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Hoe bouw je een
bierimperium?

Burg Bieren over hun biertunnel
en 2500 soorten bier
Kindercorrespondent Tako Rietveld:

“Kinderen kijken anders naar de
wereld, hebben een eigen visie”

“Voor de flauwekul zijn we
met boerengolf begonnen”

John van Hal mixt horecahobby
en boerenbedrijf

Voorwoord
Vertrouwen in de toekomst
Het nieuwe kabinet heeft zich gepresenteerd en een
ambitieus plan voor de komende jaren neergelegd
– zo heet dat in Den Haag. Nederland staat er goed
op, en dat wil dit kabinet verder aanjagen. De nieuwe
kabinetsplannen betekenen in ieder geval aan onze
kant een hoop werk. Niet alleen om de plannen helder
te duiden, maar ook om ze voor jou en onze andere
klanten weer om te zetten in goede en concrete
adviezen. Want al zijn de koopkrachtverhalen nog zo mooi, de maatregelen kunnen
uiteindelijk voor een ieder anders uitpakken.
Het thema van ons nieuwe kabinet is ‘Vertrouwen in de toekomst’. Maar ook zonder
die Haagse plannen had ik al vertrouwen in de toekomst. Waarom? Omdat ik in de
afgelopen periode een aantal heel mooie Alfa-klanten heb mogen bezoeken, met
enthousiaste verhalen. En ook van de ondernemersverhalen in deze editie van Mens in
bedrijf word ik heel erg vrolijk. Voor de duidelijkheid: in dit relatiemagazine staan alleen
maar verhalen van bedrijven die ook echt klant bij Alfa zijn. Sommige zijn dat al vele
decennia, andere pas sinds kort. De verhalen die onze klanten meebrengen, inspireren
ons. Die zijn namelijk niet lauw, maar getuigen van een passie, een droom die zij
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(willen) realiseren. Dat gaat nooit zonder slag of stoot.
Om van je bedrijf een succes te kunnen maken, zul je over voldoende ondernemerschap moeten beschikken. Dat betekent alert zijn op kansen in de markt, zowel voor
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bestaande als voor nieuwe producten en/of diensten. Vervolgens gaat het er natuurlijk
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om wat je daarmee doet. Hoever durf je te gaan om risico te nemen, hoeveel kapitaal
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durf je erin te steken? Hoe kom je aan het geld voor je plannen? Met een scherpe
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visie, de juiste bemensing, veel daadkracht, een goed netwerk en een stevig incasser-
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ingsvermogen kom je een heel eind. Feitelijk gaat het erom dat je de juiste dingen op
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de juiste manier op het juiste moment doet. Dat lukt niet altijd; soms gaat het zwaar.
Bijvoorbeeld door specifieke brancheontwikkelingen, onvoorziene omstandigheden
in je privésfeer, een onverwachte concurrent die opstaat of economische tegenwind.
(Ook) op zulke momenten helpen wij je als accountants en bedrijfsadviseurs graag.

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

Met deze laatste editie van Mens in bedrijf in 2017 sluiten we ook een beetje ons
75-jarig jubileum af. Dit hebben we in het afgelopen jaar op veel plekken – wellicht
ook samen met jou – gevierd. In de eerste aflevering van dit jaar heb ik je bedankt
voor je vertrouwen, waardoor we deze mijlpaal hebben bereikt. Nu, kort voor aanvang
van het nieuwe jaar, wil ik alvast graag met je proosten op het vertrouwen in de
toekomst met elkaar! Ik wens je veel goede zaken toe in 2018!
Fou-Khan Tsang
Voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs
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Tien bier met Tineke

 ineke van Wilgenburg en haar
T
vader Jan runnen Burg Bieren, de
grootste bierwinkel van Nederland,
met 2500 verschillende soorten.
Ook het café ernaast hoort bij
het bierimperium. En er is nog
een eigen brouwerij. Caféklanten
kunnen de bieren uit de winkel via
een heuse biertunnel geautomatiseerd én gekoeld naar het café
laten transporteren.
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Advies over duurzaam

beheer vastgoed onder
één dak

	
DuurzaamGebouw in Utrecht geeft
klanten met grote vastgoedportefeuilles advies over hoe ze zo duurzaam mogelijk kunnen omgaan met
hun vastgoed. Het bedrijf bestaat uit
drie pijlers: energie, onderhoud en
beheer en beleid.
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12 	Het woord is aan de

Kindercorrespondent

	
Drie jaar geleden gaf Tako Rietveld
zijn baan bij het Jeugdjournaal op
voor een droom. Hij werd ’s werelds
eerste Kindercorrespondent, een
journalist die kinderen en jongeren
op een ‘volwassen’ manier aan het
woord laat. “Kinderen kijken anders
naar de wereld. Ze hebben eigen
vragen, een eigen visie, eigen
oplossingen. Daar kunnen wij
ons door laten inspireren.”

14	’t Dommeltje: melkvee,
horeca en evenementen op één bedrijf

	
Voor een melkveebedrijf vertoont

’t Dommeltje in Boxtel opvallend
veel activiteit. Maar het bedrijf van
de familie Van Hal is dan ook geen
doorsnee-boerderij. ’t Dommeltje
combineert het boerenbestaan met
een complete horeca- en evenemententak.

14

7 	Verkoop onderneming geen
garantie voor prima pensioen
Veel ondernemers schuiven het onder	
werp pensioen vaak voor zich uit. Ze
denken dat hun bedrijf zoveel waard is,
dat de verkoop ervan te zijner tijd wel
móet resulteren in een prima pensioen.
Een riskante aanname.

10 	Kort nieuws

Alfa partner Social Impact Factory, Alfa
eScanner app, subsidie als alternatieve
financieringsbron, Alfa Management
Paneel, Persoonlijk Financieel Overzicht
(PFO).

17 	Wat brengt 2018 op het gebied
van salaris en personeel?

	Het regeerakkoord brengt weer een mooi
pakket maatregelen mee voor ondernemers. Dus ook op het gebied van salaris
en personeel is het niet stil.

18 	Klant versus adviseur

Arie van Ettikhoven (grondverzetbedrijf
Van Ettikhoven) en Paul Wijsman van
Alfa Aalsmeer: een zakelijke en een
persoonlijke klik.
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TINEKE VAN WILGENBURG BURG BIEREN
www.burgbieren.nl

Tien bier met Tineke
Samen met vader Jan runt Tineke van Wilgenburg in Ermelo
Burg Bieren, de grootste bierwinkel van Nederland met
2500 verschillende soorten. Ook het café ernaast, de
Hazeburg, hoort bij het bierimperium. Verder is er nog een
eigen brouwerij. Caféklanten kunnen de bieren uit de winkel
via een heuse biertunnel geautomatiseerd én gekoeld naar
het café laten transporteren. De bieren komen uit de gehele
wereld. Zullen we er dan maar eens tien bestellen, Tineke?

1

Farmers Choice

“Mijn vader kwam veel bij boeren. Hij verkocht
silo’s, die hij ook onderhield. Hij moest nogal eens in België
zijn en dan nam hij speciale biertjes mee. Dat was ook in de
tijd dat hij net was gestart met zelf brouwen. Ik weet nog
dat we thuis een kastje hadden met een kleine verzameling.
Zo is zijn interesse voor bier langzaam maar zeker gewekt
en is hij Burg Bieren begonnen.”
Naparbier Farmers Choice is een Spaans bier met 7,6% alcohol.

2

Vuurdoop

“Ik was 11 toen de winkel openging. Ik weet nog
dat ik het lintje heb doorgeknipt. Er stond op de ruit dat we
500 bieren hadden. Dat waren er bij lange na geen 500.
‘Je moet bluffen’, zei mijn vader altijd. We hadden geen idee
hoe het zou lopen. Het begin was heel moeizaam. Nederland
was toen nog niet het bierland dat het nu wel is. Het heeft
mijn ouders heel veel doorzettingsvermogen gekost. Ze
hebben op hun tanden moeten bijten om door te gaan.
Het is gaan lopen door het café ernaast. Toen dat failliet
ging, wilde mijn vader het pand niet leeg laten staan en
heeft hij het er last-minute bij genomen.”
Berghoeve Vuurdoop is een Nederlands bier met 8,5% alcohol.

3

Hollen en Stilstaan

“Vooral in het begin was het heel hard werken.
Overdag is de winkel open, ’s avonds het café. Het gebeurde
wel dat ik overdag in de winkel stond, mij daarna snel
omkleedde voor het café en ’s nachts pas om vier uur in
bed lag. Daardoor waren het heel korte nachten. Pas is
de winkel verbouwd en heb ik drie weken amper m’n bed
gezien. Nu het een goed lopend bedrijf is, doe je het
makkelijker. We hebben nu zeven man personeel in het café
en minimaal drie in de winkel. Die 2500 bieren in de zaak
moeten toch elke week worden bijgevuld. Elke week is
het sjouwen met kratten en flesjes. Fysiek is het zwaar.”
Hollen en Stilstaan is een Nederlands bier met 10,5% alcohol.

4

Passion Beer

“Ik doe het met liefde. Ik proef ook alles. Tenminste,
ik probéér alles te proeven. Er is om gezondheidsredenen
wel een grens aan natuurlijk, anders zou ik geen moment

Tineke en Jan: ”Bier doet echt niet onder voor wijn, de diversiteit is hooguit minder bekend.”

meer nuchter zijn. Bier is een mooi product. Het brengt
gezelligheid. Gezellig kletsen onder het genot van een
biertje.”
Lambrate Passion Beer is een Italiaans bier met 8% alcohol.

5

Barleywine

“Bier is heel divers. Er zijn zóveel biertypen, er kan
zóveel met bier. In bier heb je veel meer smaken dan in wijn.
Wijn is hooguit zurig, zoet of kruidig. En ook bier kun je
heel goed combineren met eten, al is het altijd wel wat
lastiger door het bittertje dat in bier zit. Bier doet echt niet
onder voor wijn, de diversiteit is hooguit minder bekend.
Het is nog altijd het idee dat bier vooral in grote hoeveelheden wordt gedronken. Maar dan heb je het over het
gewone pils. Die speciale biertjes kun je echt niet zomaar
wegklokken. Daar moet je echt als wijn van genieten.”
Barleywine is een aanduiding voor Engelse bieren met een
alcoholpercentage tussen 6-16%.

6

Judas

“De dominee komt hier ook regelmatig in de winkel.
Dan stelt hij een pakket samen met biernamen die met de
Bijbel te maken hebben: Verboden Vrucht, Judas, Ongelovige Thomas, Lazarus en dergelijke. Daar moet ik altijd heel
hard om lachen!”
Judas is een Belgisch bier met 8,5% alcohol.

7

Drunken Sailor

“Er gaat hier nooit iemand totaal beschonken de
deur uit in het café, kan ik wel zeggen. In de beginjaren
hadden we meer jeugd. In die periode kwam dat goed uit,
want die dronken veel biertjes. Toen ging er weleens
iemand naar huis terwijl je dacht: oooh… Nu, met die
speciaalbieren van 10%, is het heel anders. En in een goed
restaurant zal het ook weleens gebeuren dat er iemand een
beetje aangeschoten raakt.”
Crew Republic Drunken Sailor is een Duits bier met 6,4%
alcohol.
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Verkoop onderneming geen
garantie voor prima pensioen

8

Mort Subite

“Twee maanden na de diagnose kanker overleed
mijn moeder in 2002. Ik werd voor de leeuwen gegooid, op
mijn achttiende ging ik mijn vader helpen in de zaak. Heel
moeilijke jaren waren het. Ik wist niet hoe alles ging, ik kon
alleen maar hard werken. Vlak voor haar overlijden heeft zij
nog uitgelegd hoe zij de administratie deed. Er waren momenten dat ik dacht: moet ik écht zo doorgaan? Maar het was
mijn eer te na om niet meer mijn best te doen. Het was ook
háár winkel. Die gedachte gaf mij kracht. Het is vijftien jaar
geleden onderhand. Het stomme is: ik kan me niets meer
herinneren van die tijd. Je leefde in een roes. Je deed
’s morgens de winkel open en ging met klanten aan de gang.”
Mort Subite is een Belgische brouwerij van diverse soorten
bieren.

9

Ondergronds

“Bezoekers in het café vroegen waarom de bieren in
de winkel niet in het café te koop waren. Maar dat ging niet,
bieren moeten immers gekoeld geserveerd worden. Mijn
oom zit in de koeltechniek en met hem hebben we het toch
voor elkaar gekregen. Onder de twee panden is een tunnel
gegraven met een transportsysteem. Op een klein tv-scherm
in het café zie je hoe het bier wordt getransporteerd. In
een paar minuten wordt het teruggekoeld naar de juiste
temperatuur.”
Kompel Ondergronds is een Belgisch donker bier van 6%.

10

Alfa

“Ik weet niet beter dan dat Alfa onze accountant is.
We zijn heel blij met Alfa, vooral omdat Alfa mijn administratie weer op orde brengt. Nee, zo erg is het niet meer, maar
de eerste jaren mankeerde er van alles aan. Voor ons is Alfa
een partner waar we echt naar luisteren. Regelmatig zitten
we met elkaar aan tafel voor een bespreking. Wat gaan we
doen? Waar kunnen we ons nog verbeteren? Mark van de
Ketterij, onze klantbeheerder, komt al jaren over de vloer.
Hij weet hoe wij erin zitten. Hij triggert ons ook. Hij heeft
ook weleens geopperd: ‘Wil je wel een winkel blijven?’.
Want de winkel is niet het bedrijf waar de grootste winst
zit. Maar zonder de winkel zou het café niet zo druk zijn.
En andersom ook niet. Ach, we zijn weleens eigenwijs.
Maar welke ondernemer is dat niet?”
Alfa is een bierbrouwerij uit Limburg.

Voor de meeste ondernemers is het
geen favoriete bezigheid om na te
denken over hun pensioen. Ze schuiven
het onderwerp vaak voor zich uit,
omdat er ‘ook nog zoveel andere zaken
zijn waar ze aandacht aan moeten
schenken’. Een grote groep ondernemers
denkt ook dat hun bedrijf zoveel waard
is, dat de verkoop ervan wel móet
resulteren in een prima pensioen.
Die aanname is riskant.
Dick Leeuw, financieel planner bij Alfa: “Ondernemers willen hun pensioen graag op twee
manieren veiligstellen. Ze kiezen ervoor om
pensioengeld onder te brengen bij een verzekeraar, ze gaan (bank)sparen of beleggen.
Tegelijkertijd verwachten ze ook hun onderneming voor een flinke prijs te kunnen verkopen
tegen de tijd dat ze met pensioen willen gaan.
Alleen, ze spreken die verwachting natuurlijk wel
uit op basis van de huidige omstandigheden.
Maar die kun je niet straffeloos doortrekken
naar de toekomst. Zeker niet wanneer je nog
twintig of misschien wel dertig jaar ‘moet’ als
ondernemer.” De waarde van je onderneming
wordt bepaald door legio factoren, benadrukt
hij. “Trends, concurrentie, innovaties, kwaliteit
van je medewerkers en het management,
samenstelling van je klantenportefeuille,
vestigingsplaats, leveranciers, groeiambities,
imago, etc. Hiermee wil ik maar aangeven dat
de verkoopwaarde van je onderneming dus
nooit een statisch gegeven is.”

Pensioengat

Daar komt nog bij dat veel – of misschien wel
de meeste – ondernemers er ook niet in slagen

WAARDE

om de roze bril af te zetten waarmee ze
naar hun eigen bedrijf kijken. “Door al je
inzet en liefde voor je eigen bedrijf ben je
al gauw geneigd om de verkoopwaarde ervan
te rooskleurig in te schatten”, benadrukt
Frank van Ee, waarderingsexpert bij Alfa. “Die
verkeerde inschatting van de verkoopwaarde
kan je aan het eind van de rit lelijk opbreken.
Ondernemers kijken namelijk vaak in een veel
te laat stadium naar de daadwerkelijke waarde
van hun onderneming. Ze gaan pas over tot
een betrouwbare waardebepaling wanneer
zij hun bedrijf willen overdragen of verkopen.
Als ze er pas op dat moment achter komen
dat hun bedrijf een paar ton of misschien wel
een paar miljoen minder waard is dan zij altijd
dachten, is er ineens een ‘gapend pensioengat’.
Het bedrag dat zij al die tijd maandelijks of
jaarlijks opzij gelegd hebben, blijkt dan ineens
onvoldoende te zijn geweest.”

Op tijd bijsturen

Dick Leeuw voegt toe: “Als je op dat moment
al zestig plus bent, zijn je mogelijkheden om
dat gat snel te dichten zeer beperkt.

PRIJS

Het is daarom belangrijk om je oudedagsvoorziening tijdig integraal te (laten) benaderen,
zodat je onverwachte financiële verrassingen
tegengaat. Het ‘Zwitserlevengevoel’ komt
zelden vanzelf!”

Benieuwd naar de waarde van
je bedrijf voor een mogelijk
pensioen?
Tussentijdse bedrijfswaarderingen
geven je een betrouwbaarder gevoel
bij de waardeontwikkeling van je
onderneming. Op die manier wordt
ook de hoogte van je pensioen een
stuk beter voorspelbaar. Meer weten?
Neem dan contact op met Frank van Ee
van Alfa Consultants via telefoonnummer 088 2533300 of stuur een
mail naar fvanee@alfa.nl.
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GERARD LOKHORST DUURZAAMGEBOUW
www.duurzaamgebouw.com

DuurzaamGebouw:
breed advies rond duurzaam beheer van vastgoed
Vastgoed vertegenwoordigt een flinke waarde. Om die waarde te kunnen
behouden of vergroten, is duurzaam beheer van datzelfde vastgoed noodzakelijk.
DuurzaamGebouw is een bedrijf waar iedereen met een vastgoedportefeuille
kan aankloppen voor advies en ondersteuning op dit gebied. Directeur
Gerard Lokhorst: “Wij ontzorgen klanten met een vastgoedportefeuille van
begin tot eind; met quick scans, softwareoplossingen en specifieke advisering
op vele gebieden met betrekking tot vastgoed.”

“T

ien jaar geleden ontstond het
idee dat we de wereld wilden
verduurzamen, maar we wisten
nog niet precies hoe”, vertelt
Gerard Lokhorst. “Toen liepen wij al vooruit op
de behoefte. Men was hier destijds nog niet
mee bezig. Op dit moment is deze behoefte er
wel en kunnen wij onze relaties hiermee van
dienst zijn.” DuurzaamGebouw bestaat uit een
cluster van ruim tien verschillende vastgoedadviesbureaus die gespecialiseerd zijn op
deelgebieden in het beheer van vastgoed.
Gerard: “Binnen ons bedrijf wordt duurzaam
beheer van vastgoed vanuit drie verschillende
units benaderd: energie, onderhoud en beheer
en beleid. Relaties die bij ons aankloppen voor
advies op het gebied van duurzaam beheer
van vastgoed, zijn over het algemeen relaties
met grote vastgoedportefeuilles. Denk aan
woningcorporaties, gemeentes en ziekenhuizen,
maar ook aan eindgebruikers, zoals de hogesnelheidslijn, AKZO Nobel, etc.”

lingen geeft een bedrijf als DuurzaamGebouw
wind in de zeilen. Het aantal advies- en
ondersteuningsaanvragen neemt gestaag toe.

Energielabelplicht als prikkel

Op de ICT-afdeling van het bedrijf (DG ICT)
werken inmiddels 20 medewerkers. Dat is ook
nodig, want heel veel dingen worden op dit
moment geautomatiseerd en gedigitaliseerd.
“We hebben als bedrijf in dat opzicht ook altijd
vooropgelopen. Zo hebben we onder meer het
GebouwDashboard ontwikkeld, waardoor onze
relatie online kan meekijken met wat we doen.
Hierin kan hij ook zijn eigen vastgoedportefeuille, inzake het beheer, borgen. Tevens
meten we ‘SMART’, waardoor je als gebruiker
weet hoe je het onderhoud slimmer kunt doen.”

Eerder waren beheerders van vastgoedportefeuilles voornamelijk intrinsiek gemotiveerd om
duurzaam beheer te realiseren. Tegenwoordig
speelt er een externe prikkel mee. Gerard: “De
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan
namelijk sinds 1 juli 2015 een bestuurlijke boete
opleggen bij het niet-naleven van de energielabelplicht. Dit inspectieorgaan controleert of
het energielabel van een gebouw is overhandigd
bij de verkoop, een nieuwe verhuur of oplevering. De boete hiervoor kan oplopen tot ruim
€ 20.000. Dit is een vervelende financiële
prikkel. Daarnaast word je er als vastgoedbeheerder, groot of klein, ook op benadeeld dat
je niet over het vereiste label beschikt.” Hij
vervolgt: “We konden het ook goed merken,
toen iedereen anderhalf jaar geleden ineens
angstig werd van alle wettelijke verplichtingen
die eraan kwamen. Banken gaven aan niet
meer te willen financieren, als er niet duurzaam
werd omgegaan met vastgoed.” Deze ontwikke-

Quickscans en ontzorgen

DuurzaamGebouw kan een relatie met een
vastgoedportefeuille ontzorgen van begin tot
eind. “Als een relatie bij ons binnenkomt, maken
we eerst een quickscan van de staat van zijn
vastgoed. Vervolgens kijken we naar het budget
waarover hij beschikt om onderhouds- en
duurzaamheidsmaatregelen uit te laten voeren.
Vanuit die quickscan kunnen we een verdiepingsslag maken in de beheerfase door te
helpen bij de aanbesteding van onderhoud,
nieuwbouw, transformatie of renovatie. Wij
maken een ontwerp voor leveranciers die het
werk moeten gaan uitvoeren. Let wel: wij
voeren dus niet zelf onderhoud en renovaties
uit, maar we bieden alleen de advieskant, de
begeleiding, coördinatie en de budgetbepaling.”

GebouwDashboard

Werkzaamheden

Sinds het begin van dit jaar doet Alfa voor
DuurzaamGebouw alles op het gebied van
personeel, financiën, advisering en het
jaarwerk. “Samen met Alfa ondersteunen wij
onze klanten ook op het gebied van subsidieaanvragen, wat een mooie samenwerking is.
Alleen facturen versturen en het inboeken
doen we zelf. Elke twee weken komt iemand

van Alfa bij ons op kantoor om diverse zaken
te ondersteunen. Ook helpen zij ons met het
begeleiden van aankopen van nieuwe bedrijven. Van een accountant verwacht ik dat hij
altijd een stap op ons vooruit loopt.
Ik onderhoud het meeste contact met Remco
Nonkes (directeur Alfa Accountants, Nijkerk).
Als ik iets wil weten, bel ik hem. Voor mij is
een accountant een ‘ding’ dat je moet hebben”,
merkt Gerard grinnikend op. Vervolgens,
serieus: “Het maakt een bedrijf beter, professioneler, mits je daar een goede keuze in
maakt.”

Duurzaam duo

Alfa profileert zich als accountantskantoor
(ook) met duurzaamheid. Woog dat aspect
voor DuurzaamGebouw mee bij hun selectie
van een nieuwe accountant? “Ten tijde van
onze besluitvorming hebben we daar helemaal
niets van meegekregen. Wij wilden vooral een
professionelere partij, die goed kan meedenken,
waarmee we een klik hebben. We zijn een
snelgroeiend bedrijf, elke dag verandert er
hier wel iets! Je moet dan wel een accountant
hebben die in die versnelling mee kan. Dat we
allebei veel waarde hechten aan duurzaamheid
is gewoon een leuke kers op de taart.”

Gerard Lokhorst: “We ontzorgen relaties met een vastgoedportefeuille van begin tot eind.”
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SOCIAAL ONDERNEMEN

Alfa partner van
Social Impact Factory
Alfa is partner geworden van de Social Impact Factory in Utrecht. Op 10 oktober jl.
tekenden we een samenwerkingsovereenkomst. De Social Impact Factory (SIF) in
hartje Utrecht is een hotspot voor bedrijven die overtuigd kiezen voor sociaal
ondernemerschap. Alfa is hiermee officieel innovatiepartner van SIF en stimuleert
zo ook sociaal ondernemerschap in Utrecht.
SIF Utrecht biedt zzp’ers, start-ups en scale
ups en gevestigde bedrijven een ontmoetings- en werkplek in een markant pand
tegenover Tivoli Vredenburg. Fou-Khan Tsang
(voorzitter RvB, Alfa): “Wij verwachten veel
van dit partnerschap met SIF Utrecht. Het
is een inspirerende, dynamische ontmoetingsplek voor ondernemers, die vanuit
heel diverse achtergronden met elkaar het

gesprek aangaan. Over de manier waarop
zij sociaal impact mogelijk willen maken en
over de wijze waarop zij hun eigen bedrijf
willen verduurzamen. Tijdens de zogeheten
‘innovatielabs’ werken we graag mee aan
de ontwikkeling van deze thema’s. Een
aantal medewerkers van onze vestiging
in IJsselstein heeft nu ook een werkplek bij
SIF Utrecht, waardoor sociale ondernemers
gemakkelijk met hun vragen bij hen kunnen
aankloppen.“
Felix Lepoutre (directeur SIF): “Alfa speelt
binnen ons partnerschap een belangrijke rol
in het stimuleren van sociaal ondernemerschap. Zij helpen andere sociale ondernemers
onder meer met het inzicht dat er bij een
duurzaam bedrijf ook een duurzame boekhouding hoort – je exploitatie moet ook
duurzaam zijn.” SIF (opgericht in 2014) is
een initiatief van de B Corp-bedrijven
Kirkman Company, Seats2meet.com
International, Bruggink & Van der Velden
Advocaten Belastingadviseurs en de
Stichting Social Impact Factory.

BEDRIJFSVOERING

FINANCIERING

Alfa Management
Paneel: 24/7 inzicht
in je cijfers

Subsidie als alternatieve
financieringsbron?

Als ondernemer heb je elke dag vragen
over je dagelijkse bedrijfsvoering. Zijn mijn
kosten niet te hoog? Hoe kan ik de kosten
beter beheersen? En blijft er genoeg
kredietruimte over als ik die ene investering doe? Op die vragen heb je niet altijd
direct een antwoord. Het Alfa Management
Paneel is een online tool die 24/7 inzicht
geeft in je cijfers. Zo kun je goed gefundeerd een beslissing nemen op basis van
actuele cijfers.

Sta je aan de vooravond van een grote
investering? In dat geval wil je de benodigde financiering wellicht eerst bespreken
met je bank. Die gedachte is niet vreemd,
maar alternatieve financieringsvormen
kunnen weleens een stuk aantrekkelijker
voor je zijn dan uitsluitend bankfinanciering. Bij Alfa werken meerdere financieringsen subsidiespecialisten die hierover graag
met je meedenken. Belangrijk daarbij is
dat je je plannen tijdig aan ons voorlegt.

Werking Alfa Management Paneel

Alfa onderzocht recent bijvoorbeeld de
financieringsmogelijkheden voor een
glastuinbouwbedrijf, dat graag wilde
investeren in een nieuwe locatie.

Vanuit bijna elk boekhoudprogramma
kunnen de cijfers veilig in het Alfa
Management Paneel (AMP) worden
ingelezen. Je ziet direct na inloggen hoe je
ervoor staat. Ook kun je overzichten inzien
van je debiteuren en crediteuren (indien
aanwezig), de exploitatie en de balans.
Het AMP biedt drie varianten: basis, plus
en compleet. Bij plus en compleet worden
ook een liquiditeitsoverzicht, kengetallen
en begroting getoond. Het AMP kun je
veilig in de cloud benaderen. Heb je
interesse om hiermee aan de slag te gaan?
Een bedrijfskundige van Alfa kan je laten
zien hoe het AMP werkt en kan het paneel
voor je inrichten. Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Adrian Egas
via telefoonnummer 088 2532765.

INZICHT

Het bedrijf bleek te kunnen voldoen aan
de eisen van de nieuwe subsidieregeling
‘Marktintroductie energie-innovaties’.
Hiervoor moest het bedrijf beperkte
aanpassingen doen aan de inrichting
die er voor het gebouw moest worden
aangeschaft. Doordat op tijd actie werd
ondernomen, viel de subsidieaanvraag
van dit bedrijf precies binnen de gestelde
termijnen van deze subsidieregeling.
Hierdoor kon de investering voor veertig
procent worden gesubsidieerd. Met als
bijkomend positief effect een soepel
gesprek met de bank over de benodigde
resterende zestig procent financiering.

Wil je meer weten over de
verschillende subsidie- en
financieringsmogelijkheden of
een investeringsplan voorleggen? Neem dan contact op met
Jorian Blom of Gert Bloemendal
van Alfa Consultants via
telefoonnummer 088 2533300
of een e-mail naar
financieren@alfa.nl
Jorian Blom

Gert Bloemendal

PFO: grip op je
persoonlijke
financiën

De financiële positie van de zaak is helder,
maar geldt dat ook voor je financiële privésituatie? Wat zijn je exacte maandelijkse
inkomsten en uitgaven? Weet je hoeveel
bezittingen en schulden je hebt? En enig
idee wat er overblijft als je nu fiscaal zou
afrekenen met de zaak, omdat je wilt stoppen? Alfa biedt je hiervoor het Persoonlijk
Financieel Overzicht (PFO) aan, dat de
balans weergeeft in je privéfinanciën. Het
PFO is een veelomvattend overzicht van alle
relevante kengetallen. Het overzicht is dan
ook een prima start voor een financieel plan,
waarmee je toewerkt naar je einddoel.
Je kunt het PFO ook handig inzetten bij
financieringsaanvragen of wanneer je een
overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten.
Meer weten? Neem gerust contact op met
financieel planner Dick Leeuw via telefoonnummer 088 2532778 of via dleeuw@alfa.nl

HANDIGE APP
Dichtbij
uw cijfers

eVerbinding nu nog gemakkelijker met Alfa-eScanner app

Het Alfa Management
Paneel brengt uw cijfers
nóg dichterbij

www.alfa.nl/amp

uw financiële gegevens?
Wilt u 24/7 inzicht in
financiële toekomst?
Meer houvast over uw
ntinformatie bij de hand
En altijd uw manageme
Management Paneel kunt
hebben? Met het Alfa
en. Voor elk type
optimaliser
ring
bedrijfsvoe
u uw
en kleinbedrijf voorziet
bedrijf in het middenaan
Paneel in uw behoefte
het Alfa Management
en in de cloud. Zo bent
veilig
24/7,
meer inzicht;
u nog dichterbij uw cijfers.

eVerbinding is een online platform voor
e-factureren, waarmee je papieren-, of
digitale facturen automatisch kunt laten
verwerken in je financiële administratie.
Met de nieuwe Alfa eScanner app wordt
het nog een slag gemakkelijker om met
eVerbinding te werken, omdat je je
facturen met deze app ter plekke kunt
scannen en versturen met je smartphone

of tablet. Op die manier zorg je voor een
up-to-date boekhouding. Alle facturen komen
zo namelijk – ongeacht de vorm waarin ze
worden aangeleverd – direct via een factuurstroom in je administratie terecht. Wil je meer
weten over eVerbinding en de Alfa-eScanner
app? Neem dan vrijblijvend contact op met
Peter Bijvoet via 088 2532106 of
pbijvoet@alfa.nl.
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TAKO RIETVELD KINDERCORRESPONDENT
www.kindercorrespondent.nl

Tako Rietveld geeft kinderen
van de wereld een stem
Drie jaar terug gaf hij zijn baan bij
het Jeugdjournaal op voor een droom.
Tako Rietveld werd ’s werelds eerste
Kindercorrespondent, een journalist
die kinderen en jongeren op een
‘volwassen’ manier aan het woord
laat. Met de Youth News Foundation
moet er straks een internationaal
netwerk van Kindercorrespondenten
staan. Want Tako Rietveld twijfelt er
niet aan dat ‘wij’ volwassenen kunnen
leren van kinderen.

E

en Kindercorrespondent. Waarom?

“Kinderen kijken anders naar de wereld. Kinderen hebben eigen vragen, een eigen visie,
eigen oplossingen. Daar kunnen wij ons voordeel
mee doen, door ons te laten inspireren door kinderen.
Volwassenen praten te veel over kinderen en te weinig
met kinderen. Wie vraagt er nu aan kinderen wat zij
vinden van de jeugdzorg of het onderwijs? Hoe zij
willen dat we met de wereld omgaan? Daar kijken
kinderen totaal anders naar, maar hun mening wordt
vaak niet gehoord.”

Hebben kinderen die deskundigheid?

“Natuurlijk, kinderen hebben minder kennis of levenservaring. Maar ze zijn wel deskundig als het over hun
eigen leven gaat, als het over henzelf gaat. Waarom is
de mening of visie van een kind minder waard dan die
van een volwassene? Ze kunnen heel goed aangeven wat
er in hun omgeving gebeurt, hoe ze op school les krijgen.
Daar hebben kinderen echt wel een idee over. En kinderen
kijken creatiever en positiever dan volwassenen.”

Waarom blijven gesprekken van journalisten met
kinderen vaak oppervlakkig?

“Dat komt vooral doordat we niet de juiste vragen stellen.
‘Vond je het een leuk interview?’ Of: ‘Was het leuk op
school?’ Dan krijg je ‘ja’ of ‘nee’ als antwoord. Het is niet
dat kinderen niets te vertellen hebben, maar we stellen niet
de goede vragen. “

Luisteren naar het verhaal van kinderen

“Ik zeg niet dat kinderen heilig zijn. Ze praten af en toe
net zulke grote onzin als grote mensen. We moeten ze
ook niet op een voetstuk plaatsen, maar wel gelijkwaardig
behandelen en willen luisteren naar hun verhaal. Dan krijg
je de leukste gesprekken.”

Waar gaat de Youth News Foundation z’n vleugels
uitslaan?

“Elk land een eigen Kindercorrespondent, is het plan. We
gaan land voor land beginnen. China staat hoog op het
lijstje, de Verenigde Staten, Europese landen. Ik heb gezien
hoeveel enthousiasme er voor dit project is in Brussel.
Met de ervaringen in Nederland kunnen we goede mensen
selecteren en begeleiden in andere landen. En dan moet die
kindercorrespondent dáár uiteindelijk wel zijn eigen broek
kunnen ophouden; die hoeven wij niet te financieren.”

Hoe ga je nu verder?

“Team Kindercorrespondent gaat internationaal. Het idee
is om reportages met kinderen in bijvoorbeeld Libanon of
Sierra Leone te maken en die aan media te verkopen. Ik ben
journalist en kan kinderen op hun eigen level hun verhaal
laten vertellen. Dat betekent niet dat ik meteen ook
verstand heb van alle andere dingen eromheen, zoals PR,
bedrijfsvoering en administratie. De adviseurs om mij heen
die mij helpen met alle bijkomstigheden zijn van essentieel
belang. Alfa denkt met mij mee en houdt mij scherp. Ze
kijken met iedere stap over mijn schouder mee. Dat geeft
vertrouwen om op volle kracht door te gaan. Begin volgend
jaar starten we een actie waarbij iedereen lid kan worden.
We gaan met elkaar de jeugd wereldwijd een stem geven.”

|

13

14

|

Interview

Mens in bedrijf

JOHN VAN HAL ‘T DOMMELTJE
www.dommeltje.nl

’t Dommeltje:

melkvee, horeca en evenementen
op één bedrijf
Een middag in november. Voor een melkveebedrijf vertoont ’t Dommeltje in Boxtel
opvallend veel activiteit. Maar het bedrijf van de familie Van Hal is dan ook geen
doorsnee-boerderij. ’t Dommeltje combineert het boerenbestaan met een complete
horeca- en evenemententak. Die is er niet klakkeloos aan toegevoegd: op alle
fronten hebben koeien en andere activiteiten altijd met elkaar te maken. Want,
weet John van Hal: “Het is toch altijd weer die melkvee-omgeving waardoor mensen
ervoor kiezen naar ’t Dommeltje te komen.”

’t Dommeltje

“De boerderij is vernoemd naar
de omleiding van het riviertje de
Dommel. Die is aangelegd omdat
het dorp steeds onder water liep.”

Alle begin is moeilijk

‘We begonnen met drie partytenten van de Gamma. Na drie
maanden waaiden de tentjes weg.”

Hard werken

“Zeven dagen per week. Maar als
je doet wat je leuk vindt, hoef je
toch nooit meer te werken?”

Boer of horecaondernemer?
“Je zou kunnen zeggen dat ik een
boer met een horecahobby ben óf
een horecaondernemer met een
boerenbedrijf. Houd het maar op
plattelandsondernemer.”

Unique selling point

“Je beleeft hier een echte
boerderij met faciliteiten die
misschien wel beter zijn dan die
van menig restaurant of hotel.”
John van Hal: ”Als je doet
wat je leuk vindt, hoef je toch
nooit meer te werken?”

“We zijn ook een modern melkveebedrijf met een heel diervriendelijke
inrichting, een ruime opzet en een
melkrobot. Die boerderij is helemaal
verweven met alle andere activiteiten.”

V

eel ondernemers in de agrarische sector zoeken
naar verbreding van hun activiteiten. John van
Hal was er vroeg bij. Als zijn vader in 2001
onverwacht komt te overlijden, staat hij er
op z’n 25ste met zijn moeder ineens alleen voor. “Ik was
daarvóór gewend heel veel buiten de deur te werken en ik
miste op die boerderij de aanspraak van andere mensen.
Voor de flauwekul zijn we met boerengolf begonnen. Het
liep meteen als een trein. We telen ook maïs op het bedrijf,
dus hebben we er meteen maar een maïsdoolhof bij gemaakt.
Toen kwam er weer een rondje trekker rijden bij. Zo hebben
we steeds meer activiteiten toegevoegd en is het langzaam
maar zeker verder gegroeid.”

Modern melkveebedrijf

In 2008 krijgen de 125 koeien en kalfjes op de boerderij
serieuze concurrentie van de horeca. Dan verrijst er een
nieuwe stal mét voorzieningen voor de overige activiteiten
ineen. Want de boerderij en de horeca staan nooit los van
elkaar. John: “Mensen komen om de koeien te zien en te
ruiken. We zijn ook een modern melkveebedrijf met een
heel diervriendelijke inrichting, een ruime opzet en een
melkrobot. Die boerderij is helemaal verweven met alle
andere activiteiten. De koppeling tussen de verschillende
activiteiten staat voor ons altijd voorop.”
Die koppeling gaat ver, maakt hij met voorbeelden duidelijk.
“De koeien die we hier hebben, laten we door een slager in
de buurt slachten en dan komen ze weer terug. Dan roken
we bijvoorbeeld een stukje vlees. Je hebt dan een heel puur
product, een product van onszelf. Je weet precies wat die
koe heeft gegeten. En het hout voor onze rookkast komt
weer van ons eigen houtwalbos. Allemaal heel lokaal en
duurzaam, en daar staan we helemaal achter.”

De ‘Koewizz’

Ondertussen is het aanbod van ’t Dommeltje fors gegroeid.
Families, vriendengroepen en bedrijven kunnen er terecht
voor complete arrangementen. Er is een Warme Winter
Quizavond (de ‘Koewizz’) met een boerenbuffet, je kunt
meedoen aan de Boerenlympics, boogschieten of klimmen.
Aspiraties om boer(in) te worden? In anderhalf uur passeert
het complete scala aan boerenwerkzaamheden de revue in
een stoomcursus.

‘Niet echt concurrentie’

Heeft ‘t Dommeltje geen concurrentie van andere boeren
met horeca-ambities? “We hebben in de buurt niet echt
concurrentie. Je kunt bij ons een feest of een kinderfeest
organiseren en vergaderen. Er zijn ook andere locaties die
vergaderaccommodatie aanbieden. Maar dat zijn toch weer
heel andere bedrijven. Het is toch altijd weer die melkveeomgeving waardoor mensen ervoor kiezen om naar
’t Dommeltje te komen.”
En die mensen komen overal vandaan, vertelt John. “Per
jaar ontvangen we zo’n 20.000 bezoekers op ons bedrijf.
Tot uit Rotterdam en Den Haag aan toe. Uit Limburg en
België trekken we bezoekers. Maar de helft van het bezoek
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Wat brengt 2018 op het gebied
van salaris en personeel?
Het jaar 2018 staat alweer voor de deur. Een nieuw
jaar, waarin direct de nodige wijzigingen in wet- en
regelgeving van kracht worden. Zo moet u als werkgever
bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2018 het minimumloon
betalen over overwerk, als gevolg van een wijziging
in artikel 6 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). Alfa Salaris en Personeel
organiseert elk najaar diverse informatiebijeenkomsten
op meerdere locaties om klanten bij te praten over dit
soort ontwikkelingen.

John van Hal: ”Eerst maakten we een maïsdoolhof, daarna kwam er een rondje trekker rijden bij.”

komt toch wel uit de eigen regio. Het is redelijk gespreid,
binnen een straal van 50 tot 100 kilometer hieromheen.”

Arbeid en continuïteit

’t Dommeltje drijft op John en echtgenote Hanny, terwijl
Johns moeder (‘oma Wies’) ook nog volop meewerkt.
Hanny staat paraat voor de administratie en aankleding,
ondersteund door vier vaste krachten. In het hoogseizoen
kunnen de twee een beroep doen op veertig oproepkrachten. Om het bezoek meer te spreiden over het gehele
seizoen, zijn er nieuwe activiteiten bijgekomen. “We volgen
continu de markt om te kijken wat er nieuw is. Nu zijn
escaperooms weer hip en hebben we die erbij. In de zomermaanden is het hier altijd druk. Leuk, maar in de winter viel
het terug. We hadden ook maanden dat we niks hadden.
En je wilt toch kwalitatief vooruit met je personeel, door je
mensen het hele jaar aan de slag te houden. In ons streven
naar meer continuïteit zijn we ons meer gaan richten op
echte winteractiviteiten. En vergaderingen en feesten zijn
sowieso niet seizoensgebonden. Daardoor zijn we er steeds
meer horeca bij gaan doen.”

Blijven investeren

Wel is het continu investeren. “De laatste tien jaar hebben
we ons suf geïnvesteerd. Toen ik het overnam was dit
echt een oud melkveebedrijf, met gebouwen van minimaal
25 jaar oud. We hebben eerst in 2008 die nieuwe stal
met horecavoorzieningen erbij gekregen, dat was al een
gigantische investering. In 2013 kwam er een nieuwe
koeienstal met alles erop en eraan. En dan hebben we nog
het huis van mijn moeder overgenomen en hier en daar
nog weleens een stukje grond erbij gekocht.”
Niet elke toevoeging aan het Dommeltje-programma levert
direct klinkende munt op. “Ik heb ook weleens extra
melkquotum gekocht waarvan ik me nu afvraag of dat ooit
wel rendement heeft opgeleverd. Die klimbaan die we er nu
bij hebben gebouwd, is ook iets wat veel geld kostte. Maar
je kunt het niet per onderdeel bekijken. Het gaat om het
gehele plaatje. De mensen die komen voor de klimbaan,

blijven ook weer plakken voor een barbecue. Of je overal
iets mee verdient? Dat weet je toch niet. Als geheel draait
’t Dommeltje goed.”

Vaste contactpersonen

Sinds 1 september 2017 komt Alfa over de vloer, door
de overname van De Raam Accountants in Langenboom
(Noord-Brabant). “We hebben nauwelijks iets gemerkt
van deze overname, want we hebben gelukkig onze vaste
contactpersonen behouden. En ik verwacht toch ook de
nodige voordelen, omdat een kantoor als Alfa groter is
en meer specialisten en diensten onder één dak heeft.”

T

ijdens de meest recente bijeenkomsten werd duidelijk wat ondernemers
met personeel nu eigenlijk kunnen
verwachten vanuit het regeerakkoord.
Sommige ontwikkelingen raken bijvoorbeeld je
rol als verzuimbegeleider, maar er verandert ook
het nodige op het gebied van premiekortingen
en subsidies. Aan de orde kwamen onder
andere deze onderwerpen: premiekortingen
en subsidies, de nieuwe Arbowet, beoordeling
van arbeidsrelaties en de auto van de zaak.
Een korte toelichting:

Premiekortingen

Werkgevers laten regelmatig geld liggen als het
gaat om premiekortingen en subsidies. Weet jij
of je geen voordeel mist? De overheid vervangt
de huidige premiekortingen fasegewijs door
‘kostenvoordelen’ (vaste bedragen per werknemer per uur). Het loonkostenvoordeel (LKV)
komt vanaf 2018 in de plaats van de premiekortingen voor bijvoorbeeld ouderen en arbeidsgehandicapten. Per 2017 bestaat het lage
inkomensvoordeel (LIV); dit wordt in 2018
aangevuld met het Jeugd-LIV voor jeugdige
werknemers. Hoewel de Belastingdienst al
deze voordelen toekent op basis van de
loonaangifte, moeten werkgevers toch een
strakke regie voeren om ze niet mis te lopen.

Nieuwe Arbowet

Als werkgever heb je oog voor de arbeidsomstandigheden waaronder jouw medewerkers
werken. De wetgever heeft regels opgesteld
voor een goed arbobeleid, maar deze zijn sinds

1 juli 2017 flink gewijzigd. Alhoewel je tot juli
2018 de tijd krijgt om je huidige arbobeleid
aan te passen, is dat relatief kort dag. Verdiep
je daarom nu alvast in de zaken die je moet
regelen en aanpassen. Zo is het bijvoorbeeld
verplicht om een basiscontract met een arbodienst(verlener) te hebben. Daarin staat dat de
arbodienstverlener betrokken moet zijn bij:
•h
 et toetsen van de risico-inventarisatie
en -evaluatie (RI&E);
•d
 e begeleiding bij ziekte;
•h
 et aanbieden van (periodiek) arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
•e
 ventuele aanstellingskeuringen; en
•h
 et bieden van de mogelijkheid aan werknemers om de bedrijfsarts of arbodienst te
consulteren via een preventief spreekuur
of second opinion (dit is nieuw).
Als je niet beschikt over dit basiscontract, kan
de arbeidsinspectie (ondanks de overgangsperiode tot 1 juli 2018) onmiddellijk een boete
opleggen. Geen enkel protest daartegen helpt.

deze in werking treedt, blijft de wet DBA
gewoon van kracht.

Auto van de zaak

De auto van de zaak is altijd een ‘hot item’.
Het bijtellingspercentage voor privégebruik
van een volelektrische auto blijft in ieder geval
4%, net als in 2017. Het blijft ook 4% tot en
met 2020, om volledig elektrisch rijden te
stimuleren. Duidelijk wordt dat de bijtelling
minder CO2-afhankelijk zal zijn en dat er stapsgewijs één nieuw algemeen bijtellingspercentage komt voor gewone en plug-in auto’s.

Wil je meer weten over deze onderwerpen, neem dan contact op met
één van onze adviseurs van Salaris
en Personeel of met Erik Bos,
telefoonnummer: 088 2533200,
ebos@alfa.nl.

Beoordeling arbeidsrelaties

De handhaving van de Wet DBA werd tot
tweemaal toe uitgesteld, omdat de introductie
ervan voor veel commotie zorgde bij opdrachtgevers en zelfstandigen: ‘Kunnen we op
dezelfde basis blijven werken of zijn we
eigenlijk onbedoeld werkgever en werknemer?’
Inmiddels is in het regeerakkoord het voorstel
opgenomen dat een nieuwe wet de wet DBA
gaat vervangen. De contouren van deze
nieuwe wet zijn al wel bekend, maar totdat

Erik Bos
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Paul Wijsman:

Arie van Ettikhoven:

“Paul is een soort
huisvriend geworden”
Van Ettikhoven in Alphen aan den Rijn is onderaannemer in
grondverzetwerk en verhuurt ook grondverzetmachines.
Veel opdrachten zijn specialistisch van aard en zijn vaak
grootschalig van karakter. Het bedrijf wordt gerund door
vader Arie en zoon Erwin. Sinds een paar jaar werken
Arie en Erwin samen met senior klantbeheerder
Paul Wijsman van Alfa Aalsmeer.

“P

aul snapt 100% wat wij doen.
Nu zijn we weer op de Tweede
Maasvlakte bezig, om in twee
weken tijd een zinker samen
te stellen in opdracht van Boskalis. Het is echt
specialistenwerk, we zijn een uitstervend ras.
Alle grote werken worden tegenwoordig
Europees aanbesteed. Die projecten gaan
allemaal naar het buitenland, die gasten doen
Arie van Ettikhoven
het voor minder geld. En met ons specialisme
moeten wij het hebben van die grote projecten. De kranen die wij hebben, laat je niet even voor een dag overkomen.
We hebben laatst nog geïnvesteerd in de grootste kraan in Nederland die nog
in één blok te transporteren is. Binnen 30 minuten zijn we operationeel, dat
is onze kracht. Het is prettig dat Paul zich helemaal inleeft in wat er speelt.
Mijn twee broertjes zaten al bij Alfa. Op een gegeven moment heb ik een
verkennend gesprek gehad met Paul. Het bleek dat het een kantoor is dat
alles in huis heeft. Als ze in Den Haag weer wat verzinnen, houdt Alfa dat
allemaal in de gaten. Paul vond ik meteen een aardige vent met veel kennis
en kunde. Ik heb hiervoor een paar keer mijn kop gestoten met een andere
accountant. Daarom heb ik gezegd: ‘Als jullie niet doen wat ik verwacht, is
het einde oefening’.
Paul heeft ons geholpen bij de verandering van ondernemingsstructuur.
Dat heeft goed uitgepakt en wierp gelijk vruchten af. Het eerste jaar kregen
we meteen twintig-, vijfentwintigduizend euro belasting terug. Dat is lekker
natuurlijk, want als ik geld terug kan krijgen, moet echt de laatste euro op
tafel komen. Paul is een soort huisvriend geworden. Ik ben een vrij toegankelijk iemand, hij ook. Als je dezelfde instelling hebt, word je hetzelfde behandeld
denk ik altijd. We praten over van alles. Mijn familie, zijn familie. Of over die
vorige staatssecretaris Kwiebus (Wiebes, red.) van de Belastingdienst. Mijn
zoon Erwin is ook supertevreden over Paul. Hij heeft hem heel hoog staan.”

“Een slimme vent
die soms een beetje
dwars kan zijn”

“A

rie komt uit een echte
ondernemersfamilie.
In 2012 is hij bij ons
kantoor klant geworden. We hadden meteen al in de gaten
dat de ondernemingsvorm die hij toen
had, niet paste bij zijn bedrijf; een stevige
BV-structuur met drie BV’s. Die structuur
hebben we eerst eens aangepast. Daardoor kan hij makkelijker ondernemen
Paul Wijsman
en kosten en belasting besparen. Aan
die herstructurering zijn ook fiscale en
juridische specialisten te pas gekomen. Als klantbeheerder is het dan
mijn rol om heel dichtbij de ondernemer te blijven.
Arie is iemand die geen blad voor de mond neemt. Hij is recht voor zijn
raap. Iemand met een duidelijke mening, geen dubbele agenda’s. Een
slimme vent ook, die soms een beetje dwars kan zijn. Als een klus ’m niet
zint, doet-ie het niet. Maar we liggen altijd redelijk op één lijn, hij volgt
mijn adviezen wel op.
De laatste jaren is het weer aangetrokken, hij heeft weer goeie jaren
gehad. Zijn zoon Erwin zit nu ook in het bedrijf. Die doet onderhoud aan
de eigen kranen, maar verhuurt zich ook als onderhoudsmonteur aan
andere bedrijven. Erwin kan een kraan helemaal opbouwen. Ik merk
ook aan zijn opmerkingen dat hij heel slim is. Met het opstellen van een
VOF-contract had hij zich er goed in verdiept en stelde kritische vragen.
Het is een rustige jongen ook, minder uitgesproken dan zijn vader.
Zeker eenmaal per kwartaal zitten we met z’n drieën om de tafel; ik ben
er onderhand kind aan huis. We praten dan niet alleen over de zaak,
maar over van alles en nog wat. Den Haag voorop, want Arie is wars
van politiek en wet- en regelgeving. Het gebeurt wel dat ik Arie even
bel en we zomaar een half uur aan het kletsen zijn. We hebben niet
alleen een zakelijke klik, maar ook een persoonlijke.”
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Booming
business
in de kou
Bijna tweeëneenhalf miljoen kerstbomen worden er deze
decembermaand verkocht. Zodra de Sint zijn hielen heeft
gelicht, is het ‘booming’ met de bomen. Zo ook bij Gert
Hulscher, kerstbomenhandelaar en -kweker in Wilp. De
kerstbomen groeien er op een oppervlakte van drie hectare.
Na vijf jaar kan Gert ‘oogsten’. Arbeidsintensief werk is het,
kerstbomen kweken. Veel snoeien, zodat de boom niet te
breed wordt. En als die ook nog eens symmetrisch groeit,
kan een boom aanspraak maken op het predicaat ‘perfect’.
De allermooiste boom gaat traditioneel mee naar huize
Hulscher. Zijn bomen verkoopt hij lokaal. Veel gaan er naar
winkels in de buurt die al jarenlang klant zijn. Ook particuliere klanten weten Grotenhuisweg 55 - pal aan de A1,
(afslag 22) - al jaren te vinden voor een vers gehakte boom.
‘Ze komen er zelfs voor uit Amsterdam. Daar houden ze
van een zware, volle boom.’ Zwager Gerrit is die hectische
weken standby, als chef bomenverkoop. De bomen uit
Wilp, tot wel vier meter hoog, staan straks in honderden
huiskamers. Als stralend middelpunt tijdens de feestdagen.

Alfa wenst je
en
plezierige kerstdag
d
en
en een ondernem
2018!
Onze vestigingen, overal dichtbij
Aalsmeer

088 2531100

Dodewaard

088 2531750

Langenboom

088 2533450

Wageningen

088 2531000

Aalten

088 2531250

Gorinchem

088 2531950

Leeuwarden

088 2532300

IJsselmuiden

088 2533000

Amersfoort

088 2533500

Groningen

088 2531600

Meppel

088 2533150

IJsselstein

088 2532900

Assen

088 2531550

Hardenberg

088 2532850

Naaldwijk

088 2532450

Zelhem

088 2531300

Balk

088 2533350

Harderwijk

088 2531500

Nijkerk

088 2533200

Zutphen

088 2531350

Barneveld

088 2531400

Heerhugowaard 088 2532100

Nijverdal

088 2532750

Zwolle

088 2533050

Bennekom

088 2531650

Heythuysen

088 2532150

Purmerend

088 2532100

Alfa Registeraccountants 088 2533200

Bleiswijk

088 2531850

Hoogeveen

088 2532200

Raamsdonksveer 088 2532050

Alfa DAS

088 2533201

Buitenpost

088 2532400

Klazienaveen

088 2532250

Sneek

Alfa Consultants

088 2533300

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

088 2533350

