Zij zijn wel onze toekomstige bakkers en koks, 
dus dat stukje bewustwording hierover geef ik 
graag mee!” IntelligentFood zoekt nog naar 
nieuwe financiers.

Nieuwe kansen
“Voor Alfa heb ik onder meer gekozen, omdat 
ik weet dat zij diverse agrarische klanten in 
hun portefeuille hebben. In de toekomst 
verwacht ik zelf nog veel met agrariërs te 
maken te krijgen, omdat bij hen nog de 
grootste food waste zit. Alfa doet mijn 
boekhouding en Eelco Storre (senior accoun-
tant bij Alfa Bleiswijk) is mijn vaste contact-
persoon. Hij participeert namens Alfa in het 
onderzoek van de NBA en Circle Economy, 
waar ook Nyenrode University nauw bij 
betrokken is. Alfa ziet dat bedrijven op een 
andere manier zaken moeten gaan doen om 
duurzaam te zijn. Mijn businessmodel is echter 
zo nieuw, dat ook Eelco aangaf dat ze zich 
even moesten beraden op de vraag hoe ze 
hierover moesten adviseren. Die eerlijkheid, 
daar houd ik van.” 

www.intelligentfood.nl

JUNION HANENBERG  INTELLIGENTFOOD 

Junion Hanenberg: "We dagen mkb-bedrijven graag uit om naar hun reststromen te kijken"
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Kort voor de zomer van 2020 verscheen het rapport ‘Bouwstenen 
voor een beter belastingstelsel', met 169 beleidsvoorstellen om 
knelpunten in ons belastingstelstel op te lossen. Deze beleids-
opties zijn uitgewerkt door ambtenaren van het Ministerie van 
Financiën en komen ook (deels) terecht in het regeerakkoord. 
Een van de beleidsvoorstellen is gericht op het versoberen van 
een belangrijke vrijstelling bij de bedrijfsopvolging. De financiële 
consequenties daarvan kunnen groot zijn. 

Bouwstenenrapport 
kleedt vrijstelling bedrijfs-
opvolgingsregeling uit  

  In het Bouwstenenrapport wordt gemeld  
dat er een groot verschil is ontstaan in de 
belastingdruk tussen:
• werknemers;
•  ondernemers die onder de inkomstenbelas-

ting vallen, en
•  ondernemers die de onderneming drijven 

vanuit een bv.

Die constatering is terecht; de werknemer 
betaalt ongeveer 30 procent meer belasting 
dan een ondernemer in de inkomstenbelasting. 
Dit verklaart grotendeels waarom er zoveel 
zzp’ers zijn in Nederland. Voor de ondernemers 
met de grotere winsten is het aantrekkelijk om 
hun onderneming vanuit een bv te drijven. De 
winst van deze bv wordt belast met vennoot-
schapsbelasting (Vpb), het loon van de 
directeur met inkomstenbelasting (box 1) en 
het uiteindelijk uitkeren van de opgebouwde 
reserves ook met inkomstenbelasting (box 2). 
Verschillen in belastingdruk zorgen voor 
‘belastingontwijking’. Anders gezegd: hoe 
houd ik netto meer over van hetzelfde werk? 

In het rapport beschrijven de ambtenaren 
diverse mogelijkheden om ontwijkgedrag te 
ontmoedigen. Daarbij ligt hun focus vooral op 
de ondernemers die vanuit de bv opereren. 
De winst van de bv wordt naar verhouding laag 
belast en door dividenduitkering uit te stellen, 
wordt ook de heffing van inkomstenbelasting 
in box 2 over de opgepotte winst uitgesteld.

Jasper Gorter
senior belastingadviseur 
Alfa Wageningen

Soberder bedrijfsopvolgingsregeling
In het Bouwstenenrapport wordt ook een 
belangrijke aanbeveling gedaan inzake de erf- 
en schenkbelasting. Deze regeling zou nu veel 
te ruim zijn en moet daarom ernstig worden 
versoberd. Wellicht wordt hierdoor een belang-
rijke vrijstelling geschrapt, die bij bedrijfs-
opvolging flink in de papieren kan gaan lopen. 
Een voorbeeld dat het effect duidelijk maakt:

Een onderneming met een waarde van 2 miljoen 
euro wordt geschonken. In de huidige situatie 
is dan bijna 20.000 euro aan schenkbelasting 
verschuldigd. Wordt de huidige vrijstelling 
afgeschaft, dan bedraagt de verschuldigde 
schenkbelasting bijna 400.000 euro (!) Hoe het 
plaatje er exact uit komt te zien, weten we nog 
niet, maar de bedrijfsopvolgingsregeling in de 
erf- en schenkbelasting zal in ieder geval nooit 
meer zo ruim zal zijn als nu. Wil je binnen nu 
en een aantal jaren je bedrijf overdragen? Kom 
dan nu in actie om nog van de huidige regeling 
gebruik te kunnen maken! 

Voorsorteren
In het rapport ‘Bouwstenen voor een beter 
belastingstelsel’ worden diverse voorstellen 
gedaan om verschillen in belastingdruk tussen 
verschillende groepen te verkleinen. De 
politieke kleur van het komend kabinet zal 
voor een groot deel bepalen welke beleids-
voorstellen worden overgenomen in het 
komend regeerakkoord. Reden om hier al wel 
op voor te sorteren! 

Betekenis Bouwstenenrapport 
voor dga en zijn bv’s
Het rapport bevat concrete voorstellen, 
die heel relevant zijn voor de dga en zijn 
bv-structuur:
1. afschaffing van het lage Vpb-tarief;
2.  een hoger tarief in de inkomsten-

belasting over de opgepotte winsten 
(box 2), gecombineerd met een 
tariefsopstap om jaarlijkse dividend-
uitkeringen te stimuleren;

3.  verdere beperking van de mogelijk-
heden van lenen van de eigen bv;

4.  inperking van het kunnen doorschui-
ven van de inkomstenbelastingclaim 
bij vererving of een schenking van 
aanmerkelijkbelangaandelen naar de 
volgende generatie.

Niets is zo veranderlijk als fiscale 
wetgeving. Op Prinsjesdag is een 
wetsvoorstel ingediend, dat haaks 
staat op een van de beleidsvoorstellen. 
Het lage Vpb-tarief in de vennoot-
schapsbelasting wordt juist verder 
verlaagd naar 15 procent over een 
steeds groter deel van de winst, terwijl 
het hoge tarief 25 procent blijft. Het 
uitstel van de heffing in box 2 over de 
opgepotte winsten in bv’s staat wel fors 
onder druk.

Financiering is voor iedere ondernemer een belangrijk 
thema. De mate waarin je als ondernemer financie-
ring kunt krijgen voor je bedrijf, bepaalt immers of
 je je plannen waar kunt maken. Dat luistert nauw. 
Om die reden loont een integrale aanpak bij 
financieringsvraagstukken van onze klanten, 
vindt Jelmer Beckmann van Alfa Consultants.

Integrale aanpak nodig bij 
financieringsvraagstukken 

alleen nuttige, maar ook leuke gesprekken. Je 
leert het bedrijf van je klant hierdoor nog veel 
beter kennen. Als je niet dicht bij je klant staat, 
loop je achter de feiten aan als hij ineens zijn 
plannen omgooit, of als een project bijvoorbeeld 
onverwachts veel groter wordt dan gedacht.” 

Risico
Wat is het belangrijkste risico wanneer er níet 
integraal gekeken wordt naar oplossingen voor 
de financieringsbehoefte van een klant? 
Jelmer: “Het grootste risico dat je dan loopt, 
is dat je heel snel dingen mist. Waardoor je 
bijvoorbeeld subsidies over het hoofd ziet, die 
wel voor je klant klaarliggen. Denk bijvoorbeeld 
aan loonkostensubsidie, wanneer werknemers 
zich bezig gaan houden met R&D-taken, maar 
er zijn uiteraard nog veel meer voorbeelden 
denkbaar. Als die subsidiekansen niet (tijdig) 
worden gesignaleerd, heeft dat direct impact 
op de financieringsbehoefte van de klant.” 

Apart specialisme
Kennis van subsidieregelingen is een op zich-
zelf staand specialisme binnen Alfa, wat vorm 

Jelmer Beckmann
fiscaal adviseur bij 
Alfa Consultants
in Nijkerk

krijgt door het team subsidieadviseurs binnen 
Alfa Consultants. Elke subsidieregeling bevat 
immers talloze regels en voorwaarden waaraan 
moet worden voldaan en het aantal verschil-
lende regelingen is groot. “Heb je als klant een 
vraag over financiering of over een bepaalde 
subsidie? Of heeft jouw vaste contactpersoon de 
indruk dat het verstandig is dat een subsidie-
adviseur extra meekijkt naar je plannen? In dat 
geval kom je bij mij of mijn collega’s terecht. 
Wij matchen de juiste financiering met jouw 
financieringsbehoefte, onderzoeken welke 
subsidiemogelijkheden er voor jouw bedrijf 
zijn en we kijken naar de fiscale aspecten 
hiervan. Op die manier vullen we het financie-
ringsplaatje rond jouw bedrijf optimaal in.” 

In het kader van financiering is Alfa 
aangesloten bij een platform met circa 
60 alternatieve financiers. Wil je hier 
meer informatie over, neem dan contact 
op met je vaste contactpersoon.  

Wie behoefte heeft aan financiering, heeft daar 
meestal een van de volgende redenen voor: 
er moet een nieuw bedrijfsmiddel worden 
aangeschaft, er is herfinanciering nodig of een 
overname moet worden gefinancierd. Maar welk 
bedrag moet er precies worden gefinancierd, 
welke andere financiers kunnen er eventueel 
worden benaderd naast de huisbankier? Van 
welke subsidiemogelijkheden kan de onderne-
mer gebruikmaken? Over dat soort vraagstukken 
buigt Jelmer zich graag.  

Financiering én subsidie
Jelmer: “Als een klant een financieringsbehoefte 
heeft, is het altijd belangrijk om te kijken hoe 
die behoefte met extern kapitaal kan worden 
ingevuld en welke subsidies kunnen worden 
aangevraagd. Op die manier moet de puzzel 
worden gelegd. In gesprek met de klant 
probeer ik daarom eerst heel goed uit te vinden 
wat de ondernemer precies voor ogen heeft, 
hoe hij daar naartoe wil en in welk tempo. 
In veel gevallen heeft de klant de stip op de 
horizon wel gezet, maar heeft hij op onderdelen 
soms net niet voldoende nagedacht over de 
benodigde tussenstappen om daar te komen. 
Om die reden vraag ik tijdens mijn gesprekken 
met klanten hierover dóór. We kneden samen 
aan zijn of haar plan, zodat het plaatje steeds 
scherper wordt. Daardoor wordt de exacte 
financieringsbehoefte duidelijk. Dat vind ik niet 
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GIJS KAAIJK  BOEKENBALIE

Gijs Kaaijk, van Kunstacademie naar 
de handel in tweedehands boeken 

 O f we de afspraak maar ‘s morgens 
willen maken, is de vraag van Gijs. 
“Ik ben eigenlijk alleen de 
ochtenden hier op kantoor en  

in het magazijn. Ik heb een halve werkweek.  
De middag gebruik ik om m’n hoofd leeg te 
maken. Dan ben ik thuis voor de kinderen.  
Die kan ik van school halen, ik ga koken.  
Zo kan ik het werk een beetje laten bezinken.  
En ‘s avonds doe ik allerlei klussen op de zaak. 
De elektra aanleggen, of schilderen. Niet om  
te besparen, maar omdat ik het prettig vind  
om fysiek bezig te zijn.” Het typeert de onder- 
nemer die hij tegen wil en dank is geworden. 
“Het was inderdaad niet mijn tweede natuur,  
ik heb het mezelf eigen moeten maken.” Dat is 
onderhand meer dan gelukt. Met Boekenbalie 
is hij de grootste op zijn gebied in Nederland, 
al is de in- en verkoop van boeken vooral een 
nichemarkt.

Kringloopwinkel
Min of meer toevallig komt Gijs ermee in 
aanraking. “Ik had de Kunstacademie gedaan, 
richting productontwerpen. Ik heb een aantal 
jaren geprobeerd daar mijn weg in te vinden, 
maar het kostte me te veel energie. In die tijd 
bezocht ik vaak kringloopwinkels en ontdekte 
ik de vele mooie tweedehands boeken daar. 
De handelsgeest zat er altijd al in. Als tiener 
maakte ik tuinornamenten van gips die ik 
verkocht aan tuincentra. En op een gegeven 
moment dacht ik: als mensen nou eens die 
boeken aan mij zouden gaan verkopen in 
plaats van naar de kringloopwinkel te gaan?”

Pallet met boeken
In 2015 schakelt Gijs een softwareontwikke-
laar in die een programma ontwikkelt om 
boeken automatisch te prijzen, aan de hand 
van de vraag ernaar. Een andere ontwikkelaar 

maakt een app, z’n website verschijnt in de 
zoekresultaten. En dan gaat het hard. Gijs, 
lachend: “Op een gegeven moment was ik 
verhuisd. Elke morgen kwam DHL een pallet 
met boeken brengen. ‘Over een paar maanden 
ben ik hier wéér uitgegroeid’, bedacht ik me.”

Verkopen via Bol.com
Inmiddels heeft hij de ruimte in Rotterdam, 
aan de Vlaardingweg (in de ‘Spaanse Kubus’). 
Voor Boekenbalie zijn achttien medewerkers 
in touw, al zijn daaronder ook freelancers.  
Die nemen de boeken in en beoordelen de 
kwaliteit. In het magazijn staan gemiddeld 
160.000 titels, bijna allemaal non-fictie -  
studie- en wetenschappelijke boeken. Een deel 
verkoopt Gijs via de eigen site, het merendeel 
via Bol.com. 

Computeralgoritme
De inkoop is grotendeels geautomatiseerd. 
Verkopers bieden hun boeken via een app aan. 
Een computeralgoritme genereert een inkoop- 
prijs, gebaseerd op de prijshistorie, de 
populariteit en de beschikbaarheid van het 
boek. Medewerkers beoordelen het boek bij 
binnenkomst. “Soms druipen boeken bijna van 
de nicotine, omdat de eigenaar heeft gerookt. 
Soms ruiken ze een beetje muf. Het is toch een 
stukje van hun leven dat mensen opsturen.”

Ontlezing
Niet alles heeft waarde. “Boeken over 
geschiedenis of filosofie verouderen niet snel. 
Maar een juridisch boek kan over drie jaar al 
verouderd zijn. Dan is de kans klein dat wij het 
nog kunnen verkopen.”
Concurrentie is er niet veel, maar Gijs ziet wel 
een andere uitdaging: “De ontlezing. Mensen 
hebben steeds minder boeken. Het gaat nog 
niet heel hard, maar het gaat wel spelen.” Ook 
zelf is Gijs geen fanatieke lezer. “Soms een 
managementboek, maar niet heel veel. Ik heb 
er het geduld niet voor.”

Zakelijk instinct
Gijs' zakelijk instinct is langzaam maar zeker 
ontwikkeld - met dank aan Alfa. “In de begin-
jaren keek ik niet heel ver vooruit. Ik zag het 
saldo van de bankrekening en dan dacht ik: 
‘Mooi, dan kan ik de ontwikkelaar weer 
betalen.’ Maar op een gegeven moment kun 
je niet meer zo werken. Daarom vind ik de 
samenwerking met Alfa ook heel prettig.”

Alfa Management Paneel
Het Alfa Management Paneel geeft Gijs nu 
inzicht in de resultaten en liquiditeit. Daardoor 
is er beter zicht op de toekomst. Ook advi-
seerde Alfa over de regelgeving rondom de 
omzetbelasting voor gebruikte goederen, 
inclusief het (her)inrichten van de administratie 
in Exact Online. Gijs: “Een goede accountant 
kost geld, maar het geeft ook heel veel rust. 
Alfa heeft een heel brede expertise in huis. 
Als ik een vraag heb over personeel of iets 
juridisch, hoef ik niet te zoeken waar ik moet 
zijn. En ik heb het getroffen met een adviseur 
zoals Rutger van den Noort en klantbeheerder 
Carol de Wit. Er gebeurt hier veel met data en 
Rutger is goed bekend met ICT. Zo’n man kun 
je als bedrijf zelf niet aantrekken.” 

Met twee ouders als kunstenaar leek de toekomst voor Gijs Kaaijk wel 
zo’n beetje uitgestippeld. Maar na de Kunstacademie komt hij erachter 
dat die toekomst toch ergens anders ligt. Inmiddels is Gijs ondernemer, 
succesvol ondernemer zelfs. Met zijn Boekenbalie koopt hij tweede-
hands boeken in - zo’n 30.000 per maand - om die weer aan de man 
te brengen. En eigenlijk is ook dát best een hele kunst.

www.boekenbalie.nl

Gijs Kaaijk: "De handelsgeest zat er altijd al in"



Piet Krop:  

“Wij gaan met je 
mee naar Alfa, dan 
weet je dat alvast”

Piet Krop is algemeen directeur van EversPartners, 
een ingenieursbureau met 80 medewerkers 

in Beverwijk. Het is een eigentijds bureau dat 
op een persoonlijke en creatieve manier 

omgaat met vraagstukken op het gebied van 
woningbouw, industrie en utiliteitsbouw. 

EversPartners werkt onder meer voor 
grote klanten als Tata Steel, KLM en 

Albert Heijn en vele vastgoedontwikkelaars. 

 "Bij ons is het zo dat je geen zaken doet met de 
tent, maar met de vent. Dat is in zekere zin ook 
zo met Mark. Ik ken hem al heel lang, al vanaf  
het moment dat hij bij Deloitte aan zijn carrière 

begon. Alle fasen daarna heb ik meegemaakt. Drie jaar geleden 
besloot hij om over te stappen naar Alfa. Daar was ik niet zo  
blij mee. Ik heb er een half uur over nagedacht en toen heb  
ik Mark gebeld: ‘Wij gaan met je mee naar Alfa, dan weet je  
dat alvast.’ Mark vult de dienstverlening in, zoals ik het graag 
heb en hij geeft ongevraagd advies. Kijk, iedere accountant  

kan een jaarrekening voor je maken, maar ik heb behoefte  
aan een accountant die ook echt meekijkt naar – en adviseert 
over – de manier waarop ik aan het ondernemen ben. Ik zie 
hem dus niet zozeer als mijn accountant, maar vooral als mijn 
adviseur. We zijn het niet altijd met elkaar eens en dat is ook 
goed. Je moet discussiëren om scherp te blijven. Ik heb juist 
mensen nodig die zeggen: ‘Het zit eigenlijk zó, denk er nog 
maar eens over na.’ Het is belangrijk om als ondernemer te 
weten welke risico’s je neemt, zodat je weloverwogen besluiten 
kunt nemen. 
 
In de afgelopen jaren hebben er meerdere aandelentransacties 
plaatsgevonden waarbij Mark mij geholpen heeft. Dat zijn 
persoonlijke zaken, waar meerdere partijen bij betrokken  
zijn. Op dit soort momenten bewijst Mark zijn meerwaarde.  
Ik ben blij met de keuze voor Alfa. Het is ook een groot kantoor, 
maar dan met kleine units. Als ik een erg complexe vraag stel, 
dan wordt die besproken in het multidisciplinaire team van 
Mark en zijn collega’s. Ik krijg vervolgens een onderbouwd 
advies, dat is prettig. Wat dat betreft is er veel kennis en 
knowhow in huis.”

www.everspartners.nl

Mark Vermeulen:  

“We zijn in onze 
communicatie 
direct naar elkaar” 

Accountant Mark Vermeulen stapte in 2018 na 
veertien jaar Deloitte over naar Alfa, waar hij  
relatiemanager werd. Sinds vorig jaar is hij 
directeur van de vestigingen in Heerhugowaard 
en Purmerend. EversPartners ging met hem mee.   

 "D e relatie met Piet gaat ver terug, naar een periode 
nog voor mijn Alfa-tijd. Ik ben in 2005 als assistent 
accountant bij Deloitte voor EversPartners gaan 
werken en ben uiteindelijk doorgegroeid naar de 

functie die ik nu heb. Piet stond toen aan het begin van zijn 
carrière als directeur, ik aan het begin van mijn eigen professio-
nele carrière. We zijn met elkaar meegegroeid, maar gaandeweg 
is hij meer het commerciële pad opgegaan. Het mooie van  
EversPartners vind ik dat je iedere week dat je contact hebt, 
weer verrast wordt.   
 
Waar Piet heel goed in is, is het verbinden van mensen. Als hij 
nieuwe kansen ontdekt, weet hij mensen uit zijn omgeving 
daarin met zich mee te nemen. Dat doet hij ook voor mij als 
accountant. Dan hoor ik: ‘Ik heb een interessante ondernemer 

gesproken, je moet een keer met hem of haar om de tafel gaan 
zitten.’ Dat waardeer ik uiteraard enorm. Ik heb weleens gezegd: 
‘Piet, dat doe je nu wel, maar wat zou je ervoor terug willen 
hebben?’ Dan zegt hij: ‘Dat je er voor me bent, vind ik genoeg.’  
 
Onze gesprekken gaan niet altijd over financiële of fiscale zaken. 
Soms is het voor Piet ook even prettig om van zich af te praten 
wat er allemaal speelt binnen de onderneming. Ik kan niet met 
alles iets, maar dat ik er ben met een luisterend oor, is voor  
Piet voldoende. Nee, hij neemt niet alles van mij aan. Er is wel 
discussie, en dat moet ook. Immers, hij heeft geen adviseur 
nodig om ja te knikken en mee te buigen, maar om kritisch te 
zijn. We zijn in onze communicatie direct naar elkaar – dat vind 
ik prettig en Piet waardeert dat ook.  
 
EversPartners is een prachtige onderneming en heeft de afgelo-
pen jaren een mooie groei gerealiseerd. Ik vind het fijn dat ik 
daar als adviseur een bijdrage aan heb kunnen leveren. Ook in 
de huidige omstandigheden weten Piet en zijn collega’s nieuwe 
kansen te benutten. Dat hij met mij meegegaan is naar Alfa, is 
een groot compliment geweest. Deloitte heeft zich daar erg 
soepel in opgesteld. Mooier kon het niet.”
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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. 

Onze vestigingen, overal dichtbij
Aalsmeer 088 2531100
Aalten 088 2531250
Amersfoort 088 2533500
Arnhem 088 2531800
Assen 088 2531550
Barneveld 088 2531400
Bennekom 088 2531650
Bleiswijk 088 2531850
Buitenpost  088 2532400
Dodewaard 088 2531750

Emmen 088 2532200
Gorinchem 088 2531950
Groningen 088 2531600
Hardenberg 088 2532850
Harderwijk 088 2531500
Heerhugowaard 088 2532100
Heythuysen 088 2532150
Hoogeveen 088 2532200
Klazienaveen 088 2532250
Langenboom 088 2533450

Leeuwarden 088 2532300
Meppel 088 2533150
Naaldwijk 088 2532450
Nijkerk 088 2533200
Nijverdal 088 2532750
Purmerend 088 2532100
Raamsdonksveer 088 2532050
Sneek 088 2533350
Wageningen 088 2531000
Winterswijk 088 2533550

IJsselmuiden 088 2533000
IJsselstein 088 2532900
Zelhem 088 2531300
Zutphen 088 2531350
Zwolle 088 2533050
Alfa Registeraccountants 088 2533200
Alfa DAS 088 2533201
Alfa Consultants 088 2533300

GEDRUKT OP 100% 
GERECYCLED PAPIER

Corona maakt ook creatief. Een goed voor-
beeld ervan staat in de showroom van project- 
en kantoorinrichter ProBir in Leeuwarden: 
de HomeFit thuiswerkplek. Het lijkt op een 
compact kastje, totdat je het uitklapt. Dan 
wordt het een zit-sta-werkplek, elektrisch in 
hoogte verstelbaar: één meter breed, veertig 
centimeter diep. Het revolutionaire idee 
komt van Vepa, de fabrikant van werkplekken 
waarvan ProBir-eigenaar Ronald Kramer dealer 
is. “Een paar jongens in de fabriek hebben het 

bedacht, om de productie in coronatijd op peil 
te houden. Iedereen is in deze tijd druk bezig 
met thuiswerken aan de keukentafel of nog 
erger. Terwijl het juist heel goed is om af te 
wisselen als je de hele dag achter je laptop zit.”

Sinds een paar weken kan Ronald de HomeFit 
thuiswerkplek leveren. “Het is ongelooflijk 
hoeveel opdrachten ik al binnen heb. Je kunt 
de HomeFit in allerlei kleuren krijgen, zodat je 
’m ook aan je interieur kunt aanpassen.” Ook 

ná coronatijd blijft het een topper, verwacht hij. 
“Ik denk niet dat we blijven doen wat we altijd 
deden: zoveel bureaus en stoelen op zoveel 
vierkante meter. We gaan anders werken. Het 
kantoor wordt meer een ontmoetingsplek”, 
zegt de man die in 2010 ook het complete 
interieur verzorgde voor het nieuwe kantoor 
van Alfa Fryslân in Leeuwarden. “Een mooi 
project dat ons veel publiciteit heeft 
opgeleverd, een van de meest 
duurzame interieurs ooit.” 

www.probir.nl

Nooit meer rugpijn aan de keukentafel: 
thuiswerken aan de HomeFit


