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De vorige keer vroeg ik je op deze plek om specifiek
naar de achterkant van dit magazine te kijken, deze
keer vraag ik je om het papier even goed te bevoelen.
Merk je het verschil? Wij hebben ervoor gekozen om
dit magazine voortaan op 100% gerecycled papier te
laten drukken. Dat was best even ingewikkeld voor een
magazine als dit, maar het is gelukt. Dit nummer oogt
even fris als de vorige edities en op deze manier zorgen
we ervoor – gezien de oplage – dat we onze eigen
footprint weer een stukje inperken. En al lijkt dit voor
sommigen misschien een druppel op de gloeiende plaat, vele kruimels maken nog steeds
een brood.
Als we de lijn even doortrekken richting duurzaamheid, wijs ik je graag op de nieuwe
wettelijke verplichting voor ondernemingen die meer dan 50.000 kWh energie of
25.000 m3 gas verbruiken op jaarbasis. Als jouw bedrijf meer verbruikt dan deze
hoeveelheden, ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen (de
Energiebesparingsplicht). Tot zover niets nieuws onder de zon. Wat wel nieuw is, is
dat je als ‘veelverbruiker’ hierover – uiterlijk op 1 juli aanstaande – verplicht moet
rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Begrijp mij goed, ik ben
geen voorstander van de wijze waarop dit wordt uitgevoerd. Ondernemers hadden meer
tijd moeten krijgen om zich hier goed op voor te bereiden. Dat had echt anders gekund
en ook gemoeten. Op pagina 6 lees je hier meer over en natuurlijk kun je jouw vragen
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hierover ook stellen aan je contactpersoon bij Alfa.
Ander onderwerp in deze editie: Alfa werkt voor Nederlandse ondernemers, maar
ook steeds meer voor internationale bedrijven die hun vleugels willen uitslaan op
Nederlandse bodem. Dit doen wij met behulp van ons internationale netwerk DFK
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neming hebben wij ondersteund met het aanvragen van een bankrekening tot en met

Druk: Drukkerij Noordhoek B.V., Aalsmeer

compliancevraagstukken en alles daar tussenin. Minder vrolijk nieuws brengt de
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mooi voorbeeld hiervan: een Chinees bedrijf, dat nu ook in Nederland actief is op het

aanstaande Brexit (ik schrijf dit op de dag van de stemming van de no-deal Brexit).
Onze juristen noemen in deze editie een aantal belangrijke juridische aandachtspunten
als je zakendoet met het Verenigd Koninkrijk.
Tot slot: ik ben er bijzonder trots op dat Lunchroom Bijzonder klant geworden is bij Alfa

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

(zie achterzijde). Hier werken mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt.
Ik nuttig hier zelf met enige regelmaat een kopje koffie en ik ga er altijd met een glimlach
weer weg; dat alleen is al onbetaalbaar. Ga er dus gerust een keer langs als je in de buurt
bent.
NB. Terugkomend op de vorige editie: namens de familie van Lennart Jongeneel wil ik
op deze plek een ieder hartelijk bedanken die gedoneerd heeft voor wetenschappelijk
onderzoek naar kanker.
Fou-Khan Tsang
Voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs

Inhoud
4	
Van Daalen Transport

en CARGOBOSS, met
dubbele kracht vooruit

Mens in bedrijf

4

8

	Elke dag gaan 120 vrachtwagens
namens Van Daalen Transport en
CARGOBOSS de weg op, 365
dagen per jaar. Achter de schermen
- letterlijk, bij de afdeling planning is er dan weer een logistiek kunststukje uitgehaald.

8	
Hoe een koe 473 AH’s
vangt

12

	Er staat een nieuw merk melk
in de schappen bij Albert Heijn:
‘Mijn Melk’. Niet afkomstig van een
grote zuivelcoöperatie, maar van
één boerderij: de Dobbelhoeve.
Consumenten kunnen in 473
winkels kiezen uit melk van de
koeiendames Aukje, Kitty, Cootje
of Moevchen.

12 	Groenlijf, een retail-

concept dat op een
gezonde manier groeit

	Je kunt er terecht voor je
gerecyclede afwasborstels,
extract van Nieuw-Zeelandse
Groenlipmosselen, biodynamische
auberginezaden en glutenvrij
haverbrood: Groenlijf. Een
florerende combinatie van natuurdrogisterij en natuurvoeding.

14

18

14	China verovert Europa,
met robotjes

	Het is 2011 als de 26-jarige
Chinees Jasen Wang aan iets
begint te knutselen. Makeblock
heet het concept: een combinatie
van hardware en software om
rijdende, vliegende en bewegende
robots te maken. Acht jaar later
wordt Makeblock in meer dan
140 landen ter wereld gebruikt
op scholen.

7 	Investeren in duurzaamheid – er
zijn meer geldschieters onder de
zon
	Investeren in duurzaamheid is nuttig,
vooral als het loont en de financiering
lukt. Maar wat nu als je huisbank niet
staat te trappelen om je te financieren?
Geen nood, er zijn meer geldschieters.

10 	Kort nieuws

Juridische aspecten van de Brexit,
duurzaam nieuw kantoorpand voor Alfa
Leeuwarden, drie nieuwe benoemingen
bij Alfa, MIB op nieuw oud papier.

17 	Is medewerkersparticipatie ook
interessant voor jouw bedrijf?

Wanneer een bedrijf kiest voor medeaandeelhouderschap door zijn eigen
medewerkers, kan dat op meerdere
manieren positief uitwerken. Meer
betrokkenheid van je medewerkers, meer
ondernemerschap, gunstige financiering
en bedrijfsopvolging.

18 	Klant versus adviseur

Jonathan Kamp van Blauw Projectmanagement neemt het op tegen klantbeheerder Erik Wijnne van Alfa Zwolle.

|

3

4

|

Interview

Mens in bedrijf

ARIS VAN DAALEN EN GERARD VAN DEN BOS VAN DAALEN TRANSPORT EN CARGOBOSS
www.bosdaalen.nl

Van Daalen Transport
en CARGOBOSS,
met dubbele kracht vooruit
Elke dag gaan 120 vrachtwagens namens Van Daalen Transport en CARGOBOSS
de weg op, 365 dagen per jaar. Achter de schermen – letterlijk, bij de afdeling
planning – is er dan weer een logistiek kunststukje uitgehaald. In een paar uurtjes
tijd halen de chauffeurs ’s middags overal groenten, fruit, bloemen en planten op en
vullen de immense loodsen op het Transportcentrum Westland, om ’s avonds weer
te vertrekken richting Duitsland, Zwitserland en Frankrijk.

G

roupagevervoer voor gevorderden, zegt Aris
van Daalen, met Gerard van den Bos de directie
van de overkoepelende holding vormend. “De
gemiddelde partijgrootte is twee pallets. In een
vrachtwagen passen dertig pallets. Elke volle vrachtwagen
is dus het resultaat van vijftien opdrachten.”
Twee namen staan er op het nieuwe chauffeurshotel langs
de A20 bij het Westlandse Maasdijk: Van Daalen Transport
en CARGOBOSS. De twee namen behoren bij een en
hetzelfde bedrijf, de Van den Bos-Van Daalen Holding.
Beide bedrijven werken op veel vlakken intensief samen,
van inkoop en financiën tot HRM. “We zijn actief met
hetzelfde product, geconditioneerd groupagevervoer.
Alleen de gebieden waar we naartoe rijden, verschillen.
Beide hebben een eigen naam in de markt. We vonden
en vinden het belangrijk om die te behouden,” zegt

Gerard van den Bos (l.) en Aris van Daalen: "Het proces gaat hier 24/7 door. Ook met de kerst, ook met oud en nieuw."

Aris van Daalen. Al sinds de jaren zeventig zijn de twee
transporteurs zusjes van elkaar. Beide Westlandse familieondernemingen zijn ooit opgekocht door dezelfde Engelse
investeringsmaatschappij. Na een managementbuy-out door
beide families is de zelfstandigheid van de twee bedrijven
hersteld en is de band alleen maar inniger geworden.

Alles komt hier naartoe, naar onze loodsen in Maasdijk.
Einde middag, begin avond is de loods weer leeg. Dan gaan
we onderweg. Doordat we ’s avonds rijden, hebben we ook
minder last van files.” Op de schermen van de planners is elke
vrachtwagen realtime te volgen. Een nieuwe applicatie moet
binnenkort de exacte lostijden kunnen aangeven bij klanten.

Spelregels

Westland als achterland

Zelfs in de jaren dat het niet voor de wind ging in de sector,
legt Gerard uit. “Ook in die jaren zijn we gegroeid: dankzij
het groupagevervoer. Dat moet steeds sneller, vaker en
verser. Dat is een spelletje dat niet ieder transportbedrijf
voor elkaar krijgt.” Hij legt de spelregels uit. “ln de middaguren collecteren we alle vracht vanuit locaties als het
Westland, de Rotterdamse haven, Utrecht, Venlo, Schiphol
en Aalsmeer. Dat zijn veilingen, terminals en koelhuizen.

Het proces gaat 24/7 door. Aris: “Ook met de kerst, ook
met oud en nieuw.” Met het Westland als achterland is die
hectiek deels verklaard. “Hier ligt veel volume, ja. Maar het
is niet alleen eigen productie. Vijftig procent van wat het
Westland uitgaat, is er eerst ingereden. Dat zien wij ook;
in fruit en exoten van buiten zit nog steeds groei.”
Op het Transportcentrum Westland beslaat de combinatie
4,5 hectare, al is VV Naaldwijk-voorzitter Aris eerder
gewend te rekenen in voetbalvelden: negen. Ook in
Duitsland is er nog een vestiging, aan de grens met
Zwitserland. Uniek is dat de bedrijven in beide landen
chauffeursverblijven hebben, elk dertig slaapplaatsen groot.
Gerard: “Dan kunnen chauffeurs tenminste fatsoenlijk
slapen, buiten de auto.” Met driehonderd medewerkers op
de loonlijst is de combinatie inmiddels een van de grotere
werkgevers van de regio. De honderdtwintig eigen vrachtwagens – goed voor 21 miljoen kilometer per jaar – zijn alle
van het schoonste type, Euro-6. Aris: “Niet per se omdat
klanten dat van ons verwachten. In Duitsland is de Maut, de
tol voor vrachtwagens, afhankelijk van het type Euromotor.
Voorlopig blijven we in het vrachtvervoer aangewezen op
fossiele brandstoffen. Met een elektrische vrachtwagen kun
je hooguit in de stad uit de voeten.”

Recente overstap

De twee ondernemers zijn nog niet eens zo lang klant bij
Alfa. “Een heel persoonlijk kantoor,” oordeelt Aris over Alfa.
“Toni di Addario, onze contactpersoon en directeur daar, is
niet alleen betrokken bij de onderneming, maar ook bij de
ondernemer. ‘Hoe is het met de senioren?’ kan hij zomaar
ineens appen.”

24/7 overzicht

Het bedrijf is ook het Alfa Management Paneel voor
transportbedrijven gaan gebruiken. Gerard: “Nu hebben we
alles in één tool en zien we meteen hoe we ervoor staan;
we hebben 24/7 overzicht. Dit werkt makkelijker.” Een paar
beleidssessies met Toni di Addario volgden nog. “Daarin
hebben we een verdiepingsslag gemaakt,” zegt Aris. “Hoe
staan we ervoor? Functioneert de organisatie? En het
scheelt dat Alfa thuis is in transport. Het is fijn dat Toni
herkent dat hier dezelfde dingen spelen als elders.”

Kijk voor meer informatie ook eens op www.alfa.nl/transport
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Investeren in duurzaamheid er zijn meer geldschieters onder de zon
Het Klimaatakkoord, een verplicht
energielabel C voor kantoorgebouwen vanaf 2023, dwingende
rapportageverplichtingen voor
bedrijven die grootverbruikers
zijn van gas en stroom. Bedrijven
ontkomen er niet aan om nadrukkelijk(er) te gaan investeren in
duurzaamheid en energiebesparing. Voor financiering kun je als
bedrijf onder andere aankloppen
bij je huisbank, bij een regionaal
Energiefonds of bij crowdfundingpartijen. “Verken je mogelijkheden!”
is het devies van Jorian Blom en
Henk Ruitenberg, adviseurs bij
Alfa Consultants.

Label C verplicht voor kantoren
Vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoor meer
met een energielabel slechter dan label C. Kantoren met
het label D t/m G mogen vanaf dat moment niet meer
worden gebruikt. De eigenaren van deze kantoren moeten
een bedrag van zo’n 850 miljoen euro bij elkaar leggen
voor de maatregelen om deze kantoren te verduurzamen.
Als dat gebeurd is, levert de maatregel vanaf 2023 ruim
acht petajoule energiebesparing per jaar op.

H

enk Ruitenberg: “Ondernemers
willen vooral investeren in
duurzaamheid als ze de financiële
voordelen ervan inzien.” Ter
illustratie haalt Henk de aanschaf van zonnepanelen aan. “Soms krijg je vragen als ‘Hoe
goed zijn die panelen nou tegenwoordig, wie
garandeert mij dat ik die panelen in zeven of
acht jaar terugverdien, wie zegt dat ze het acht
jaar volhouden?’ Kortom, voordat je het in de
gaten hebt, krijg je discussies over de prijskwaliteitverhouding en is die acht jaar terugverdientijd een onzekere aanname. Het helpt
in zulke gevallen om precies voor te rekenen
wat de investering doet met de maandelijkse
energierekening van die ondernemer.”

Groene financiering

Jorian: “Banken zijn bereid financieringen te
verstrekken voor duurzame investeringen. Het
uitgangspunt daarbij blijft dat de onderneming
in staat is om de rente en aflossing terug te
betalen die gerelateerd zijn aan de investering.
Per saldo kijkt de bank door dezelfde financieringsbril, of het nu om ‘groene financiering’
gaat of niet. Banken kunnen een korting
berekenen bij groene financieringen (groenleningen), maar die is doorgaans hooguit een
half procent. Wanneer je een grote financieringsaanvraag (van enkele tonnen) indient, is
dat interessant. Niet als je het over een financiering van tienduizend of vijftigduizend euro
hebt. Daarvoor ga je niet de hele benodigde

papierwinkel – de aanvraag voor een groenverklaring – in gang zetten.” Die groenverklaring is
nodig om voor een groenlening in aanmerking
te komen. Deze kan worden aangevraagd bij
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dat verlangt uitgebreid voorwerk in de vorm
van een projectplan, tekeningen; alles onderbouwd met offertes. Jorian: “Dat kan de
ondernemer niet allemaal zelf; hij zal daarvoor
een extern adviseur in de arm moeten nemen.
In die zin werpt het traject voor het aanvragen
van een groenverklaring een barrière op voor
ondernemers die hierin geïnteresseerd zijn.
Tegelijkertijd is die groenverklaring natuurlijk
wél je toegangsticket tot interessante fiscale
regelingen, zoals de Milieu-investeringaftrek
(MIA).”

Stapelfinanciering en Energiefondsen

Een groenlening dekt soms niet de gehele
financieringsbehoefte van een ondernemer af.
Henk: “Banken worden op dit moment
voorzichtiger in het verstrekken van financieringen. Daarom is het belangrijk dat je als
ondernemer een goede, zorgvuldig onderbouwde financieringsaanvraag indient. Wordt
je aanvraag afgewezen of maar deels gehonoreerd, dan kan stapelfinanciering uitkomst
bieden. Voor ondernemers is het soms lastig
om te zien op welke alternatieve, betrouwbare
geldschieters ze een beroep kunnen doen.
Denk bijvoorbeeld aan Energiefondsen; die
staan lang niet bij iedere ondernemer op de
radar. Zo’n Energiefonds (bijna elke provincie
heeft er een) houdt zich bij uitstek bezig met
investeringsvraagstukken rond duurzaamheid.
Zij zijn bereid om een deel van jouw financiering voor hun rekening te nemen als jouw bank
je wil financieren, maar niet voor het volledige
bedrag. Een Energiefonds verstrekt jou als
ondernemer niet alleen financiering, maar reikt
je ook kennis aan waar je wat aan hebt.”

Op zoek naar beste match

Jorian: “Als een klant bij ons komt met de vraag
welke partij of partijen hem of haar zouden
kunnen helpen met extra financiering, weten
wij die te vinden. Op het moment dat wij er
een bank bij betrekken, zoeken wij een goede

match met een Energiefonds of crowdfundingpartij, die zich op duurzaam financieren richt.
Dit levert in combinatie vaak een succesvolle
aanvraag op.”

Uitsluitend naar de bank?

Veel ondernemers blijven liever het vertrouwde pad naar hun huisbank bewandelen dan op
zoek te gaan naar die alternatieve financiers.
Jorian: “Als diezelfde bank dan vervolgens ‘nee’
zegt tegen hun financieringsaanvraag, denken
zij al snel dat ze klaarblijkelijk geen goed,
haalbaar plan hebben. Maar let op, dan begint
het spel pas!” Henk: “Crowdfunding kan
daarom een heel goede keuze zijn voor je
bedrijf. Niet in het minst vanwege het feit dat
je met jouw crowdfundingactie ook heel veel
potentiële klanten aanspreekt. Als zij jouw
verhaal verder uitdragen, kun je enorm veel
exposure krijgen.” Wel is de variëteit aan
financieringsmaatschappijen in de laatste jaren
fors toegenomen. Henk: “Je vindt heel veel
‘exoten’, maar in hoeverre zijn die te vertrouwen? Alfa heeft toegang tot een specifiek
platform met circa zeventig partijen die
ondernemers aan financiering kunnen helpen.
Deze partijen zijn allemaal gecheckt en
betrouwbaar bevonden.”

Tips

Henk: “Tegen iedere ondernemer zou ik willen
zeggen: neem voordat je investeringen gaat
doen contact op met je contactpersoon bij
Alfa. Aan elke regeling zijn voorwaarden
verbonden en die verschillen per regeling.
Door vroegtijdig je handtekening ergens onder
te zetten, kun je ongewild – en onomkeerbaar –
de weg naar interessante subsidies afsnijden.”
Jorian: “Kijk altijd verder dan alleen je bank,
laat je goed informeren over de diverse
mogelijkheden!”

Jorian Blom (jorianblom@alfa.nl) en Henk Ruitenberg
(hruitenberg@alfa.nl) zijn adviseurs bij Alfa Consultants
(tel. 088 2533300)

Informatieplicht energiebesparing bedrijven
In 2019 verandert het Activiteitenbesluit
milieubeheer. Hierdoor moeten bedrijven
en instellingen die jaarlijks meer dan
50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kubieke
meter aardgas verstoken, voldoen aan de
informatieplicht. Die plicht komt boven op
de al bestaande energiebesparingsplicht.
Uiterlijk op 1 juli moeten deze ‘veelverbruikers’ aan de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben
genomen. Hiervoor kunnen zij de Erkende
Maatregelenlijst voor energiebesparing

gebruiken, die is uitgesplitst naar bedrijfstak.
Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) kunnen deze maatregelen
binnen vijf jaar worden terugverdiend. Denk
in dit kader bijvoorbeeld aan maatregelen
als frequentieregelingen op ventilatoren of
vacuümpompen, of aan energiezuinige boilers
voor tapwater. De rapportages moeten worden
aangeleverd bij het eLoket op rvo.nl. Je vaste
contactpersoon bij Alfa kan je meer vertellen
over de eisen aan - en de inhoud van - deze
rapportages.
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GUUS VAN ROESSEL DE DOBBELHOEVE
www.mijnmelk.nl

Hoe een koe 473 AH’s vangt
Vanaf het schap kijken vier koeiendames de consument
vriendelijk aan. Aukje, Kitty, Cootje en Moevchen heet het
kwartet, dat prominent op de etiketten van ‘Mijn Melk’
prijkt. Het is een nieuw merk in het schap van grootgrutter
Albert Heijn. Nu eens niet afkomstig van een grote zuivelcoöperatie, maar van één boerderij: de Dobbelhoeve van
familie Van Roessel in Udenhout. Daar wordt de melk ter
plekke gepasteuriseerd en gehomogeniseerd in een eigen
mini-zuivelfabriek. En de consument kan kiezen – inmiddels
al in 473 vestigingen – want elke koe geeft haar eigen
smaakje aan de melk.

A

l in de jaren tachtig schakelde vader Cees over
op biologisch boeren, weet Guus van Roessel,
die mede-eigenaar is van de Dobbelhoeve. “We
werken volgens een gesloten lokale kringloop en
gebruiken geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen.
Koeien kunnen bij ons hun natuurlijke gedrag vertonen. Ze
mogen lekker in de wei grazen, kalfjes blijven de eerste tijd
bij hun moeder,” zo legt hij in een paar zinnen de essentie
van het biologisch boeren uit. Guus koos in eerste instantie
voor een carrière buiten de boerderij: bij Lely, leverancier
van automatisering voor de melkveehouderij. Daar werkt
hij nog altijd, tegenwoordig als directeur Business Development. “lk help wel mee op het boerenbedrijf, maar niet
altijd. Dan zorgen mijn vader en medewerker Dave voor de
koeien. Papa en Dave zijn betere boeren dan ik ben. Maar ik
zal er altijd wel iets naast blijven doen, want ik word graag
uitgedaagd.”

Ontwikkeling compacte zuivelfabriek

Die uitdaging kreeg Guus op een presenteerblaadje
aangereikt bij Lely. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Orbiter, een compacte zuivelfabriek voor op de
boerderij. Het is een revolutionaire vinding. Direct na het
melken wordt de melk gehomogeniseerd en gepasteuriseerd, om te worden verpakt in flessen. Data uit de
melkrobot stellen de melkveehouder in staat om te kiezen
welke melk hij aflevert. Bij de familie Van Roessel op het
bedrijf is dat de melk van vier koeienfamilies: Aukje, Kitty,
Cootje en Moevchen.

Eigenheid in ere herstellen

“De eigenheid van melk is verdwenen. De productie van
een melkveehouder verdwijnt letterlijk in een grote plas
bij de coöperatie. Met de techniek van nu kunnen we die
eigenheid weer in ere herstellen. De Orbiter levert een
divers product op. Je hoeft het niet per se te bewerken,
elke koe geeft er zelf een eigen smaakje aan. Ja, dat kun je
proeven. We krijgen zelfs weleens reacties van consumenten: ‘Hè wat jammer, de Aukje is op, die vond mijn dochter
nou net zo lekker!’ Een andere schuimt weer geweldig voor
de cappuccino.”

Innovatieve supermarkt

Dat de Dobbelhoeve-melk in 473 supermarkten terecht
zou komen, was niet helemaal voorgeprogrammeerd. Guus:
“ln alle eerlijkheid: daar moet je een beetje geluk bij
hebben. Het geluk dat je tegenover een category manager
zit die er open voor staat. We hadden bij Albert Heijn
meteen toegang tot de juiste beslisserslaag. Sowieso is
het een supermarkt die graag laat zien innovatief te zijn.
Het was ook de combinatie: het verhaal, de positionering,
de fles. Timing is everything.”
Vooral de opvallende fles van Mijn Melk met de vier ‘cow
girls’ speelt een belangrijke rol in de communicatie. Die
ontstond uit een samenwerking tussen Lely en ontwerpbureau Flex/design in Delft, dat verantwoordelijk is voor de
vormgeving van de machines. Flex/design maakte ook het
opvallende ontwerp voor Mijn Melk, inmiddels goed voor
een nominatie bij de NL Packaging Awards.

Specifieke boeren

Alleen al door de kosten is investeren in een eigen zuivelfabriekje voor de gemiddelde boer een opgave. “We gaan
daarom op zoek naar specifieke boeren. Boeren die een
eigen verhaal te vertellen hebben. En dan moet die boer
ook mentaal nog een stap kunnen maken: die van leveran-

cier in het groot naar leverancier van een eindproduct. Als
leverancier aan de zuivelfabriek heb je weinig om je als boer
zorgen over te maken. Ga je je eigen product leveren, dan
nemen je verantwoordelijkheden wel toe.” Maar daar staan
hogere inkomsten tegenover. Het inkomen van boeren staat
immers al jaren onder druk. “De achterliggende gedachte
van de Orbiter is dat we naar een manier zochten om de
boer een waardestap te laten maken,” zegt Guus die Mijn
Melk voor – de adviesprijs van – 1,74 euro per 800 milliliter
in het AH-koelvak ziet staan.

BAS-rapportage

Een prijs waar Alfa aan heeft meegerekend. “We zijn al heel
lang klant. We zijn via het lidmaatschap van European Dairy
Farmers, een studiegroep van vernieuwende Europese
melkveehouders waar Alfa heel nauw bij betrokken is, bij
Alfa terechtgekomen. Nadat we gestopt zijn bij European
Dairy Farmers zijn we gebleven. We maken bij Alfa onder
meer gebruik van BAS Melkvee Plus, om de actuele cijfers
te monitoren. Om drie maanden na het afgelopen jaar te
horen hoe het gegaan is, daar heb je niet zoveel aan. Je
sturingsmechanismen als ondernemer zijn toch al beperkt,
dus de paar die je hebt, moet je goed gebruiken. En die
BAS-rapportage helpt, samen met het advies van de
specialisten bij Alfa.”

Kijk ook eens op www.alfa.nl/basmelkveeplus

|

9

10

|

Kort nieuws

Mens in bedrijf

DUURZAAMHEID

BENOEMINGEN

Drie nieuwe benoemingen bij Alfa
In korte tijd zijn drie personen nieuw benoemd bij Alfa. Mark Vermeulen
als directeur en Arjan Kruisselbrink en Jonny Hilberink als directievoorzitter.
Arjan Kruisselbrink komt van buiten, Mark Vermeulen en Jonny Hilberink
werkten al bij Alfa; de een relatief kort, de ander al geruime tijd.

Arjan Kruisselbrink

Per 1 maart jl. is Arjan Kruisselbrink
de nieuwe directievoorzitter van drie
kantoren van Alfa in de Achterhoek:
Aalten, Zelhem en Zutphen. Samen met
directeur Evelien Schuurman geeft hij
leiding aan deze
drie kantoren.
Arjan neemt de
nodige ervaring
mee vanuit het
bankwezen,
als voormalig
directeur bedrijven
van Rabobank
Maas en Waal Arjan Kruisselbrink
Oost Betuwe.
Enthousiasme
Arjan: “De wijze waarop er bij Alfa wordt
omgegaan met klanten en medewerkers
- dichtbij en gericht op de ondernemende
mens - maakt mij echt enthousiast. Ik vind
het een mooi, waardegedreven bedrijf,
waar ik mij graag voor in wil zetten. En dat
dan ook nog voor het eerst vanuit de
achtertuin; mijn geliefde Achterhoek.”

Mark Vermeulen

Aan de geheel andere kant van het land
is Mark Vermeulen per dezelfde datum
benoemd tot directeur van de Alfa-vestigingen
Heerhugowaard en Purmerend. In tegenstelling
tot Arjan Kruisselbrink komt hij niet ‘van buiten’;
hij heeft zijn functie van relatiemanager bij Alfa
(gestart in 2018) ingeruild voor het directeurschap. Voordat Mark in 2018 als relatiemanager
aan de slag ging, bouwde hij in veertien jaar tijd
ruime ervaring op, onder meer bij Deloitte. Hij
groeide op in een ondernemersgezin: “Ik weet
wat er allemaal komt kijken bij het uitbouwen
van je bedrijf, hoe je je moet onderscheiden,
hoe om te gaan met concurrentie. Dat is niet
altijd makkelijk en het is heel prettig dat er
iemand naast je staat die met je meedenkt. Die
weet wat er lokaal
speelt en jouw
belangen zo goed
mogelijk behartigt. Ik
ben zeer gedreven om
klanten verder te
helpen met een
gedegen advies. Ik
houd van korte lijnen
Mark Vermeulen
en snel contact.”

Jonny Hilberink

Jonny Hilberink is
met ingang van
1 april directievoorzitter van Alfa
in Zwolle, Meppel
en IJsselmuiden.
Hij werkt inmiddels
22 jaar bij Alfa,
Jonny Hilberink
onder andere in
de functie van
belastingadviseur, fiscalist en directeur.
Jonny: “Ik vind het leuk om samen met
de ondernemer te kijken wat zijn of haar
behoeften zijn en hoe we daar invulling
aan kunnen geven. Ik mag daarbij graag
creatieve oplossingen bedenken voor
eventuele problemen.” Als creatief denker
en ‘mensenmens’ loste hij veel fiscale
problemen voor klanten op. Met die
bagage wil hij ook zijn medewerkers en
klanten van cluster Zwolle motiveren.
“Ik vind het prettig om onze medewerkers
in hun carrière te begeleiden, zodat ze daar
geluk en succes in ervaren. Zo zet je je
medewerkers in hun kracht, waardoor zij
onze klanten optimaal kunnen bedienen.
Voor mij is dit een belangrijke manier om
bij te kunnen dragen aan de duurzame
waarde die wij als kantoor nastreven.”

DUURZAAMHEID

Mens in bedrijf voortaan op nieuw oud papier
Deze eerste aflevering van Mens in bedrijf
in 2019 is gedrukt op Cocoon papier
(cocoonpaper.com). Dit is gerecycled weggegooid kantoorpapier, dat op deze manier
een volgend leven krijgt. Bij de productie
ervan wordt een innovatief milieutechnisch
proces gebruikt, wat een premiumkwaliteit
wit papier oplevert. Alle gerecyclede pulp
doorloopt hiervoor drie afzonderlijke
schoonmaakcycli, waarmee de pulp effectief

wordt ‘ontinkt’, zonder dat er chloor aan te
pas komt. Het kost 1,5 keer minder energie
en 2,5 keer minder water om dit gerecyclede
papier te maken, vergeleken met het maken
van nieuw papier. Ook de CO2-uitstoot ligt
bijna een kwart lager. De vorige afleveringen
van Mens in bedrijf werden gedrukt op
papier met het - duurzame - FSC-keurmerk.
Dit laat onverlet dat er wel bomen voor zijn
gekapt, al worden er daarna nieuwe bomen

voor teruggeplant. Die stap komt niet
voor in het productieproces van onze
nieuwe papierleverancier. Kortom, wij zijn
blij dat wij de overstap naar dit ‘nieuwe
oude papier’ hebben gemaakt.

Alfa bouwt duurzaam
kantoorpand in
Leeuwarden

Als je staat voor duurzaamheid, hoor je daar in de praktijk ook
naar te handelen. Om die reden laat Alfa op dit moment een
duurzaam kantoorgebouw in Leeuwarden bouwen, op kantorenpark De Werp. Wanneer alles voorspoedig verloopt, wordt het
pand deze zomer opgeleverd.
Het nieuwe kantoor biedt een prettige
werkplek voor de ruim 40 medewerkers en
voldoet aan de hoogste BREAAM-norm.
BREAAM is een internationaal keurmerk
om de duurzaamheid van gebouwen in

kaart te brengen. Voor de aankleding van
het pand in Leeuwarden zijn veel natuurlijke en circulaire materialen en glas
gebruikt. Sicco de Vries, directievoorzitter
van Alfa Fryslân in Buitenpost, Leeuwarden
en Sneek: “We kijken uit naar de verhuizing, het is een fantastische plek en
zichtlocatie op een van de belangrijkste
knooppunten van Friesland.”
De bouw conform de BREEAM-norm ligt in
het verlengde van Alfa’s lidmaatschap van
B Corp. Ben je nieuwsgierig naar de bouw
van dit pand? De laatste ontwikkelingen
volg je via www.alfa.nl/leeuwarden/
nieuwbouw-leeuwarden.

BREXIT

Kijk ook naar
juridische
impact Brexit
De Brexit domineert de media al maandenlang. Wie de term googelt, komt uit
op ruim 375 miljoen hits. Het Verenigd
Koninkrijk is voor veel klanten van Alfa
een belangrijke handelspartner. Afhankelijk van de vorm waarin de Brexit al dan
niet doorgaat, spelen er niet alleen fiscale
en btw-issues, maar ook juridische, geeft
Joost Blom (juridisch adviseur bij Alfa
Naaldwijk) aan.
Joost Blom: “Op dit moment van schrijven
(net voor 27 maart, red.) is er nog sprake
van een vrij verkeer van goederen met
het Verenigd Koninkrijk. Maar zodra onze
westerburen de EU verlaten, verandert
het speelveld. Dan hebben we het niet
alleen over accijnzen en douanetarieven,
maar ook over contracten die moeten
worden aangepast. Vervoer wordt duurder, omdat vrachtauto’s langer onderweg
zijn. De douaneformaliteiten gaan geld
kosten - en het is onduidelijk wie dat
moet gaan betalen. De destijds afgesloten contracten tussen Nederlandse en
Engelse bedrijven hebben daar immers
niet in voorzien. Hierdoor zullen partijen
opnieuw met elkaar om tafel moeten.
Maar er speelt nog meer.”

Intellectuele eigendomsrechten

“Ook bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, kwekersrechten en octrooien, verdienen aandacht
in het kader van de Brexit,” benadrukt
Joost. “Neem bijvoorbeeld het kwekersrecht op een bepaald, door jou geteeld,
gewas. Nu is je gewas nog beschermd
binnen de gehele EU, inclusief Engeland,
maar straks mogelijk niet meer. Dit kan
een potentieel risico zijn.”

Wat betekent de Brexit voor mij?
Heb je vragen over de Brexit-gevolgen
voor jouw bedrijf? Neem dan contact
op met je vaste contactpersoon bij
Alfa.
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PAUL STOLLMAN EN WOUTER GERAEDTS GROENLIJF
www.groenlijf.nl

Groenlijf, een retailconcept dat op een gezonde manier groeit
Je kunt er terecht voor gerecyclede

Gerecyclede aluminiumfolie

en Paul Stollman een interessante

Alles wat in een supermarkt te koop is, is er
tegenwoordig ook in een alternatieve variant,
maakt Wouter duidelijk met een rondje door
de winkel. “Kijk, deze aluminiumfolie is
gemaakt van gerecycled materiaal. Deze
tandenborstel is niet van plastic, maar van
bamboe. Boterhamzakjes hebben we van
papier. Dat is sowieso een ontwikkeling die
voor ons van belang is, die hele plastic soep.
Klanten vragen daarom steeds meer om
alternatieven voor plastic. We hebben hier
klanten die eenmaal per week brood bestellen.
We zetten dat klaar in hun eigen katoenen
broodzak met hun naam erop. Er komt geen
plastic meer aan te pas.”

niche in de markt van bewuste consu-

Groothandel

afwasborstels, extract van NieuwZeelandse Groenlipmosselen (‘voor
een goede lichamelijke conditie’),
biodynamische auberginezaden en
glutenvrij haverbrood. Met hun
winkelconcept voor Groenlijf – natuurdrogisterij en natuurvoeding ineen –
hebben ondernemers Wouter Geraedts

menten aangeboord. Inmiddels is het
Groenlijf-imperium drie winkels groot.
Nu nog in Limburg, maar “Als we

Compagnon Paul Stollman doet de ‘sourcing’
voor nieuwe producten en ingrediënten, iets
wat aansluit bij zijn medische achtergrond – de
anesthesiologie. Wouter, opgeleid als bedrijfseconoom, is er voor de financiën, de perso-

neelszaken, de inkoop en de verkoop. Ondertussen bemant het succesvolle duo ook nog
een eigen groothandel in medisch verpakkingsmateriaal, Helios Holland. “Die leveren onder
meer de potjes waarin Groenlijf vitamines
verkoopt. En we leveren ook wel ingrediënten,
zoals die voor biologische crèmes.”

land, maar ook uit België. Zelfs tot aan de
Costa del Sol toe, waar veel Nederlanders
zitten. Die kunnen producten zoals biologische
zonnebrandcrème daar nergens krijgen.”
Wouter is ook zelf een enthousiast gebruiker
van zijn eigen producten, maar “Ik ben niet
iemand die het tot in het oneindige doordrijft.”

Je zou verwachten dat een winkel voor de
bewuste consument zich eerder in Amsterdam
bevindt dan in – met alle respect – Limburg.
“We zijn ook al eens benaderd vanuit die hoek.
En als het een interessante aanbieding is,
zeggen we geen ‘nee’. Maar voor ons is het
belangrijk dat er voldoende parkeerruimte is
en dat de huren betaalbaar zijn.”

Sinds de start regelt Alfa het financiële
gedeelte, zolang bedrijfseconoom Wouter daar
zelf niet uitkomt. “Voor de aankoop van onze
derde winkel in Sittard heb ik onze berekening
wel even vergeleken met die van Robert Guns,
onze accountant. Daar zat geen verschil in.
Robert is iemand die je een vraag kunt stellen
zonder dat je een belerend antwoord krijgt.
Dat maak je bij andere accountants weleens
anders mee. Die zeggen: je móet het zo en
zo doen. Robert zegt: als je het op die manier
doet, houd dan rekening met deze consequenties. Hij geeft je eerlijk advies.”

Costa del Sol

Die bewuste consument kan daarom ook
online terecht, waar vanaf een ordergrootte
van 49 euro gratis wordt geleverd. “Er gaan
tegenwoordig zo’n achthonderd pakketten per
week uit. We krijgen bestellingen uit het hele

buiten Limburg een goede mogelijkheid
zien, zijn we zeker geïnteresseerd.”

H

Paul Stollman (l.) en Wouter Geraedts

et begin van Groenlijf was die
combinatie van natuurdrogisterij
en een winkel in natuurvoeding:
foodproducten die niet alleen
biologisch zijn, maar ook passen in een
verantwoorde leefstijl. Een combinatie die in
elkaars verlengde ligt en tot een paar jaar terug
nog niet bestond. Wouter: “Wat je wel zag,
was dat er natuurdrogisterijen waren, die
ook een klein deel natuurvoeding verkochten.
Bijvoorbeeld aan klanten met een intolerantie
of een allergie en aan klanten die bewust met
voeding bezig waren. Maar het gebeurde niet
zo uitgebreid als wij het hebben aangepakt.”
Die uitbreiding gaat nog altijd door, nu in
drie winkels in Limburg. De Groenlijf-winkels
groeien min of meer uit tot biologische
supermarkten. “Ik schat dat er per week wel
twintig producten bijkomen, maar het kunnen
er ook weleens honderd zijn. En er valt zelden
iets af. Sinds we in 2014 zijn gestart in
Roermond, hebben we al drie keer verbouwd.”

Paul Stollman: "We krijgen bestellingen vanuit het hele land tot aan de Costa del Sol toe."
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JASEN WANG MAKEBLOCK
www.makeblock.com

China verovert Europa,
met robotjes
H
Het is 2011 als de 26-jarige Chinees

Jasen Wang aan iets begint te knutselen. Op dat moment heeft hij er een
universitaire studie in luchtvaarttechniek op zitten en is hij meer dan
gemiddeld geïnteresseerd in robots.
Makeblock heet het concept waar hij
aan sleutelt: een combinatie van
hardware en software om rijdende,
vliegende en bewegende robots te
maken. Het moet kinderen en jongeren
de lol voor programmeren bijbrengen.
Acht jaar later wordt Makeblock in
meer dan 140 landen ter wereld
gebruikt op scholen. “Goed voor
inmiddels één miljoen aanstaande
programmeurs,” lacht general manager
Yu Hu van Makeblock Europa.

et verhaal van Jason Wang leest als
een success story zonder eind. In
2013 stond hij al op de top 30-lijst
van meest veelbelovende ondernemers in China. Datzelfde jaar haalde hij als
eerste Chinese bedrijf ooit zijn beginkapitaal
binnen op het crowdfundingplatform Kickstarter. Ondertussen sleepte het bedrijf – dan al
lang geen startup meer – de ene na de andere
designprijs in de wacht.
Ook Nederland is inmiddels veroverd door
de robots van Makeblock. Sinds 2017 is het
Europese hoofdkantoor neergestreken in
Amsterdam. “We hebben bewust voor
Amsterdam gekozen als basis voor de
Europese markt. In andere landen weet
iedereen waar je het over hebt als je zegt dat
je in Amsterdam gevestigd bent. En voor ons
is het ook efficiënter met het oog op buitenlandse trips”, constateert general manager
Yu Hu. Als voormalig student aan de TU Delft
woont hij al acht jaar in Nederland. “Maar
ondanks dat is mijn Nederlands nog
altijd slecht,” lacht hij. Zeven
medewerkers telt de Amsterdamse vestiging inmiddels – en
de rek is er nog lang niet uit.

Europa langzame markt

“Europa is voor ons een grote markt. De
belangrijkste landen zijn Engeland, Duitsland,
Frankrijk, Italië en de Benelux. Maar de
verschillen per markt zijn groot. Dat heeft
ermee te maken of de overheid het belangrijk
vindt dat kinderen op jonge leeftijd in
aanraking komen met programmeren. En zo ja,
of er dus budget voor beschikbaar is. In een
land als Frankrijk bijvoorbeeld is het al
verplicht. Maar over het algemeen is Europa
voor ons een langzaam opkomende markt.”
Die constatering staat in groot contrast met de
ontwikkelingen in eigen land. In China groeien
techreuzen als Huawei, Xiaomi en Tencent
tegen de klippen op. Van kopieerder ontwikkelde het land zich in een paar decennia tijd
tot innovator. “De overheid in China ziet het
belang van programmeren absoluut in. Daar
krijgen kinderen in het basisonderwijs er al
mee te maken. Voor China is dat een manier
om het land concurrerender te maken.” De
bewijzen zijn er. Sinds de Chinese president
Xi Jinping opriep tot een ‘robotrevolutie’, zijn
er – cijfers uit 2016 – al meer dan duizend
ondernemingen op dit gebied actief. Opvallend, want tien jaar eerder bestond die sector
niet eens in het land.

General Manager Yu Hu: "Voor ons is Europa een langzaam opkomende markt."
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Is medewerkersparticipatie ook
interessant voor jouw bedrijf?

Vliegende robotjes

Het concept van Makeblock heeft alles in zich van een
instant succes. Het is fun en educatie ineen, vergelijkbaar
met Lego en Meccano. Met honderden mechanische en
elektronische onderdelen en de bijbehorende software
kunnen kinderen robotjes programmeren om ze echt te
laten bewegen – of zelfs te laten vliegen, met de Airblockserie waarmee oprichter Wang terugkeert bij zijn roots in
de vliegtuigindustrie. Bovendien maakt Makeblock gebruik
van open source-technologie, gebaseerd op het populaire
Arduino-platform om goedkoop en eenvoudig microcontrollers te maken en de grafische programmeertaal Scratch.
Hu: “Kinderen van een jaar of acht kunnen er al mee aan de
slag. Robotjes bouwen, maar ook stap voor stap programmeren. En hoe ouder kinderen worden, hoe ingewikkelder
de programmeerstappen. Makeblock wordt zelfs op
universiteiten gebruikt als lesmateriaal.”

Wanneer een bedrijf kiest voor mede-aandeelhouderschap
door zijn eigen medewerkers, kan dat op meerdere manieren
positief uitwerken. Medewerkers zijn meer betrokken en
gemotiveerd, maar het zorgt ook voor gunstige effecten in
relatie tot bedrijfsopvolging en (uiteraard) de financiering
van de onderneming. Om die reden is Alfa twintig jaar
geleden gestart met medewerkersparticipatie.

Combinatie van fun en educatie.

Bang dat er in eigen land kapers op de kust zijn, is hij
daarom niet. “Het succes van Makeblock is toch het
krachtige do-it-yourself-platform dat erachter schuilt. Dat
is voor een ander merk niet te kopiëren. Die concurrentie
is er trouwens deels al, in de vorm van Lego Mindstorms.
Traditioneel zijn er veel scholen die daarmee werken. Beide
systemen worden zelfs al naast elkaar gebruikt in klaslokalen. Wij zien het ook niet als een probleem dat kinderen
leren dat er meerdere methoden zijn om te programmeren.
Makeblock heeft toch net weer een ander perspectief. Ons
product is ‘education only’. Het didactische staat voorop
bij Makeblock. Je hebt uitleg nodig om ermee te kunnen
werken, zodat de rol van het onderwijzend personeel altijd
essentieel blijft.”

Mens in bedrijf

Tekort aan programmeurs

Ook al is het voor kinderen vooral spelen: van een gadget
als een programmeerbare robot zou op termijn ook de
arbeidsmarkt profijt kunnen hebben. “In Nederland is al een
groot tekort aan programmeurs. Een vroege kennismaking
met Makeblock gaat een nieuwe generatie absoluut
interesseren voor IT,” verwacht Hu.
Een Chinese multinational die de Europese markt wil
veroveren. Die zoekt ongetwijfeld zijn heil bij een van de
grote accountantsketens in Nederland. Of niet soms? Hu
lacht. “We zijn via-via bij Alfa terechtgekomen en uiteindelijk bleek dat Alfa vooral goed vertegenwoordigd is in het
segment van de iets kleinere tot middelgrote ondernemingen. De grootte van Alfa past daarom goed bij een startup
als Makeblock in Europa. Het is een professioneel kantoor
op een kleinere schaal. We werken heel goed samen. Waar
we Alfa nu vooral nog voor gebruiken, is de begeleiding op
het gebied van financiën en HR.”

‘Makeblock compleet ondersteunen’
Klantbeheerder Stephan de Groot: “Bij Alfa krijgt
Makeblock veel persoonlijke begeleiding. We
assisteren hen bij voor ons relatief eenvoudige
– maar voor Makeblock erg belangrijke – stappen:
het aanvragen van een bankrekening, het volgen
van lokale en Europese regelgeving en de ondersteuning op het gebied van financiële verantwoording naar het hoofdkantoor. Namens Makeblock
coördineren we in zeven Europese landen de lokale
btw-aangiften en de communicatie met de lokale
belastingdiensten, met behulp van het DFK-netwerk
(zie www.dfk.com). Je kunt wel zeggen dat we
Makeblock hierin compleet ontzorgen.”

F

rank van Ee (directeur Alfa Consultants
in Nijkerk) vertelt kort wat er bij dit
mede-aandeelhouderschap komt
kijken. “Het mede-aandeelhouderschap door medewerkers van Alfa bestaat al
sinds 1999. Alle medewerkers met een vast
dienstverband kunnen certificaten kopen,
waardoor ze mede-aandeelhouder worden.
Dat kan al vanaf een relatief laag bedrag en
ze mogen hun inleg ook in fases doen. Deze
MEBO-regeling (Management and Employee
Buy Out) stimuleert de betrokkenheid van
onze mensen (zie kader). En wat krijg je als
medewerkers meer betrokken zijn? Dan
worden ze proactief, ze gaan aan de slag met
nieuwe dingen, ze pakken hun verantwoordelijkheid en werken uit eigen beweging nauwer
onderling samen. Dit kan een heel mooie
impuls geven aan het ondernemerschap
binnen je organisatie.” Hij vervolgt: “Je kunt je
bedrijf geheel verkopen aan je medewerkers,
maar je kunt er ook voor kiezen om het deels
te verkopen aan je medewerkers in combinatie
met een investeringsmaatschappij. Zo maak
je het mogelijk om de medewerkers die jou
geholpen hebben om je bedrijf groot te maken,
mee te laten delen in de toekomst. Op die
manier borg je de continuïteit van je bedrijf en
bind je je medewerkers.” In zijn ogen draagt de
MEBO-regeling daarom bij aan een duurzaam
organisatiemodel. De participatieregeling
maakt Alfa uniek.

Fiscaliteit en waardering

Mede-aandeelhouderschap door eigen medewerkers kan een gunstige manier zijn om je

eigen bedrijf te (her)financieren. Maar er komt
nog wel wat meer bij kijken, benadrukt Frank.
“Het zijn financiële aspecten, maar ook
juridische aspecten en hrm-vraagstukken.
Kortom, je hebt veel verschillende disciplines
nodig om zo’n regeling binnen je onderneming
succesvol te implementeren. Binnen Alfa is
deze regeling steeds verder geëvolueerd,
wat het voor ons gemakkelijk maakt om de
verschillende vormen van mede-aandeelhouderschap met klanten te kunnen bespreken.
We weten waar we op moeten letten.
Waardebepaling van de aandelen bij het in- en
uitstappen is hierbij een vast gespreksonderwerp; we berekenen deze waarde meestal aan
de hand van de DCF-methode (Discounted
Cash Flow). Dat is belangrijk, omdat de fiscus
eist dat aandelen worden verkocht tegen de
waarde in het economisch verkeer (zakelijke
prijs, tegen zakelijke afspraken)."

Wil je meer weten over medewerkersparticipatie binnen jouw onderneming
en de waardering van aandelen?
Neem dan contact op
met Frank van Ee van
Alfa Consultants,
088 2533209 of
fvanee@alfa.nl.

Carol de Wit:
“Meer betrokkenheid”
Hoe kijken
medewerkers
van Alfa tegen
de MEBO-regeling aan? Die
vraag legden we
voor aan Carol
de Wit, klantbeheerder bij Alfa Bleiswijk en
inmiddels ruim 12 jaar verbonden aan de
organisatie. Carol: “De MEBO-regeling is
een goed middel om meer betrokkenheid
bij je personeel te krijgen – dat is het
mooie ervan! Vergeleken met een
vennotenconstructie (gebruikelijk bij zeer
veel andere accountantsorganisaties, red.),
zie je hier veel meer saamhorigheid en
bereidheid om dingen voor elkaar te doen.
Die extra betrokkenheid zorgt er ook voor
dat je dingen efficiënter gaat doen. Je ziet
proactief gedrag; medewerkers pakken zelf
de handschoen op om dingen te verbeteren
en uit te proberen. Omdat Alfa hier als
organisatie ook de ruimte voor biedt,
ontstaat er een mooie wisselwerking. Ik
hecht waarde aan dit mede-aandeelhouderschap, maar ik besef ook dat het
belangrijk is om bewust met deze regeling
om te gaan. Koop certificaten (bij) met geld
dat je over hebt. Op die manier lig je er
’s nachts nooit wakker van.”
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Klant versus adviseur

Mens in bedrijf

www.blauwprojectmanagement.nl

Jonathan Kamp:

“Erik weet waar hij
het over heeft,
geen poespas”
Jonathan Kamp is eigenaar van Blauw
Projectmanagement in Utrecht en specialist in
luchtkwaliteitsprojecten. Sinds 2014 is hij
projectmanager op complexe projecten, zoals
de milieuzones in Amsterdam en Rotterdam.
In de zomer van 2018 werd hij klant bij Alfa,
op advies van een goede vriend.

J

onathan: “Luchtkwaliteitsprojecten
vergen een lange adem! Het begint
uiteraard bij de politiek, maar vervolgens is het aan de gemeentes hoe ze
iets willen doen om de luchtkwaliteit voor hun
burgers te verbeteren. Dan volgen een aantal
procedures om zo’n project in te voeren:
het Raadsbesluit, ontheffingenbesluit, het
verkeersbesluit waar nog een bezwaar- en
beroepsprocedure aan vastzit… Het draait
uiteindelijk om naleving; je wilt dat alleen
de aangewezen categorieën weggebruikers

in een afgebakende zone rondrijden. Daar heb
je een goed bordenplan voor nodig, camera’s,
ICT, etc. Ik focus op dit moment vooral op de
intelligente – automatische – toegang tot
gebieden. Het maakt namelijk niet uit of je een
milieuzone, een brommerpassage of een zero
emission-zone hebt; het komt op hetzelfde
neer. Ik zorg ook voor de nodige innovaties.
Recent heb ik in een live wagenparkscan
ontwikkeld en een digitale kaart met alle
camera’s met link naar de privacyverklaringen.
In de zomer van 2018 ben ik klant geworden
bij Alfa. Ik kreeg Erik aan de telefoon, die
duidelijk te kennen gaf dat hij wel persoonlijk
kennis wilde maken. Nog diezelfde avond reed
hij van Zwolle naar Utrecht en zijn wij het
gesprek aangegaan. Zo’n actie verwacht je niet
van een accountant! Ik vond dat wel bijzonder.
Bij die eerste kennismaking klikte het direct en
mede daardoor is Alfa nu ook de accountant
voor mijn vrouw geworden, die eveneens
ondernemer is. Erik is een rustige man, weet
waar hij het over heeft, geen poespas. Hij
heeft mijn bedrijf doorgelicht en we hebben
besproken waar ik naartoe wil. Als resultaat
daarvan heb ik mijn zzp-status ingeruild voor
een BV. Ook heb ik
een overlijdensrisicoverzekering
afgesloten voor
mijn vrouw.

De loonadministratie wordt door Alfa gedaan,
de jaarrekening en onze persoonlijke belastingaangiftes. En last but not least: in het kader
van luchtkwaliteitsverbetering heb ik nu ook
een elektrische bakfiets zakelijk aangeschaft
op Eriks advies. Hierdoor hebben we nu een
auto minder voor de deur staan. Ik vind het
prettig dat ik altijd bij hem terecht kan als ik
een vraag heb. Hij reageert snel; een goede
eigenschap.”

E

rik: “Ik heb respect voor Jonathan
en zijn bedrijf. Er komt nogal wat bij
kijken om luchtkwaliteitsprojecten
uit te denken, op te zetten en te
realiseren. Hij heeft met veel stakeholders te
maken, waar hij allemaal rekening mee moet
houden. Om dit soort projecten te kunnen
doen, moet je wel uit een bepaald hout
gesneden zijn. Je moet een lange adem
hebben, een terriërmentaliteit, om dergelijke
projecten tot een goed einde te brengen. Als
gemiddelde Nederlander heb je misschien wel
enig idee van wat er komt kijken bij luchtkwaliteitsprojecten, maar er zit nog zoveel meer aan
vast. Juridische aspecten, privacybescherming.
Daar moet je allemaal rekening mee houden bij
je handhaving. En vlak ook de ICT-kant niet uit.
Er moeten grote hoeveelheden data worden
verwerkt, dus ook met die ICT-kant moet hij
zich bezighouden. Het is een lastige keten
die hij onder controle moet zien te
krijgen, maar hij is heel perfectionistisch en heeft daar wel grip op.
Hij gaat voor kwaliteit in alles wat
hij doet.

Ik ken Jonathan in feite nog relatief kort, maar
ik weet wat ik aan hem heb en ik vind ons
contact heel plezierig. Bovendien vind ik het
enthousiasme dat er bij hem afspat over hoe
hij onze dienstverlening ervaart, heel bijzonder.
Hij is heel blij met alles wat we voor hem doen,
voelt zich echt geholpen. Vindt het ook prettig
dat we hem bij een aantal zaken bij de hand
genomen hebben, zoals de keuze voor een
andere rechtsvorm. Het is een goede ondernemer, die uiteraard ambities heeft, maar
tegelijkertijd een gezonde balans tussen werk
en privé stevig bewaakt. Voor Alfa is hij een
leuke klant, omdat hij zich ook bezighoudt met
duurzaamheid. Het geeft hem voldoening om
op deze manier een steentje bij te dragen aan
een betere wereld. Dat vind ik mooi. Eén ding
is zeker, grote steden zijn hard aan het
nadenken over extra maatregelen om hun
luchtkwaliteit te verbeteren, dus ik
verwacht niet dat Jonathan de komende
jaren gebrek aan werk krijgt, integendeel!”

Erik Wijnne:

“Het is pittig
wat Jonathan
allemaal doet!”
Erik Wijnne is klantbeheerder bij de
vestiging van Alfa in Zwolle. Sinds vorig
jaar zomer is hij de vaste contactpersoon
van Jonathan Kamp van Blauw Projectmanagement.
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De Alfa-klant
die heel
Bijzonder is
Er zijn weinig lunchrooms waar je een Alfa-uitsmijter
‘Overal dichtbij’ kunt bestellen. Maar in De Lier kan
het, bij lunchroom Bijzonder. Niet alleen om die reden
is Bijzonder bijzonder. In de bediening werken medewerkers met een verstandelijke beperking, afkomstig
van Ipse de Bruggen. Vandaag bedient Sil ons. “Smaakt
het? Willen jullie nog iets drinken?” Ja, het smaakt.
Samen met een aantal betaalde krachten houden zij de
lunchroom zes dagen per week draaiend. Op zaterdag
voor het ontbijt vanaf negen uur, op de overige dagen
vanaf tien uur tot vijf uur ’s middags.
Alweer ruim drie jaar terug heeft Bijzonder een
permanente locatie in De Lier, na drie gedwongen
verhuizingen. Bedrijven kunnen er ook vergaderen
en er is zelfs een broodjesbestelservice voor het hele
Westland. Naast die inkomsten draait de lunchroom ook
op giften, subsidies en vrijwilligers. Zo is de complete
kaart ‘vernoemd’ naar Westlandse bedrijven, die het
initiatief een warm hart toedragen. Alfa is er één van –
vandaar die uitsmijter. Na nog een koffie en een
cappuccino nemen we met een high five afscheid van
Sil. “Tot gauw, hè!”

Onze vestigingen, overal dichtbij
Aalsmeer

088 2531100

Gorinchem

088 2531950

Leeuwarden

088 2532300

IJsselmuiden

088 2533000

Aalten

088 2531250

Groningen

088 2531600

Meppel

088 2533150

IJsselstein

088 2532900

Amersfoort

088 2533500

Hardenberg

088 2532850

Naaldwijk

088 2532450

Zelhem

088 2531300

Assen

088 2531550

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

088 2533350

Alfa Consultants

088 2533300

Dodewaard

088 2531750

Langenboom

088 2533450

Wageningen

088 2531000

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

GEDRUKT OP 100%
GERECYCLED PAPIER

