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Op weg naar een duurzame 
economie

Met deze duurzaamheidsspecial van Mens in bedrijf 

vieren we een beetje onze eerste verjaardag als B Corp. 

En nee, Alfa is niet ineens een duurzaamheidsactivist 

geworden, maar we beseffen wel dat de transitie  

naar een meer duurzame economie een van de grote 

uitdagingen is waar we de komende decennia samen 

voor staan. Iemand die daar heel boeiend over kan 

vertellen, is Leen Zevenbergen, co-founder van B Corp (zie ook pag. 16). Hij zegt:  

“Op enig moment accepteert de wereld de status quo niet meer. Dat zie je op allerlei 

vlakken al gebeuren. Van de zeventien speerpunten die de United Nations recent  

heeft vastgesteld, zijn er niet voor niets zes gerelateerd aan energie. We kunnen niet 

onverminderd CO2 de maatschappij in blijven pompen. De enige groeisector van  

deze economie betreft dan ook de duurzame bedrijven; de rest krimpt.”  

Uit recent onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat de impact van de over-

schakeling naar een duurzamere economie groot zal zijn, omdat de energie-intensiteit 

van de Nederlandse economie hoog is. In de komende jaren zullen milieueffecten 

beprijsd gaan worden en dat gaat de bedrijfsvoering van ondernemingen raken.  

Dit zien we nu al in de melkveehouderij met de fosfaatdiscussie, maar we zien het 

bijvoorbeeld ook in de transport en logistiek. Kortom, u wordt als ondernemer de 

komende jaren geconfronteerd met het vraagstuk duurzaamheid. Dat kan ook heel 

pragmatisch zijn. Om u een voorbeeld te geven: vorig jaar sprak ik een van onze 

transportklanten, die aangaf dat de cursus ‘milieubewuster rijden’ voor zijn chauffeurs 

tot een enorme besparing van diesel leidde. Zelf proberen we ook dergelijke slagen  

te maken, alleen resulteert dat in andere dingen, zoals bijvoorbeeld de verdere 

digitalisering van onze werkprocessen door het gebruik van de elektronische 

handtekening.   

Alfa is een lerende organisatie; we gebruiken onze eigen organisatie om te leren hoe 

we het beste kunnen omgaan met duurzaamheidsvraagstukken. We moeten dit zelf 

willen snappen en ervaren, voordat we u er goed over kunnen adviseren. Dat doen we 

bijvoorbeeld in samenwerking met de Hanzehogeschool, waarmee we kijken op welke 

wijze duurzaamheid effect heeft op de jaarrekening. Voor Alfa is duurzaamheid het 

afgelopen jaar vooral een ontdekkingsreis geweest, waarin we veel mooie duurzame 

ondernemers en ondernemingen zijn tegengekomen. Zij hebben ons een hoop geleerd. 

In deze eerste editie van Mens in bedrijf in 2016 willen we u vooral kennis laten maken 

met deze ondernemers en hun verhaal. Mogelijk ter inspiratie en anders misschien om 

er wat van te leren.

Fou-Khan Tsang

Voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs
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Biologische voeding 
krijgt een zetje in 
de rug met beebox

WALTER HALBERSTADT  DIRECTEUR BEEBOX
www.beebox.nl
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Achter de ideologische doelstelling gaat een 
gezonde portie commercieel inzicht schuil, 
vertelt directeur Walter Halberstadt. “De 
maaltijdbox beebox is ontwikkeld op de Eemland- 

hoeve in Bunschoten, een biologisch boerenbedrijf met 
onder meer een zorgboerderij en een winkel. Er zitten 
boeren achter, maar ook businesspartners. De gedachte 
erachter is: we moeten de balans in de voedselketen 
herstellen en wegblijven van het gerotzooi met eten. Daar 
hoort zo min mogelijk spuiten bij. En ook geen onnodige 
toevoegingen. Het moet puur natuur zijn. Van daaruit 
hebben we het businessmodel ontwikkeld: biologische 
producten inkopen bij Nederlandse boeren die een eerlijke 
prijs ontvangen.”
Voor hij aan de slag ging bij beebox, deed Walter Halberstadt 
heel iets anders. Hij was directeur ICT & Operations voor 

De maaltijdbox is hard op weg de Nederlandse keukens te veroveren.  

In één keer alle ingrediënten in huis voor een paar maaltijden, inclusief 

recepten: het past in de trend naar gemakkelijk en toch gezond koken.  

In de slipstream van de grootste aanbieder Hello Fresh heeft ook beebox 

onderhand een stevige positie in de markt. Met één belangrijk verschil: 

beebox kiest uitsluitend voor biologische ingrediënten uit Nederland.

Oxxio Nederland. “Ik had altijd al de ambitie om nog eens 
iets te gaan doen met een start-up. Toen kwam dit op mijn 
pad, in het biosegment. En het paste. Ik heb een gezin dat 
al twaalf jaar tot de doelgroep behoort, we consumeren 
thuis ook biologisch.”

Gezond bedrijfseconomisch model
Inmiddels heeft beebox de vaart erin. Maar niet ten koste 
van alles. ‘We groeien gestaag door. En dat willen we ook: 
voorzichtig de volgende stap zetten. We hanteren een 
gezond bedrijfseconomisch model: eerst iets verdienen 
voordat we het weer uitgeven.” 
De franchiseformule is de kern van beebox: franchisenemers 
slaan de brug tussen de boer en de consument. Ruim tachtig 
procent van de maaltijdboxen wordt door deze ondernemers 
thuisbezorgd. Via een distributiepartner heeft beebox 
ondertussen een volledige landelijke dekking bereikt.  
“Het landelijk zijn versterkt de franchiseformule enorm.”

Marokkaanse groentestoofpot
Op het menu van deze week (en daarmee in de box)  
staan onder meer sukade in donker bier met maïspuree en 
savooiekool, maar ook een trendy Marokkaanse groente-
stoofpot met quinoa. Het geeft aan dat de doelgroep van 
beebox breed is. Walter: “Het is de doelgroep die met een 
mooi woord ‘social creatives’ wordt genoemd. Dan heb  
je het inmiddels toch al gauw over twintig procent van  
de samenleving en dat percentage groeit nog steeds. Die 

Kwaliteit
“Af en toe bieden we telers ruimte om 
incourante producten te leveren. Een super- 
markt accepteert geen klasse B, wij wel.”

Prijs
“We zijn twintig tot vijfentwintig procent goed-
koper dan vergelijkbare niet-biologische boxen.”

Klanten
“We doen er alles aan om hen te blijven  
verrassen. Bij andere boxen weet je vooraf 
wat erin zit, bij ons niet.”

Duurzaamheid
“Alle producten komen uit Nederland, we  
werken met herbruikbare kratten en we sluiten  
geen receptenfolders bij.”

Coöperatie
“We hebben beebox opgezet als een coöpera- 
tieve vereniging; leden zijn boeren, investeerders  
en consumenten. Het gaat niet alleen om het  
commerciële, maar juist ook om het maatschap-
pelijk belang.”
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bewuste consumenten zitten echt overal, dwars door alle 
inkomenscategorieën heen. Heel veel gezinnen ook, met 
ouders die bewust nadenken over de volgende generatie. 
Het is zeker niet het typische grachtengordelpubliek dat 
voor beebox kiest.”

Betaalbare maaltijdbox
Door de korte lijnen met producenten blijven de boxen 
betaalbaar. “De aanbieders van maaltijdboxen pakken een 
heel ruime marge. Wij niet, wij geven een deel van die marge 
terug aan de consument. Die heeft daardoor voor minder geld 
een biologische maaltijdbox. Trouwens, we benchmarken 
onze prijzen elke week met die in de supermarkt. En wat 
blijkt? We zitten altijd ruim onder hun prijsniveau.”

Hetzelfde DNA
De klik met Alfa was er meteen, kijkt hij terug. ”Wij zijn 
allebei een B Corp. Dat betekent dat we hetzelfde denken 
over de bedrijfsvoering, met name de maatschappelijke 
kant daarvan en over duurzaamheid. We delen hetzelfde 
DNA. En wat het mooie is: zij zitten ook in de agrarische 
sector. Het werkt dus als een tweetrapsraket. Daarom 
hebben we de stap gemaakt naar Alfa. We zijn nog niet 
zover dat we verplicht zijn om de jaarrekening te laten 
goedkeuren. Samen met Alfa zijn we ons wel aan het 
opmaken voor dat niveau, binnen een tijdsbestek van 
twee jaar. Zij gaan ons klaarstomen, zodat wij als bedrijf 
het toetsingskader kunnen doorstaan.”

Walter Halberstadt: “We hanteren een gezond bedrijfseconomisch model; eerst iets verdienen voordat we het weer uitgeven.”



Duurzaamheid en belastingen hebben een moeizame relatie. De 
belastingregels zelf zijn immers allerminst duurzaam, omdat ze om  
de haverklap veranderen. Dat maakt het moeilijk voor belastingplich-
tigen om hun beleid af te stemmen op de belastingregels. Toch spelen 
belastingen een sleutelrol in het verduurzamen van de maatschappij. 
Belastingen worden namelijk gebruikt om bepaalde technieken en 
gebruiken te stimuleren. Het bekendste voorbeeld daarvan is de 
lagere forfaitaire bijtelling voor zuinige auto’s. 
En inderdaad, dat beleid wordt momenteel 
herzien om het effectiever te maken. 

Meerdere positieve effecten 
Een belastingfaciliteit die sterk aan populariteit 
wint, is de zogenoemde postcoderoosregeling. Die 
regeling biedt een korting op de energiebelasting 
voor burgers en kleine bedrijven die met een 
gezamenlijke installatie energie opwekken. 
Het moet daarbij gaan om hernieuwbare 
energiebronnen, zoals wind, zonne-energie 
en aardwarmte. Om de regeling te kunnen 
gebruiken, is een coöperatie of een vereni-
ging van eigenaren nodig die binnen het 
postcodegebied een productie-installatie heeft. De 
leden van de coöperatie of vereniging hebben vervolgens 
recht op de belastingkorting. De regeling stimuleert de 
lokale duurzame opwekking van elektriciteit, vergroot het 
draagvlak voor duurzame energie en brengt burgers dichter 
bij elkaar. Wat kunnen belastingen toch mooi zijn! 

Particulieren en zakelijke gebruikers die zelf 
duurzame energie willen opwekken, kunnen 
hiervoor financiële ondersteuning krijgen vanuit 
de nieuwe regeling Investeringssubsidie Duurzame 
Energie. Hiermee wil het ministerie van Economische 
Zaken stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven 
meer verwarmd gaan worden door duurzame warmte dan 
door gas. De regeling komt voort uit het Energieakkoord 
dat in 2013 gesloten is. In totaal is er in 2016 € 70 miljoen 
beschikbaar voor investeringen in zonneboilers, warmte-
pompen, biomassaketels of pelletkachels.

Nederland behoort tot de top vijf van meest concurrerende 
economieën in de wereld. Om deze positie te behouden  
en te verstevigen, heeft de Nederlandse overheid samen 
met het bedrijfsleven negen Topsectoren geformuleerd 
waarbinnen aan gezamenlijke innovatieagenda’s wordt 
gewerkt. Binnen de meeste Topsectoren is duurzaamheid 

een belangrijk thema. Zo is er binnen de Topsector Agri & 
Food onder andere een focus op groene grond-

stoffen, resource efficiency en duurzame 
veehouderij en focust de Topsector Tuinbouw 
en Uitgangsmaterialen onder andere op 
voedselveiligheid, gezondheid, samenwerkende 
waardeketen en efficiënter gebruik van ruimte, 

water, energie en mineralen. Met de regeling 
Mkb-innovatiestimulering Regio 

en Topsectoren (MIT) stellen 
het kabinet en de regio’s 
gezamenlijk 55 miljoen euro 
beschikbaar om innovatie 
bij het mkb te stimuleren 
en om aan te sluiten bij de 

agenda’s van de Topsectoren. 
Middels de MIT-regeling 
kunnen diverse projecten 
worden gestimuleerd, zoals: 
adviesprojecten, haalbaar-
heidsprojecten, R&D-
samenwerkingsprojecten  

en kennisvouchers.

Subsidies

Subsidies

Zelf duurzame 
energie opwekken? 
Vraag subsidie aan!

Duurzaamheid 
binnen de  
Topsectoren
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Groen sparen en beleggen 
fiscaal aantrekkelijk

Fiscaal en subsidies

Postcoderoosregeling
Fiscaal

De overheid beloont groen sparen of beleggen met belastingvoordeel. Hierdoor  
kan de bank een investeerder met een groenproject een lager rentetarief bieden.  
Als investeerder moet u hiervoor wel een zogeheten groenverklaring overleggen.  
Die verklaring kan u worden toegekend in het kader van de ‘Regeling groenprojecten’.

De ‘Regeling groenprojecten’ 
is geschikt voor de nieuwste 
ontwikkelingen in milieutech-
nologie en de huidige hoofd- 
punten van milieubeleid. 
Nieuwe projecten op dit terrein 
maken kans  om in aanmerking 
te komen voor groene finan- 
ciering. En dat is aantrekkelijk, 
vanwege het belastingvoor-
deel dat hieraan vast zit.  
U kunt als investeerder 
gebruikmaken van groene 

financiering, maar ook als groene spaarder/belegger.  
Als u contact opneemt met uw bank, kunnen zij u de 
verschillen uitleggen tussen de verschillende groene 
spaar- of beleggingsvormen die zij kunnen bieden. 

Verloop procedure
De Regeling groenprojecten is een gezamenlijke regeling van 
de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën en 
moet duurzame en innovatieve (bouw)projecten stimuleren. 
RVO.nl toetst de projecten namens de minister van Econo- 
mische Zaken. Als een project goed bevonden wordt, geeft 
RVO.nl een groenverklaring af. Voor de behandeltijd daarvan 
moet u rekenen op gemiddeld vijf weken. Op www.rvo.nl 
kunt u bij het onderdeel ‘Projectcategorieën’ nagaan welke 
projecten in aanmerking komen voor een groenverklaring. 
Komt uw project hiervoor in aanmerking, dan kunt u een 

beroep doen op uw bank om de 
aanvraag van de groenverklaring 
te regelen. Let op, de overheid 
erkent niet elke bank als groene 
instelling! Jaarlijks financieren 
groenbanken en groenfondsen 

voor circa 800 miljoen euro aan 
duurzame projecten via de Regeling 

groenprojecten. Subsidieadviseur 
Wilbert Roerdink: “Niet elk 

project is even gemakkelijk 
te financieren en een goed 

projectplan is de basis 
van een succesvolle 
aanvraag. Alfa is u  

daarbij graag van dienst.”

Tips voor 
Groenfinanciering
René Grootscholten, bedrijfskundig adviseur 
bij Alfa Naaldwijk, geeft u graag de volgende 
vijf tips mee wanneer u serieuze plannen heeft 
voor groenfinanciering: 

René Grootscholten
(rgrootscholten@alfa.nl)

Maak tijdig een goed projectplan en toets 
de financierbaarheid van dit plan.

Zorg ervoor dat uw projectvermogen  
gebaseerd wordt op offertes.

 Betrek uw accountant/adviseur bij dit plan.

Schakel tijdig uw (Groen)bank in;  
zij regelen uw groenverklaring.

Schakel zo nodig het Expertisecentrum  
financiering duurzame energieprojecten in.
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“Groenfinanciering? Een goed 
projectplan is de basis van  
een succesvolle aanvraag”

Wilbert Roerdink
(wroerdink@alfa.nl)

Meer weten?
Neem voor meer infor-
matie contact op met 
een kantoor bij u in de 
buurt. 
Voor een compleet 
overzicht en de NAW-
gegevens kijkt u op 
www.alfa.nl/vestigingen.
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ROBERT VAN WEZEL DE GRAAF LOGISTICS
www.degraaflogistics.nl

Een IT-bedrijf 
dat in transport doet

“Ik denk weleens: we zijn geen transportbedrijf, maar een IT-bedrijf. Planners werken met een 

automatisch plansysteem, chauffeurs communiceren via de boordcomputer en klanten sturen 

via EDI hun opdrachten door. We hebben een webportal voor tracking and tracing, we scannen 

alle binnenkomende goederen in de loods. En het mooie is: het is nog altijd de mens die het 

verschil maakt.” Robert van Wezel moet zelf om zijn constatering lachen. Als directeur van  

De Graaf Logistics weet hij IT effectief in te zetten om de bedrijfsvoering te verduurzamen.

 Het eerste dat opvalt op het terrein van De Graaf 
Logistics in Oosterhout is de enorme windmolen. 
Honderd meter hoog, wieken van vijftig meter. 
“We wekken onze eigen stroom op en leveren 

zelfs stroom terug aan het elektriciteitsnet”, stelt Robert 
van Wezel nuchter vast. Tussen 2006 en 2012 nam hij het 
bedrijf - anno 1920 - geleidelijk over van de gebroeders De 
Graaf. “Ik werkte er al sinds 1997. Na vijf jaar hebben de 
broers mij gevraagd of ik het op termijn wilde overnemen.” 
De belangrijkste pijlers zijn distributie binnen de Benelux, 
(chemical) warehousing en een eigen spoorterminal, waar 
producten vanuit de trein naar de vrachtwagen worden 
overgeladen - en andersom. “We focussen op klanten in de 
sectoren doe-het-zelf, bouw, installatie en automotive. Het 
is gebleken dat we daar de meeste waarde aan het proces 
kunnen toevoegen.”

Onderscheidend vermogen
Al snel begon Robert met investeren in IT. “Alles draait hier 
om IT. Zonder die systemen staan we stil. Letterlijk. Maar 
het gaat nog altijd om mensen. Door IT blijft er meer tijd 
over die we kunnen spenderen aan klanten. Een medewer-
ker die voorheen de orderentry deed, heeft nu tijd om een 
vraag van een klant te beantwoorden. Je mensen zijn je 
onderscheidend vermogen.”

De focus op zeer fijn vertakte distributie sleept het bedrijf 
door de crisisjaren heen. “Natuurlijk hebben we er last  
van gehad. Maar ons businessmodel is ook onze redding 
geweest: heel fijnmazig zendingen bezorgen die steeds 
kleiner zijn geworden. Andere bedrijven kunnen dat model 
niet zomaar imiteren. Dat kost te veel energie, tijd en geld.”

Kilometers besparen
Ook duurzaamheid maakt het onderscheid. Niet alleen door 
de windmolen. Met andere familiebedrijven in de sector 
heeft De Graaf Logistics een gezamenlijk bedrijf (DHB 
Logistiek) en een netwerk (Teamtrans) om zendingen uit te 
wisselen. “Zo besparen we kilometers. Daarnaast hebben 
we die spoorterminal. Grote hoeveelheden transporteer je 
over lange afstanden milieugunstiger met de trein. Zo gaan 
economie en duurzaamheid bij ons goed samen. We hebben 
een hybride vrachtwagen gehad. Die bleek niet zuiniger dan 
de Euro 5- en Euro 6-vrachtwagens die we al hebben, dus 
die hebben we weggedaan. Duurzaamheid alleen voor de 
bühne: daar geloven wij niet in. We doen het niet alleen 
voor onze uitstraling naar buiten toe.” Ook is het bedrijf 
houder van het Lean and Green-certificaat in de transport 
(de duurzaamheidsambitie draagt meetbaar bij aan de 
netwerk- en transportperformance). “We hebben twee 
sterren, het maximale aantal. Daarmee zijn we koploper.”

Korte relatie met Alfa
Door de overname van het vorige accountantskantoor 
kreeg De Graaf Logistics te maken met Alfa als accountant. 
“Onze relatie is nog kort. Alfa is in feite als nieuwe accoun-
tant begonnen en heeft alles vanaf nul opgepakt. En dat 
doen ze goed, is mijn eerste inschatting. En de menselijke 
aanpak van hun spreekt mij aan. Of het scheelt dat Alfa 
bekend is in de sector? Het zal zeker verschil maken. Maar 
we zien onszelf niet als een traditioneel transportbedrijf. De 
IT speelt onderhand zo’n grote rol; we zouden net zo goed 
een machinefabriek kunnen zijn. Die vrachtwagen is voor 
ons meer een bedrijfsmiddel. We zijn nooit een transporteur 
geweest die elke dag met alle vrachtwagens op de foto ging.”
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Veranderen
“Veel veranderd heb ik niet bij de  
overname. Dat gaat geleidelijk.  
Zoals elk bedrijf zichzelf in zijn  
levenscyclus een paar keer  
opnieuw uitvindt.”

Goedkope Oostblokchauffeurs
“Hebben we niet. Chauffeurs  
moeten veel communiceren met  
klanten. Opdrachtgevers hebben  
zelfs in het contract opgenomen  
dat chauffeurs de taal van de klant  
moeten spreken.”

De markt
“Bedrijven die alleen van A naar B  
transporteerden hebben de crisis niet 
overleefd. Wij hebben altijd gekozen  
voor de specialisatie van fijnmazig  
transport en warehousing.”

Duurzaamheidsdenken
“Het moet goed zijn voor het milieu  
en voor de portemonnee.”

24/5
“Het gaat hier vijf dagen per week  
24 uur per dag door. Het is ‘s nachts  
net zo druk als overdag.”
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Wat heeft een ondernemer nodig voor 
een vliegende start van zijn of haar 
bedrijf? Een kansrijk product of dienst, 
de juiste marktomstandigheden, een 
goed netwerk en voldoende startkapi-
taal. Maar uiteindelijk gaat het er 
natuurlijk vooral om hoe iemand zijn 
ondernemerschap invult. Starters 
hebben nog een hoop te leren en te 
ontdekken, om hun bedrijf stevig op de 
kaart te kunnen zetten. Alfa wil starters 
zo goed mogelijk uit de startblokken 
laten komen. Daarom biedt Alfa hun 
gratis de premium Online Starters-
training aan ter waarde van € 149. 
Hiermee kunt u als starter veelgemaak-
te startersfouten voorkomen, wordt 
het risico van gemiste omzetkansen 
kleiner en neemt u een voorsprong 
op de concurrentie. 
Ga voor de Online Starterstraining naar: 
www.starterstraining.nl/alfa. 
Voor ervaren ondernemers die hun 
sales- en marketingpower willen 
vergroten is er de Online Onder-
nemerstraining. Ga hiervoor naar 
www.ondernemerstraining.nl/alfa.

BEDRIJFSKUNDE

Alfa biedt 
online 
trainingen

De solar boat laat zien waar intensief 
samenwerken aan duurzame innovatie  
concreet toe kan leiden. De boot is gebouwd 
door young professionals met een passie 
voor duurzame energie, die hierin de nieuw-
ste inzichten in de scheepsbouw hebben 
verwerkt. Dit leidde tot een aerodynamisch 
ontwerp, uitgevoerd in koolstofvezel (licht 
en oersterk). Op het scheepsdek bevinden 
zich vier zonnepanelen die maximaal 1000 

Alfa sponsort 
Dutch Solar Boat

INNOVATIE EN DUURZAAMHEID

Watt produceren. De boot heeft een accu van 
1,5 kWhu. Om ervoor te zorgen dat de boot 
straks nog sneller kan, wordt er gesleuteld aan 
een constructie met draagvleugels, waardoor 
de boot bij een snelheid van 12 km/uur gelift 
wordt en dan minder weerstand ondervindt. 

Solar boat races 2016
Voor 2016 is voor vier solar boat races 
ingetekend: het NK in Akkrum (6 – 7 mei), 

de Eco Race in België (14 – 15 mei), 
de Dutch Solar Challenge (2 – 9 juli) 
en de Solar 1 race (WK) in Monaco van 
14 – 17 juli. 
In 2015 werd uitstekend gepresteerd. 
Zie voor meer informatie: 
www.dutchsolarboat.com.

Het is weer tijd voor de 
Gecombineerde opgave 
De Gecombineerde opgave is een jaarlijkse 
opgave voor agrarisch ondernemers. Met 
deze opgave levert u tussen 1 april en  
15 mei gegevens aan voor de Landbouw-
telling, de mestwetgeving, de bedrijfs-
toeslag en andere subsidies. Ook in 2016 
kunt u weer uitbetaling aanvragen van 
betalingsrechten, vergroeningsbetaling, 
extra betaling jonge landbouwers en 
graasdierpremie.  

Het GLB is op een aantal punten gewijzigd, 
waaronder de voorwaarde voor actieve 
landbouwer. Wij hebben belangrijke 
aandachtspunten voor u op een rij gezet 
op www.alfa.nl/gecombineerdeopgave. 
Gezien het belang van de opgave voor uw 
bedrijf, is het essentieel dat u alle gegevens 
correct invult. Wanneer u de opgave 

volledig en tijdig - uiterlijk 15 mei - indient, 
voorkomt u eventuele kortingen op de 
bedrijfstoeslag en andere premies. 

Alfa helpt
Graag zijn wij u van dienst bij het verzorgen 
van de Gecombineerde opgave.  
Wij helpen u met:
•  het invullen van uw Gecombineerde 

opgave (vanaf dit jaar alleen nog digitaal); 
•  inhoudelijke vragen en advies over de 

Gecombineerde opgave, de betalings-
rechten en de daarbij geldende voor-
waarden en vergroeningseisen; 

•  het (samen met u) doornemen van uw 
opgave voor een inhoudelijke controle. 

Neem contact op met het kantoor bij u  
in de buurt: www.alfa.nl/vestigingen.

Marco Vermin (lid van de Raad van bestuur van Alfa) is op 
12 februari jl. toegetreden tot de Board of Directors van 
DFK International. Marco: “Wij vinden het belangrijk dat 
we onze klanten overal ter wereld van dienst kunnen zijn 
met een vergelijkbaar dienstenpakket als dat van Alfa. 
Klanten kunnen hierdoor rekenen op dezelfde kwaliteit 
en serviceverlening. Op die manier zijn we ook interna-
tionaal ‘dichtbij’.” Onder de vlag van DFK International 

werken ruim 200 accountantskantoren (samen goed voor 
bijna 400 vestigingen) nauw met elkaar samen bij interna-
tionale aangelegenheden. Alfa heeft bij DFK International 
de status gekregen van ‘National Member’, waardoor 
wij het enige Nederlandse accountantskantoor zijn dat 
aanspraak kan maken op het lidmaatschap van DFK 
International. Marco Vermin is binnen Alfa verantwoor-
delijk voor de fiscale praktijk, juridische zaken en HRM.

Marco Vermin toegetreden tot Board of Directors DFK International
BENOEMINGEN

BEDRIJFSKUNDE

GOED DOEL
BEDRIJFSKUNDE

Cijfers die Spreken Melkveehouderij 2016 

Het doel van de stichting Dutch Solar Boat (opgericht in 2013) 
is raceboten bouwen, die uitsluitend zonne-energie gebruiken 
als krachtbron. Dat is erg goed gelukt. Onder ideale omstandigheden 
bereikt de Nederlandse zonneboot een snelheid van maar liefst 
30 km per uur. Als B Corp sponsort Alfa de stichting Dutch Solar 
Boat, omdat wij vinden dat zonne-energie beter ‒ en ook op 
uitgebreidere schaal ‒ moet worden toegepast. 

Natuurlijk gaat het in deze editie over het 
effect van de afgeschafte melkquotering. 
Veel melkveehouders zagen dit als ‘kans’ 
om hun melkproductie fors uit te breiden. 
Achteraf blijken diverse melkveehouders zich 
hierin toch (behoorlijk) te hebben verslikt, 
omdat de periode van aanhoudende 
melkprijsdalingen zich verder uitstrekt dan 
verwacht. Met als gevolg liquiditeitstekorten, 
waardoor sommigen onder u nu zeer serieus 
aan de slag moeten met begrotingen en 
liquiditeitsprognoses. Ondertussen heeft 
de overheid extra maatregelen genomen 

binnen de kaders van de mestwetgeving. 
Dit levert een uitdagender omgeving op 
waarbinnen u uw bedrijf moet runnen. U 
bent vandaag de dag niet alleen melkvee-
houder, maar ook mineralenmanager! Meer 
grip op uw liquiditeit helpt, maar er liggen 
ook kansen op het gebied van nieuwe 
samenwerkingsvormen op bedrijfsniveau. 
Vanuit het oogpunt van derogatie, mest-
wet- en fosfaatwetgeving wordt dat steeds 
aantrekkelijker. Dit en meer leest u in deze 
nieuwe editie. Meer informatie:  
www.cijfersdiespreken.nl.Cijfers die Spreken Melkveehouderij 2016        1

CIJFERS 
die Spreken melkveehouderij 2016

Cijfers die Spreken Melkveehouderij 2016 is verschenen. Hierin 
bespreken we de actuele ontwikkelingen in de melkveehouderij. 
De belangrijkste wetenswaardigheden uit het voorbije jaar komen 
overzichtelijk voorbij, maar uiteraard blikken wij in deze nieuwe
Cijfers die Spreken ook vooruit. 

Marco Vermin

Op 4 september 2016 gaat de 
19e editie van de Ride for the 
Roses van start. Deze editie vindt 
plaats in Twente. Het bijzondere 

wielerevenement heeft een cycletour van 
100 kilometer en twee toertochten van 25 
en 50 kilometer. Het evenement is inmiddels 

Ride for the Roses: 4 september in Twente
een begrip in Nederland. De opbrengst gaat 
naar KWF Kankerbestrijding.
Alfa ondersteunt ook dit jaar weer dit event. 
Fietst u met ons mee? Stuur dan een mail 
naar communicatie@alfa.nl. Voor meer info 
over de Ride for the Roses, kijk op 
www.ridefortheroses.nl.
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Luchtverfrissers. Appelkoeken. Bezoekersjassen. Microvezeldoekjes.  

Je kunt het zo gek niet bedenken, of het is te koop in de webshop van 

facilitair totaalleverancier A&P. Ja, die producten zijn overal te koop, 

maar nergens zijn ze zo groen als juist aan de Wattstraat 17 in 

Zwijndrecht. Milieuverantwoord ondernemen is voor directeur  

Peter van Eenennaam geen snelle marketinghype. “Wij doen niet  

aan windowdressing. Maar duurzaam werken moeten we wel kunnen 

vercommercialiseren.”

Weerpraatje Reinier van den Berg maakte A&P groen

PETER VAN EENENNAAM  A&P
www.aenp-bv.nl

Interview

 Het is 2005 als Peter een lezing hoort van 
weerman (en Alfa-klant) Reinier van den Berg. 
“Aan de hand van cijfers toonde hij aan wat er 
gebeurt met onze aarde. De opwarming, het 

smelten van de ijskappen. Die trend moeten we keren 
voor onze kinderen en kleinkinderen.”
De confrontatie laat hem niet meer los. Ook zakelijk niet, 
voor A&P. “Maar hoe kon ik het nu praktisch invullen? We 
waren nét bezig met nieuwbouw. Een uitgelezen moment 
natuurlijk. We hebben met de kennis die er toen was een 
zo duurzaam en vooruitstrevend mogelijk pand neergezet. 
Het is betonbouw, wat heel duurzaam is omdat je het nooit 
verslijt. Door de dikke wanden blijft het ‘s winters langer 
warm en ‘s zomers langer koel. Wij verwarmen met  
aardwarmte en koelen via een adiabatisch koelsysteem. 
Luxmeters op het dak bepalen de verlichting binnen. Omdat 
het interieur van het magazijn wit geschilderd is, is het al 
heel licht en hebben we niet veel extra verlichting nodig. 
Alle verlichting in het pand is led. Aan het eind van het liedje 
lach ik al mijn collega’s uit met de energienota in de hand.”

Meer eisen aan leveranciers
Maar daarmee was hij er nog niet, erkende hij. “Je wilt ook 
klanten en leveranciers mee krijgen, je hebt een bepaalde 
ketenverantwoordelijkheid. Dat was lastig. Tot 2010 was de 
overheid voor negentig procent onze belangrijkste klant. 
We leverden vooral aan gevangenissen en asielzoekers-
centra. Bij elke aanbesteding ging het om de laagste prijs. 
Dat botste nogal eens met duurzaamheid. Gelukkig begint 
dat nu langzaam te veranderen. Er worden meer eisen 
gesteld aan leveranciers, op het gebied van bijvoorbeeld 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en social 
return on investment. Bovendien kiezen nu ook andere 
opdrachtgevers vanwege ons duurzaam beleid voor ons, 
zoals grote Rabobanken, scholen, bedrijven en instellingen.”

Eigen productontwikkeling
Steeds meer bedrijven kiezen hun toeleveranciers met 
zorg. Peter: “En dan komen ze al gauw bij ons terecht.  
Dat duurzame werken kunnen we nu vercommercialiseren. 
Want we moeten ook wel gewoon geld blijven verdienen. 
Maar niet ten koste van alles.”
Ook zijn eigen toeleveranciers is Peter kritischer gaan 
benaderen. Gewetensvraag: heeft A&P nu nog artikelen  
in het bestand die Peter liever niet zou verkopen? “Er is 
gewoon een categorie producten waarvoor een duurzaam 
alternatief nog moeilijk te verkrijgen is. Het heeft tijd nodig. 
Maar door samen met collega’s daarover te onderhande-
len, kunnen we toch een vuist maken. En we ontwikkelen 
ook zelf producten tegenwoordig.”
Met de oprichting van A&P Charitas ging A&P nog een stap 
verder. De stichting helpt vanuit christelijk perspectief 

minder bedeelden in eigen land en in ontwikkelingslanden. 
“Ik ben zelf veel op reis om projecten te bezoeken. Dan zie 
je pas écht hoe goed we het hier hebben. Het is ook wat ik 
later graag zou willen gaan doen, als ik stop met werken.”

Samenwerking
Alfa is de huisaccountant van A&P. Peter: “We hebben 
samen al veel hoogte- en dieptepunten meegemaakt.  
Ik heb een partij nodig die mij bij de hand neemt. Ik kan 
cijfers waarderen, maar je moet wel een expert het werk 
laten doen. Alfa ontvangt daar een forse vergoeding voor, 
maar die verdien ik terug doordat zij voor mij de juiste 
beslissingen nemen. En wat ook meespeelt: de mensen 
van Alfa staan op dezelfde manier in het leven als ik.”

Peter van Eenennaam: “Je wilt ook klanten en leveranciers mee krijgen, je hebt een bepaalde ketenverantwoordelijkheid.”



14  | 15

Gratis energie voor 
de rest van je leven
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TJALLING SLOOT SOLAR & ISOLATIE ADVIES NEDERLAND
www.isolatieadviesnederland.nl

 Het model van Solar & Isolatie Advies Nederland 
(SIAN) zit slim in elkaar, erkent directeur  
Tjalling Sloot. “We werken nauw samen met 
gemeenten. Zij organiseren voor ons voor- 

lichtingsbijeenkomsten over energiebesparing voor 
particulieren en bedrijven. Gemeenten selecteren ook  
de uitvoerende partijen in de eigen regio, zoals installateurs 
en isolatiebedrijven. Zo komen wij aan klanten. En omdat  
de gemeente erachter staat, is het betrouwbaar.” 
Een particulier of een bedrijf dat op het aanbod ingaat, 
krijgt een adviseur op bezoek. Die brengt advies uit over 
besparingsmogelijkheden. Tjalling: “Dat varieert van een 
spouwmuur optimaliseren tot en met het compleet 
energieneutraal maken van een woning. En we adviseren 
niet alleen, we begeleiden ook bij de uitvoering. We stellen 
twee, drie installateurs voor, vragen offertes aan en een 
klant maakt zelf zijn keuze. Naderhand inspecteren en 
controleren we ook nog de uitvoering. We ontzorgen voor 
honderd procent.”

Verdienmodel
Kost een lieve duit zeker, zo’n adviseur die alles voor je 
regelt? “Ha! Nee, het is kosteloos. Ons verdienmodel is:  
wij worden betaald door de deelnemende partijen, de 
installateurs. Zij besparen immers kosten, doordat zij geen 
adviseur hoeven te zoeken.” In de vrij traditionele installa-
teursmarkt is dat nog de grootste bottleneck gebleken, 
erkent Tjalling. “Installateurs zijn nog helemaal niet toe aan 
zo’n model. Die zijn gewend marge op marge te zetten.  
Ze moeten nog vertrouwen krijgen in een extern bedrijf  
dat als hun adviseur fungeert.”

Budgetneutrale aanpassing
Tot nu toe werkt SIAN alleen in Noord-Nederland. Aan 
uitbreiding wordt gewerkt. De gerealiseerde besparingen 
kunnen fors oplopen. Het kan zelfs zo zijn dat een aanpas-
sing budgetneutraal kan worden gefinancierd, door aan- 
spraak te maken op subsidies. “En met groenfinanciering 
kun je heel goedkoop financieren. Als je na tien jaar je 
financiering hebt afgelost, heb je gratis energie voor de  
rest van je leven!”, constateert Tjalling.

Niet alleen zijn ‘handel’ is duurzaam. Ook de mensen die bij 
SIAN werken. “Van de dertien medewerkers die we nu hebben, 
zat meer dan de helft in de WIA of de bijstand. Een vijftiger 
bijvoorbeeld die in de bouw heeft gewerkt, maar een aan- 
doening heeft. Die kan niet meer in de bouw functioneren, 
maar hij kan wel een goede adviseur zijn. Gemeenten 
werken daarom graag met ons. En wij met hen. Doordat de 
gemeente projectleider is en de kwaliteit van zowel het 
advies als de uitvoering structureel meet, is de bewoner 
gegarandeerd van een objectieve en kwalitatief goede 
duurzame oplossing. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.”

Zware periode
Als gepokte en gemazelde ondernemer kan Tjalling een goede 
accountant op waarde schatten. “Ik had een hypotheek- en 
assurantiekantoor dat door een slechte markt failliet ging. 
Dat was een zware periode, vooral financieel. Daarom ben 
ik blij met Alfa. De administratie is voor mij een stiefkindje, 
dat moet je een professional laten doen. Mijn klantbeheer-
der Frank Hogerwerf van Alfa in Aalsmeer ziet ook kansen 
en brengt mij met anderen in contact. Alfa denkt echt mee 
met mijn bedrijf. Mede dankzij hen ben ik waar ik nu ben.”

Wie aan energiebesparing denkt, begint het weleens te duizelen van de mogelijkheden. 

Spouwmuurisolatie, warmtepompen, zonnepanelen… maar wat levert het allemaal op? 

Op die vraag geven de adviseurs van Solar & Isolatie Advies Nederland antwoord. In een paar 

jaar tijd heeft Tjalling Sloot een organisatie opgetuigd die in hun visie ongekende mogelijkheden 

biedt. “Doordat de gemeente participeert, hebben we helemaal geen geslepen adviseurs nodig.”

“Ons verdienmodel? Wij 
worden betaald door de 
deelnemende partijen, de 
installateurs. Zij besparen 
kosten doordat ze geen 
adviseur hoeven te zoeken.”
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Leen Zevenbergen: “Er zitten fundamentele weeffouten in  
de economie. Daar kun je als ondernemer op meerdere 
manieren op reageren. Je kunt een B Corp worden - omdat 
je die fouten ziet - of het interesseert je niet en je blijft als 
een dampende dieseltrein doorrijden, doof voor wat er om 
je heen gebeurt. Maar je ziet in de praktijk natuurlijk ook 
alle mogelijke tussenvormen. 
Ik vraag me weleens af hoe je als bedrijf door kunt gaan 
terwijl je mensen en de natuur uitbuit. Hoe kun je dan nog 
blij zijn met je winst en bonussen? Dat vind ik opmerkelijk. 
Uiteraard zijn dat ook de drijfveren voor ondernemingen 
die het anders willen doen - en daar voel ik me erg bij op 
mijn gemak.” 

daarvan vertelt nog niet hoe je als bedrijf opereert. 
Investeerders die weten dat ik een B Corp ben (van mijn 
eigen bedrijf Solarus Sunpower, red.), weten aan welke 
eisen ik voldoe. Het is een 360°-oordeel over ons bedrijf. 
De B Corp-certificering moet elke twee jaar worden 
vernieuwd en voor elke nieuwe certificering ligt de lat 
hoger. Dat prikkelt B Corps ook om zich continu te blijven 
verbeteren.” Een ISO-certificering zegt minder, merkt hij op. 
“Dat is vinkjes plaatsen, maar daarmee spreek je je niet uit 
over de spirit van een bedrijf. Bij een B Corp kun je, zodra  
je over de drempel stapt, direct de juiste spirit proeven.” 
Gevraagd naar zijn belangrijkste drijfveren om B Corp 
samen met co-founder Marcello Palazzi in Nederland  
en Europa op de kaart te zetten, antwoordt hij: “Ik haal 
inspiratie uit de leiders van B Corps. Wij hebben een bont 
gezelschap van grote en kleine bedrijven om ons heen 
verzameld, waarmee we de wereld proberen te veranderen. 
Daar ben ik trots op! Bedrijven zijn verantwoordelijk voor 
hun complete rol in het grotere geheel. Dat mag niet alleen 
maar eigenbelang zijn. Let op mijn woorden: de enige 
groeisector van deze economie wordt straks bepaald door 
duurzame bedrijven.”

Alfa is een B Corp

Alfa is het eerste accountantskantoor met een B Corp-certificering  
(in Nederland en Europa). B Corps (Benefit Corporations) zijn bedrijven 
die winst willen maken, maar tegelijkertijd graag bijdragen aan een 
betere wereld. Daarvoor moeten zij aan diverse eisen voldoen, die 

elke twee jaar nader worden aangescherpt. Ze hebben aandacht voor de 3 p’s: 
people, planet, profit. B Corps dragen zo bij aan de ontwikkeling van een steeds 
duurzamere economie. Daar horen woorden bij als: eerlijke prijzen, duurzamere 
producten, minder impact op het milieu, meer transparantie en betere arbeids-
voorwaarden. Enkele voorbeelden van Nederlandse B Corps: Tony’s Chocolonely, 
Dopper en Moyee Coffee. Zie voor meer informatie: www.bcorporation.net.

Waar wind je je het meest 
over op? 
“Mensen die geen spier vertrekken 
in de wetenschap dat zij met hun 
bedrijf elke dag schade toebrengen 
aan de maatschappij, aan het 
milieu.”

Persoonlijke boodschap? 
“De wereld is van ons allemaal.  
Daar heeft iedereen zijn of haar 
verantwoordelijkheid in.”

Keert de wal het schip? 
“Dat gebeurt al. Kijk maar naar de 
klimatologische veranderingen, naar 
de golfstromen van mensen. Niet 
alleen door de oorlog in Syrië, maar 
ook door dramatische verschillen in 
welvaart. Mensen accepteren dat 
niet langer.”

De toekomst kleurt  
duurzaam? 
“Ja, en het zijn vooral de onder-
nemers van kleinere tot middelgrote 
bedrijven die daarvoor gaan zorgen. 
B Corps!”

Meer dan een label
Hoe lastig is het om een B Corp te worden? “Dat valt mee; veel 
bedrijven die dat willen worden, zijn het eigenlijk al. Die 
ondernemers hebben het al in zich. Maar er zijn ook onder-
nemers die koudwatervrees hebben of onwetend zijn. Zo zei 
iemand van een grote Europese consultancyfirma mij laatst: 
‘Ik heb helemaal niets met duurzaamheid’. Toen zei ik: ‘Maar 
besef je dan wel dat dit verder gaat dan een label alleen? 
Het gaat erom dat je als bedrijf denkt: dit kán toch niet ...”
 
Dat gevoel blijkt keer op keer essentieel. Leen: “Als ik met 
leiders van bedrijven in gesprek ga, weet ik ook binnen twee 
minuten of de leider intrinsiek gemotiveerd is om B Corp te 
worden of niet. Want los van de ‘B Impact Assessment’ die 
de aankomende B Corp ondergaat, en los van andere regels, 
draait het uiteindelijk maar om het antwoord op die ene 
kernvraag: wil je dit als bedrijf of níet? Zodra er snel argumen- 
ten op tafel komen als ‘ja, maar dan moeten we veranderen, 
er extra mensen op zetten, dat kost zoveel geld, etc.’ wordt 
het trekken aan een dood paard.”

Belang certificering
De B Corp-certificering is een keurmerk van waarde, 
verklaart Leen. “Lid worden van een organisatie als MVO 
Nederland is natuurlijk ook prima, maar het lidmaatschap 

Bedrijven mogen gerust voor hun eigen winstbejag gaan, maar laat  

ze daarbij dan ook iets goeds teruggeven aan de wereld. Dat is een 

morele verplichting, vindt Leen Zevenbergen, co-founder van B Corp*  

in Nederland en Europa. Vooral start-ups en kleine tot middelgrote 

bedrijven tonen belangstelling om B Corp te worden. Leen: “Zij zijn  

eerder in staat om een B Corp-certificering te bemachtigen dan grote 

bedrijven. Dat heeft alles te maken met hun grotere wendbaarheid. 

Grote bedrijven kunnen die slag veel moeilijker maken. Maar één ding  

is zeker: duurzaam ondernemen zal steeds dieper wortelen in onze 

economie, al is de grond daarvoor nog niet overal vruchtbaar.”

Leen Zevenbergen:

“Duurzaam ondernemen  
zal steeds dieper wortelen”

LEEN ZEVENBERGEN
www.leenzevenbergen.nl

Leen Zevenbergen: “Je moet de passie hebben om het onmogelijke mogelijk te maken.”

Leen Zevenbergen 
Dingen creëren die nog niet bestaan, 
met een duidelijke meerwaarde voor 
mens, maatschappij en milieu. Dat is 
wat Leen Zevenbergen het liefste 
doet. Na een kortstondig avontuur in 
de accountancy begin jaren ’80 koos 
hij met hart en ziel voor het onderne-
merschap, richtte meerdere bedrijven 
op en bekleedde sindsdien diverse 
functies. Hij is toegewijd co-founder 
van B Corp in Nederland en Europa 
en CEO van Solarus Sunpower 
Sweden AB (ook een B Corp). 
Tegelijkertijd is hij getrouwd, vader 
van vijf kinderen, inspirator voor 
ondernemers, spreker en auteur. Zijn 
lijfspreuk: “Je moet de passie hebben 
om het onmogelijke mogelijk te maken.”

Mens in bedrijf  |  17
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“Jan en Connie wilden geholpen worden met meer specialisti-
sche kennis. Toen ze voor het eerst een bedrijfseconomisch 
verslag van Alfa zagen, was het meteen: ‘Hé, dat is kennis die 
we heel goed kunnen gebruiken!’ Toen kwam Jan erachter dat 

er dus veel meer bestond dan alleen een jaarrekening. Ja, hoe ga je zo’n 
eerste kennismaking in? Je maakt een rondje, je kijkt in de stal. Ik vond 
het meteen al een mooi bedrijf. Dat zou je op deze plek niet verwachten, 
aan de rand van de stad. Het is een biologisch landbouwbedrijf dat goed 
draait. Maar het viel me op dat de kennis over de kostenopbouw en 
daarmee de verbeterpunten eigenlijk ontbrak. Zo kwamen we op BAS, 
ons Bedrijfs Analyse Systeem. Er ging een wereld voor Jan open. 
Eigenlijk is BAS de reden geweest dat Jan en Connie klant van Alfa zijn 
geworden. Met BAS zie je: geef je iets royaler voer, dan gaat de melkpro- 
ductie omhoog. Ja, dat kost voer. Maar die kosten haal je via je melkgeld 
wel weer terug. We hebben samen doelstellingen afgesproken die we 
per kwartaal gaan bekijken. Ze doen het goed, maar het kan nog beter. 
Ja, ze gaan meer betalen dan bij het vorige kantoor. Maar ze gaan ervan 
uit: jij bent er om dat terug te verdienen. Omdat ze via Staatsbosbeheer 
grond pachten, is het verstandig geweest om in te zetten op de biologisch-
dynamische landbouw. Zo haal je een hogere melkprijs. Het zijn echt 
ondernemers die met de natuur begaan zijn. Ze zijn actief bezig met 
nestbescherming, ook omdat ze daar inkomsten uithalen. Jan is iemand 
die niet gaat voor het scherpst van de snede. Loyaal, ook naar toeleveran-
ciers toe. Ze gunnen ook een ander wat. Jan en Connie staan ook open 
voor de gemeenschap. Eenmaal per jaar houden ze bijvoorbeeld een open 
dag. Dan kan iedereen komen kijken. Ook scholen kunnen op bezoek 
komen. Dat vinden ze hun plicht, omdat ze aan de rand van de stad 
zitten. Bescheiden is Jan ook. Té bescheiden denk ik weleens. Met zo’n 
mooi bedrijf mag je gerust wat meer overtuigd zijn van je eigen kwalitei-
ten. De opfok bijvoorbeeld, die Connie regelt: dat gaat daar uitstekend.”

“We zaten bij een particulier boekhoudkantoor. 
Eigenlijk al jaren, en al die jaren naar tevredenheid. 
Maar het wordt er steeds ingewikkelder op in de 
sector. Nu heb je er weer die fosfaatrechten bij. 

We wilden naar een kantoor waar we met al onze vragen terecht 
konden. We hebben een redelijk bijzonder bedrijf. We pachten grond 
van Staatsbosbeheer en halen een deel van onze inkomsten uit natuur-
beheer. Ik kwam een advertentie van Alfa tegen. Nee, we hadden nooit 
eerder aan Alfa gedacht. En we hebben meteen maar de knoop door-
gehakt. Zo maakten we kennis met Dirk. Een enthousiaste, moderne 
adviseur die open stond voor natuurbeheer en de biologische landbouw. 
Dat gesprek ging meteen al goed. Het bleek al snel dat we op een aantal 
punten op één lijn zaten met Alfa. Op andere punten weer niet. We zijn 
toch een ander bedrijf dan een gewoon boerenbedrijf. Dat zijn bedrijven 
die meer productiegericht zijn. Dirk is iemand die van grote koeien 
houdt die veel melk geven. Daar merk je verschillen in opvatting. Maar 
daar heb je ook een adviseur voor. Het is ook weleens goed als mensen 
de vinger op een plek leggen waar je zelf niet zo snel naar zou kijken. 
Daarvoor schakel je immers een specialist in. ‘Doen we het goed? Of 
moeten we bijsturen?’ Je hebt niks aan iemand die alles wat je doet maar 
geweldig vindt. We zitten nog middenin de opstart. Je moet eerst de 
verschillende systemen weer op elkaar afstemmen voor je aan de slag 
kunt. En we hebben BAS, het Bedrijfs Analyse Systeem van Alfa. We 
willen meer vergelijkingen gaan maken met andere bedrijven. Je hebt 
zelf geen idee wat nou eigenlijk je sterke en zwakke punten zijn. Dirk is 
dan iemand die het allemaal heel goed kan uitleggen. Niet alleen BAS, 
maar ook die hele boekhouding. Het zal voor mij 30, 35 jaar terug zijn 
dat ik dat op school heb gehad. Dirk zou een goeie leraar boekhouding 
zijn geweest. En we gaan samen kijken hoe we het bedrijf kunnen 
voortzetten. Stap voor stap werken we toe naar de bedrijfsopvolging.”

Klant versus adviseur

Jan Rutte:

“Je hebt niks 
aan iemand die 

alles wat je doet 
geweldig vindt”

Jan en Connie Rutte hebben een biologisch 
landbouwbedrijf met tachtig koeien. Ze pachten 

100 hectare land van Staatsbosbeheer aan de rand 
van Zaanstad. Sinds vorig jaar zijn Jan en Connie 

klant bij Alfa. Aan de bedrijfsopvolging wordt 
gewerkt: ze hebben drie kinderen.

Dirk Wijnker:

“Jan is bescheiden. 
Té bescheiden 
denk ik weleens”
Dirk Wijnker is bedrijfskundig adviseur bij  
Alfa in Heerhugowaard. Zijn specialisatie is  
de melkveehouderij. Hij begeleidde Jan en  
Connie Rutte bij de overgang van hun vorige 
boekhoudkantoor naar Alfa.



Onze vestigingen, overal dichtbij

Aalsmeer 088 2531100

Aalten 088 2531250

Assen 088 2531550

Barneveld 088 2531400

Bennekom 088 2531650

Bleiswijk 088 2531850

Buitenpost  088 2532400

Dodewaard 088 2531750

Gorinchem 088 2531950

Groningen 088 2531600

Hardenberg 088 2532850

Harderwijk 088 2531500

Heerhugowaard 088 2532100

Heythuysen 088 2532150

Hoogeveen 088 2532200

Klazienaveen 088 2532250

Leeuwarden 088 2532300

Meppel 088 2533150

Naaldwijk 088 2532450

Nijkerk 088 2533200

Nijverdal 088 2532750

Raamsdonksveer 088 2532050

Wageningen 088 2531000

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


