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Op de valreep van weer een 
bijzonder jaar...

Ik was net begonnen aan mijn voorwoord voor deze 

aflevering van Mens in bedrijf toen er plotseling 

nieuws binnenkwam uit Parijs. Tegen de tijd dat u  

dit leest, ligt dat vreselijke nieuws alweer enkele  

weken achter ons en zijn we ‒ als het goed is ‒  

weer overgegaan tot de orde van de dag. Al laat de 

gedachte aan wat er recent gebeurd is, ons natuurlijk 

niet los. Tegen onze medewerkers zei ik op de recente studiedag van Alfa dat we op dit 

moment in een vreemde wereld leven. Oorlog en geweld ‒ met hebzucht, schaarste, 

een andere religie en dominant gedrag als drivers ‒ zijn blijkbaar van alle tijden en we 

kunnen ons daar als mensheid maar moeilijk aan ontworstelen. 

Die strijd maakt ons wel onzeker. En door het geheel van al die onzekerheden op 

mondiaal niveau lukt het maar niet om de echte groei weer te pakken te krijgen. Als 

we terugblikken op 2015, levert dit helaas een diffuus beeld op. In bepaalde sectoren, 

zoals de maakindustrie en bij de transport- en exportgerelateerde ondernemingen, 

ging het goed. Zij lijken te profiteren van de opleving van de economie. Tegelijkertijd 

zien we dat het plaatje er in andere sectoren beduidend minder rooskleurig uitziet.  

Zo is het nog steeds lastig in de tuinbouw, en de melkveehouderij kreeg dit jaar te 

maken met lagere melkprijzen. Voor ondernemers in deze sectoren betekent dit dat  

zij nog kritischer naar hun kosten en investeringen moeten kijken, om zich staande te 

kunnen houden en om te kunnen groeien. 

Nederland is nu eenmaal een open economie, waardoor we meedrijven op het 

internationale sentiment. Naar mijn mening komt dat niet altijd overeen met de reële 

economie! Voor u als ondernemer betekent dit maar één ding: het wordt steeds 

belangrijker om nog dichter op de cijfers van uw bedrijf te zitten. Actuele cijfers, waar  

u op kunt vertrouwen en waar u dus goed op kunt sturen. Binnen Alfa hebben we  

om die reden het Alfa Management Paneel ontwikkeld. Via internet kunnen we u 

daarmee snel voorzien van kersverse cijfers over uw onderneming. Wellicht heeft u er 

al kennis mee gemaakt. Als dit niet het geval is, vraag dan uw directe contactpersoon 

bij Alfa hier eens naar.

Hopelijk brengt het jaar 2016 een zodanige economische groei dat álle sectoren 

daarvan kunnen profiteren ‒ al zal dat uiteraard niet in dezelfde mate zijn. Maar in  

het licht van de komende feestdagen wensen wij u en uw dierbaren vooral een heel 

vredig 2016.

Fou-Khan Tsang

Voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs

Uitgever: Raad van Bestuur Alfa
Hoofdredacteur: Fou-Khan Tsang
Eindredacteur: Annemiek Pelle
Redactie: Jan Luyendijk, Hoek van Holland,
Drs. Annemarie Oord, Diepenheim

Vormgeving: Vormbizz, Delft
Fotografie: Joost Ooijman, Velp
Druk: Drukkerij Noordhoek B.V., Aalsmeer
Redactieadres: Alfa Accountants en Adviseurs
Postbus 12, 6700 AA Wageningen 
Telefoon 088 2531000

Mens in bedrijf is een uitgave van Alfa Accountants 
en Adviseurs en wordt zeer zorgvuldig samen-
gesteld. 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 bron-
vermelding.

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

COLOFON

Editorial
Mens in bedrijf  |  3Inhoud

4    De boeken controleren 
bij Van der Velde

  Het internettijdperk mag dan  
wel ingetreden zijn, maar dat 
betekent niet dat de fysieke 
boekhandels ten dode opge- 
schreven zijn. Als je maar een  
goed en fris concept neerzet,  
stelt Boekhandel Van der Velde. 

7  Fiscale eindejaarstips 
 Voordat we het in de gaten hebben, 
is het jaar 2015 alweer voorbij. 
Tien belangrijke fiscale tips die u 
nog kunt verzilveren voordat het  
1 januari 2016 is! 

8  Op zoek naar de 
juiste capaciteit

  L-Concept Consultancy heeft 
slimme software gebouwd voor 
capaciteitsmanagement.

12  Een tomaat met  
12 procent alcohol

  Van tomaten kun je veel gerechten 
maken. Waar je niet als eerste aan 
zult denken: ook wijn! Theo van 
der Kaaij van Kaaij Kwekerij heeft 
hooggespannen verwachtingen  
van zijn innovatieve tomatenwijn. 

14   Kennisgroep Financieren
  Advies van de Kennisgroep Finan-

cieren van Alfa hielp het bedrijf 
th3rd met crowdfunding voor hun 
3D-fotostudio.

14

8

10  Kort nieuws
  Ride for the Roses naar Twente,  

Alfa Management Paneel, Het Totaal 
overzicht Mineralen-pakket van Alfa, 
Samenwerking Innovatiehuis Lauwers-
delta en Alfa, Vacatures bij Alfa

16   Lichtere verslaggevingseisen 
voor micro-ondernemingen

  Sinds 1 november jl. bestaat een nieuwe 
categorie rechtspersonen met minder 
administratieve lasten: de micro-onder-
nemingen. 

4

7

12

17    Bent u ook toe aan medewerkers-
participatie? 
Financiële medewerkersparticipatie  
is niets anders dan het uitgeven van 
werknemersaandelen. Al heeft mede-
werkersparticipatie beslist voordelen,  
er kleven ook de nodige fiscale, juridische 
en waarderingsaspecten aan. 

18  Klant versus adviseur
  Hielke Scherjon, eigenaar van Scherjon 

Dairy Equipment, neemt het op tegen 
relatiemanager MKB Rein Benno van  
der Wal van Alfa Buitenpost.



De boeken controleren  
bij Van der Velde

Vraag Rutger van der Velde en Ad Peek niet of boekhandels nog 

toekomst hebben. De twee, beiden eigenaar-directeur van Boekhandel 

Van der Velde, worden weleens moe van die vraag. Ze hebben ook het 

gelijk aan hun zijde. Hun vijf vestigingen in Noord-Nederland doen  

het boven verwachting goed. Het is het resultaat van een consequent 

uitgedragen visie. Plus een gezonde portie Friese eigenzinnigheid. 

“We hebben geen tegenwind in de retail, we hadden in het verleden 

veel te veel meewind! Er zijn zóveel kansen om te ondernemen.”

RUTGER VAN DER VELDE EN AD PEEK  BOEKHANDEL VAN DER VELDE
www.boekhandelvandervelde.nl

4  | Mens in bedrijf  |  5Interview

 In het voorjaar van 2014 brak voor Rutger van der Velde 
en Ad Peek hun ‘finest hour’ aan. Van der Velde nam 
twee vestigingen over van de failliete Polare-keten in 
Groningen en Leeuwarden. “Een hoogtepunt in de veertig 

jaar dat ik in de boekhandel zit”, noemt Ad Peek het. De drie 
andere vestigingen zijn te vinden in (nog eens) Groningen, 
Sneek en Drachten. Met de vijf winkels laat Van der Velde 
een forse groei zien. Ad: “Elke ochtend is het eerste wat  
ik doe: de cijfers van de vorige dag doornemen. Wij sturen 
op omzet: omzet per fte en omzet per huisvestingskosten. 
Daar hebben we realtime de gegevens van. Ik kan dus à la 
minute zien waar de omzet achterblijft en de kosten te 
hoog zijn. Die hartslag van het bedrijf wil ik continu voelen. 
Blijft een filiaal achter? Dan gaan we verder kijken. 
Functioneert het team wel goed?” 

Hij is de man van de cijfers. Rutger: “Ik ben er voor het 
filiaal Leeuwarden, de internetwinkel, de logistiek en de 
automatisering. Ad doet de rest. Het is een voordeel dat  
we met ons tweeën zijn. We hebben elkaar nodig. Als je als 
één man ergens verantwoordelijk voor bent, zijn er altijd 
zaken waar je niet goed in bent of waar je geen zin in hebt. 
Wij zijn beiden twee totaal verschillende ondernemers.”
Maar wel met een gelijke visie. Ad: “We hebben vijf pijlers. 
Medewerkers staan op nummer één. Het zijn bij ons de 
mensen die de winkel bepalen. Als je medewerkers 
verantwoordelijkheid geeft, denken ze mee en hebben ze 
aandacht voor de klant. We zeggen niet: ‘Je moet dit of dat 
doen.’ Zij bepalen hoe ze het doen. Punt twee: de voorraad. 
Die moet breed, actueel en aantrekkelijk zijn. Het zijn  
ook onze mensen die de voorraad bepalen. Dat is logisch, 
want zij kennen ook de klant. We hebben een dynamisch 
voorraadsysteem, zodat we de voorraad heel goed kunnen 
beheren.”

Regionaal concept
De derde pijler is een inspirerende omgeving, vult Rutger aan. 
“Winkels moeten fris en vrolijk zijn. Ze hoeven van ons echt 
niet allemaal hetzelfde te zijn. We zijn toch niet van plan om 
het concept landelijk uit te rollen. Een boekhandel moet 
regionaal werken, is onze overtuiging. Ad of ik moet in één 
dag al onze boekhandels langs kunnen, dat is onze maatstaf.”
Pijler vier is een goede backoffice. Ad: “We hebben iets van 
zestig medewerkers. Van onze 29 fte’s is anderhalve fte in de 
backoffice actief, en als het druk is, zijn dat er drie. Dat is niet 
veel. We proberen als directie zoveel mogelijk te faciliteren. 
De vijfde pijler is samenwerking. We zijn onderdeel van 
Triple A, een groep ondernemende boekverkopers die zelf 
kunnen beslissen. Daar zitten grote, bekende boekhandels 
uit geheel Nederland bij. We zitten niet alleen met elkaar 
om de tafel, maar ook met de uitgevers. Door die samen-
werking zijn we erin geslaagd onze brutomarge met drie 
procent te verhogen. Dat tikt behoorlijk aan.”

Rutger van der Velde
en Ad Peek
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Vooraf gesigneerde boeken
Binnen Triple A worden ook verkoopondersteunende acties 
ontwikkeld. Rutger: “Samen met de uitgevers bieden we 
bijvoorbeeld gesigneerde boeken aan in deze december-
maand. Je krijgt niet al die schrijvers in winkels om boeken 
te laten signeren. Daarom laten we het vooraf doen. Zo’n 
gesigneerd boek koop je alleen bij ons en de andere leden 
van Triple A. Hetzelfde boek, voor dezelfde prijs, maar net 
even anders. Een ander voorbeeld: een speciale uitgave van 
een grote titel die veertien dagen eerder bij ons te koop is.”

Internetconcurrentie
De concurrentie met internet zou de traditionele boekhandel 
de nek omdraaien, denken velen. Niet Boekhandel Van der 
Velde. “Zes keer per week krijgen we de bestellingen binnen. 
En als het moet, is een boek er binnen twaalf uur. In de winkel 
of thuis bij de klant. Maar in de praktijk valt het reuze mee 
hoe vaak een klant een boek direct nodig heeft. Vorig jaar 
zijn we ook gestart met de verkoop van tweedehands 
boeken en ook dat loopt via internet prima”, zegt Rutger. 
Ad: “We hebben liever dat ze het komen halen in de winkel. 
Dan heb je weer dat contactmoment met die klant. Ga je zelf 
zoeken op internet, dan vind je altijd de dingen die je al kent. 
Maar je zoekt juist boeken die je niet kent. Onze medewerkers 
kennen onze klanten: ‘Lees dit eens!’ En ken je die verjaar-
dagen waarop mensen elkaar allemaal dezelfde boekjes 
geven? Kom je naar een van onze winkels en beschrijf je voor 
wie het cadeau is, dan krijg je meestal een originele tip.”

Ruilverkaveling in de centra
De twee eigenaren van Van der Velde zijn de laatsten om 
mee te huilen met de wolven in het retailbos. Ad Peek: 
“Nederland heeft de grootste winkeldichtheid van de hele 
wereld. Gaat het een keertje wat minder, dan roepen we 
dat het slecht gaat. Maar we hebben nu geen tegenwind, 
we hadden in het verleden veel te veel meewind. Er zijn 
zóveel kansen om te ondernemen. Wel moet er in de centra 
van de steden een soort ruilverkaveling komen, net als in  
de agrarische sector. De leegstand moet worden aangepakt.  
Er komen geen nieuwe winkels bij. Dat is een gegeven. 
Laten we de winkels van de B-locaties dan maar naar de 
A-locaties verplaatsen en bouw de vrijkomende plekken  
om tot woonruimte.”

Apple Store
Inspiratie halen de twee vaak uit buitenlandse boekhandels. 
Ad: “Als ik in het buitenland ben, bezoek ik altijd boekhan-
dels. Hoe doen ze het daar? Je ziet daar veel succesvolle 
combinaties van boekhandels, horeca, muziek- en telefoon-
winkels. Wij hadden een Apple Store in onze vestiging in 
Sneek. Die is weg, omdat de Apple Store failliet ging, maar 
ik wou dat ik ‘m nog had.”

‘Alfa is benaderbaar’
De relatie met Alfa is vergelijkbaar met – vooruit dan maar – 
een open boek. “Relatiemanager Sicco de Vries en klant-
beheerder Patrick Scholten zijn heel benaderbaar. Wij 
kunnen hen altijd bereiken. Of we sturen een mail. Het  
kan een half uur of een uur duren, maar dan heb ik ze aan 
de lijn. En is het antwoord er niet direct, dan komen ze er 
snel op terug. Alfa is heel belangrijk voor ons Ze hebben 
ons heel goed geholpen met het inrichten van onze financiële 
administratie, zodat onze gegevens altijd actueel zijn. Ik 
vind dat een accountant jou als ondernemer vooral een 
spiegel moet voorhouden. Hij moet een praatpaal zijn. Een 
accountant moet nooit gaan bepalen hóe je moet onder-
nemen. Hij mag je hooguit ergens voor waarschuwen. Die 
relatie hebben we met Sicco en Patrick.”

Vraag alsnog te veel betaalde belasting 
over afgekochte lijfrente terug. Heeft 
u in 2010 of latere jaren uw lijfrente 
afgekocht, en daarbij afgerekend over 
de betaalde premies in plaats van over 
de lagere afkoopwaarde? Zo ja, dan 
kunt u alsnog profiteren van afschaffing 
van de minimumwaarderingsregel. 
Voor het jaar 2010 moet u direct actie 
ondernemen: u moet dan nog in 2015 
een verzoek indienen! 

 Investeer nog dit jaar in een milieu-
vriendelijke auto. Wilt u in een milieu-
vriendelijke nieuwe auto van de zaak 
gaan rijden? Schaf deze auto dan dit 
jaar nog aan. Auto’s met een relatief 
lage CO2-uitstoot hebben nog gedu-
rende 60 maanden 7 procent of  
14 procent bijtelling. Schaft u dezelfde 
auto aan in 2016, dan is de bijtelling 
gedurende 60 maanden 15 procent 
respectievelijk 21 procent.

 Laatste kans op voordelige afkoop 
levenslooptegoed. Tot 31 december 
2015 kunt u uw levenslooptegoed 
fiscaal voordelig in één keer opnemen. 
Slechts 80 procent van de waarde van 
uw levenslooptegoed op 31 december 
2013 wordt dan belast. Is uw saldo 
op het opnamemoment hoger dan 
op 31 december 2013, dan wordt 
het verschil wel belast voor 100 
procent van de waarde.

Houd rekening met de wijziging van 
VAR naar modelovereenkomsten. 
De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 
verdwijnt en wordt vervangen door 
modelovereenkomsten. Als opdracht-
gever kunt u zich tot 1 april 2016 in 

Fiscaal

ieder geval beroepen op de vrijwarende 
werking van de VAR. Daarna is vrijwaring 
alleen mogelijk als met een door de 
Belastindienst goedgekeurde (model)
overeenkomst wordt gewerkt.

Laat als dga uw verzekeringsplicht 
herbeoordelen. Per 1 januari 2016  
wijzigen de regels voor de verzekerings-
plicht van de dga. Mogelijk bent u als 
dga daardoor vanaf 1 januari 2016 
ineens wel verzekerd voor de werk-
nemersverzekeringen, terwijl u dat 
voorheen niet was en vice versa. 

Vraag btw terug over facturen van 
niet-betalende debiteuren. De btw die 
u al heeft afgedragen maar niet (meer) 
van de debiteur kunt innen, kunt u 
terugvragen bij de Belastingdienst. 
Dit moet u op tijd doen in een apart 
verzoek. U kunt deze btw niet terug-
vragen op een suppletieformulier of 
in de normale btw-aangifte. 

Vier kerst dit jaar eens anders met uw 
personeel. Als u slim schuift met uw 
vergoedingen en verstrekkingen, kunt 
u optimaal gebruikmaken van uw vrije 
ruimte van 2015. Bij dreigende over-
schrijding van de vrije ruimte zou u 
kunnen besluiten om in plaats van een 
kerstpakket een nieuwjaarsgeschenk te 
geven. Of de kerstborrel buiten de deur 
te vervangen door een nieuwjaarsborrel 
buiten de deur. De verstrekking vindt dan 
plaats in 2016, waardoor deze ook ten 
laste van de vrije ruimte in 2016 komt. 

Verkoop uw eigen woning slim rondom 
de jaarwisseling. Heeft u uw eigen 
woning verkocht en staat de overdracht 
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Elk najaar publiceren wij voor u een groot aantal eindejaarstips.  
De top 10 van deze tips leest u hier. Voor het volledige overzicht 
verwijzen wij u graag naar: www.alfa.nl/eindejaarstips. 

Top 10 eindejaarstips
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gepland rondom de jaarwisseling? Plan 
de overdracht bij de notaris dan fiscaal 
slim. Als u bij de verkoop winst behaalt, 
kan het financieel nadelig zijn als de 
overdracht bij de notaris voor 1 januari 
plaatsvindt. Gebruikt u de winst niet 
direct voor de aankoop van een nieuwe 
eigen woning, dan valt deze winst 
namelijk per 1 januari 2016 in de 
heffing van box 3. Te voorkomen 
door de overdracht uit te stellen 
naar bijvoorbeeld 4 januari 2016. 

Los een kleine hypotheek af. Als u nog 
maar een lage hypotheekschuld heeft, 
kan het verstandig zijn om de hypo-
theek af te lossen. U hoeft namelijk 
geen eigenwoningforfait in aanmerking 
te nemen als u geen hypotheekrente 
in aftrek brengt. Vanaf het moment dat 
uw hypotheekrente net zo hoog of 
lager is dan uw eigenwoningforfait, 
lijkt aflossen daarom gunstig.

Denk aan privégebruik auto in uw laatste 
btw-aangifte. Gebruikt u als ondernemer 
de auto van de zaak ook privé, dan moet 
u voor de btw rekening houden met dit 
privégebruik. De eventueel verschuldig-
de btw geeft u aan en betaalt u bij de 
laatste btw-aangifte van het jaar. De btw 
op de aanschaf, eventuele leasekosten, 
het onderhoud en het gebruik van een 
zakelijke auto kunt u aftrekken voor 
zover u de auto gebruikt voor belaste 
omzet. Gebruikt u deze auto ook privé, 
dan moet u over het privégebruik btw 
betalen. U kunt daarvoor gebruikmaken 
van een forfaitaire regeling. Voor de btw-
heffing over het privégebruik gaat u dan 
uit van 2,7 procent van de catalogusprijs 
van de auto, inclusief btw en bpm.

Vijf leestips voor de lezers van  
Mens in bedrijf:

•  Exponentiële organisaties - Salim Ismail  
en Yuri van Geest

• Tegenspraak - Peter van Lonkhuyzen
• Het dodo-effect - Gyuri Vergouw
• De geldrevolutie - Frederieke Hegger
• De groeispiraal - Jack Korsten



8  | Interview

JOHAN LAST L-CONCEPT CONSULTANCY
www.l-concept.nl

Johan Last: “Ga op zoek 
naar de juiste capaciteit”

Stemt mijn personele bezetting wel overeen met wat klanten van mij en mijn bedrijf verlangen? 

Die vraag zouden meer ondernemers zichzelf met enige regelmaat moeten stellen. In de 

waan van de dag gebeurt dat vaak niet, waardoor veel bedrijven gedurende langere perioden 

kampen met een scheef lopende bezetting. Volgens Johan Last vallen er wel tonnen of zelfs 

miljoenen te besparen door situaties van overbezetting te ontmaskeren. Met zijn bedrijf 

L-Concept Consultancy verbindt hij capaciteitsmanagement, flexibilisering en planning  

met elkaar. “Het is geen rocket science, maar ondernemers doen dit gewoon te weinig.”

Johan Last is oorspronkelijk afkomstig uit de zorg-
sector; een sector waar de capaciteitsvraag en de 
personele bezetting lang niet altijd met elkaar in 
balans zijn. Zijn besluit om een bedrijf op te richten 

dat zich toelegt op capaciteitsmanagement vloeit in die zin 
natuurlijk voort uit zijn verleden in deze sector. Om een 
betere balans te krijgen tussen wat de klant vraagt en wat 
je daar als bedrijf aan personeel tegenover moet zetten, 
begint hij aan de basis. “Wij definiëren eerst de noodzake-
lijke activiteiten. In een zorginstelling stel je dan de vraag: 
vanuit welke grondslag werken wij? Is dit nu wat een klant 
werkelijk nodig heeft? Maar diezelfde vraag kun je ook in 
een commercieel bedrijf stellen. Is dit wat onze klant van 
ons vraagt? De volgende stap is dat we die activiteiten 
uitsplitsen naar uren, jaaruren en noodzakelijke fte’s. Bij 
fte’s maken we weer onderscheid tussen vaste en flexibele 
medewerkers. Daarmee kun je je bestaande bezetting 
afzetten tegen de noodzakelijke bezetting. Door middel  
van onze methode kun je veel efficiënter werken en wordt 
je interne planning ook veel rustiger. En ja, we hebben 
voorbeelden gezien van bedrijven die hierdoor tonnen 
overhouden.” Johan legt uit dat met name bedrijven in 
sectoren met een heel dynamische omgeving voortdurend 

gespitst moeten zijn op capaciteitsmanagement. “Dat zijn 
bedrijven die te maken hebben met seizoensgebonden 
activiteiten in het jaar of bedrijven die een grote variatie  
in regelgeving kennen”. Als voorbeeld noemt hij onder  
meer het onderhoud aan een leidingnet in de grond. Maar 
bijvoorbeeld ook de transitie van de jeugdzorg en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de daaruit 
ontstane effecten. “Het vergt continue alertheid om niet 
méér mensen in te zetten dan er in redelijkheid voor je 
bedrijfsactiviteiten nodig zijn ‒ binnen je toegestane 
financiële ruimte. Kortom, je moet dynamisch begroten;  
per dag, per week, per maand en het liefst op jaarniveau. 
Daardoor heb je het stuur in handen.”

Eigen rekenmodel
Met een eigen rekenmodel kan L-Concept Consultancy  
alle mogelijke opties goed doorrekenen. Johan: “Een 
zorginstelling bijvoorbeeld heeft continu te maken met 
veranderende financieringsvormen. Die instelling wil weten: 
wat gebeurt er nu als dit of dat verandert? Wij maken dan 
een aantal scenario’s waarin we alle variabelen meenemen. 
Die zorginstelling ziet dan precies wat er gebeurt als er  
aan een of meer verschillende knoppen wordt gedraaid.”  

Johan Last: “Veel bedrijven zeggen dat ze aan capaciteitsmanagement doen, maar ze doen het gewoon te weinig.”

Zo revolutionair als zijn methode klinkt, zo bescheiden  
is Johan er zelf over. “Het is geen rocket science wat wij  
doen. Veel bedrijven zeggen wel dat ze aan capaciteits-
management doen, maar ze doen het gewoon te weinig.  
En natuurlijk heb je ook de grote consultantsbureaus die 
actief zijn op dit terrein, maar die behandelen het ook  
maar vanuit één optiek.” 

Inmiddels is het rekenmodel ook geëvolueerd tot een eigen 
softwareprogramma, C-Estimate. “We deden het eerst op 
een Excel-sheet. Totdat een klant zei: ‘Ja, maar dat wil ik  
ook hebben.’ Zoiets bleek in IT-land niet te bestaan, dus  
we zijn het zelf maar gaan maken. Ondertussen kunnen we 
het koppelen met diverse grote planningspakketten. Het  
is software die je helpt bij je capaciteitsmanagement, niet 
alleen op de kortere maar ook op de langere termijn.”

Flexibilisering en planning
L-Concept Consultancy werkt inmiddels voor een impo-
sante klantenlijst. Van de Gasunie tot aan grote zorg- 
instellingen. “Vaak is er een zeer directe aanleiding waarom 
klanten contact met ons zoeken; een bedrijf verkeert 
bijvoorbeeld in zwaar weer. Maar in principe kunnen we 

voor elke organisatie iets betekenen. Bijvoorbeeld voor  
een organisatie die het toekomstperspectief scherper wil 
hebben. Of voor een organisatie die ermee worstelt hoe  
ze een piek in hun activiteiten moeten opvangen. Wat wij 
nadrukkelijk doen, is capaciteitsmanagement verbinden  
met flexibilisering en planning. Het zou goed zijn als een 
ondernemer nu eens een halve dag in de maand hiernaar 
zou kijken. Waar staan we nu? Waar willen we naartoe?  
En loopt het zoals ik wil? Met capaciteitsmanagement 
overkomen dingen je niet meer. Je weet welke oplossingen 
er zijn en wat effecten zijn. Je maakt je activiteiten meer 
planbaar, het is niet allemaal meer ad hoc.”

Investeren in relaties
“Ik zit al vanaf het begin bij Alfa; een collega van mij raadde 
hen aan. Inmiddels is Björn Cramer van Alfa in Hoogeveen 
alweer een paar jaar mijn klantbeheerder. Dat bevalt goed. 
Björn heeft nog een tijdje in IJsselstein gewerkt. Toen hij 
overstapte, zei ik: ‘Dan ga ik wel met je mee’. ‘Dan ben je de 
eerste’, zei hij. Met een accountant heb je toch een vertrou-
wensband. Dat vind ik ook waardevol. Ik zie het zelf ook in 
mijn eigen bedrijf; ik wil juist graag investeren in relaties.”

Mens in bedrijf  |  9
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Innovatiehuis Lauwersdelta  
en Alfa werken samen 

Voor Alfa is het Innovatiehuis een belang-
rijke plek om dichtbij haar klanten te staan. 
Adviseurs van Alfa zijn daarom elke week 
aanwezig in het Innovatiehuis om onder-
nemers te ondersteunen bij vragen op  
het gebied van accountancy en bedrijfs-
advisering. Ook organiseert Alfa diverse 
workshops, bijvoorbeeld over het opstellen 
van een ondernemingsplan, een liquiditeits-
begroting en/of financieringen, eindejaars-
tips en personeelszaken.

Tussen lokale ondernemers
Directievoorzitter Sicco de Vries: “Onze 
adviseurs Rein Benno van der Wal en Henk 
Kooy wisselen elkaar wekelijks af in het Inno- 
vatiehuis. Ze zitten daar in een flexruimte 

direct tussen de lokale ondernemers. Daar- 
door horen ze wat er bij hen leeft, en dat 
maakt het mogelijk om er ook gelijk op in 
te spelen.” Naast de flexplekken beschikt 
Alfa in het Innovatiehuis Lauwersdelta over 
een eigen spreekkamer om met ondernemers 
om de tafel te kunnen gaan en financiële 
en vertrouwelijke zaken te bespreken. Rein 
Benno: “Lokale ondernemers geven kleur 
aan de samenleving. Daarom vinden wij 
het belangrijk om het zelfstandig onderne-
merschap te stimuleren. We werken om die 
reden graag samen met het Innovatiehuis 
Lauwersdelta.” De Stichting Innovatiehuis 
Lauwersdelta biedt ruimte aan veelbeloven-
de start-ups en ambitieuze MKB-bedrijven 
die voor innovatie en groei gaan.

Het startpunt voor 
de Ride for the Roses 
van 2016 ligt (in 
tegenstelling tot 
voorgaande jaren) niet 
in het westen van ons 

land, maar in Twente! Op 4 september 
2016 zal het startschot voor de Ride 
for the Roses klinken in Enschede. Dit 
nieuws werd tijdens de recente Military 
Boekelo officieel bekendgemaakt door 
meteoroloog Dennis Wilt (opvolger 
Peter Timofeeff) uit het Twentse Borne. 
De opbrengst van de Ride for the Roses 
2016 gaat naar KWF Kankerbestrijding. 

De Ride for the Roses kent een 
cycletour van 100 kilometer en twee 
toertochten van 25 en 50 kilometer. 
De routes voeren in 2016 door het 
prachtige Twentse coulisselandschap, 
waar deelnemers kunnen genieten van 
de uitgestrekte natuur, karakteristieke 
dorpen en historische steden, prachtige 
landgoederen en kastelen en overheer-
lijke streekeigen producten. De beoogde 
start- en finishlocatie is Vliegveld 
Twenthe Evenementenlocatie. 

De Ride for the Roses is inmiddels 
een begrip in Nederland. Iedereen kan 
meedoen aan deze fietstocht in de 
strijd tegen kanker en voor iedere 
deelnemer is er aan de finish een rode 
roos. De unieke formule van de Ride 
for the Roses zorgt voor het succes. 
Samen met zo’n 11.000 fietsliefheb-
bers op een sportieve, gezonde en 
plezierige manier bezig zijn en tegelij-
kertijd een vuist maken tegen kanker 
door geld in te zamelen voor KWF 
Kankerbestrijding. Ook namens Alfa 
wordt er elk jaar enthousiast meege-
fietst. Fiets ook mee, word sponsor, 
vrijwilliger of fan! 

Kijk voor meer informatie en inschrijven 
op www.ridefortheroses.nl.

GOED DOEL

Ride for the 
Roses 2016 
naar Twente

Sinds kort werken Innovatiehuis Lauwersdelta en Alfa in Leeuwarden en Buitenpost
samen. Het Innovatiehuis Lauwersdelta is een kennis- en innovatiecentrum voor starters, 
zzp’ers, MKB, Research & Development-afdelingen van gerenommeerde bedrijven en 
(onderwijs)instellingen. Ook wordt hier de verbinding gelegd tussen de gouden driehoek 
ondernemers - overheid - onderwijs, met als hoofdthema samenwerking.

Altijd en overal inzicht in uw actuele 
cijfers? Met het Alfa Management Paneel 
kunt u uw bedrijfsvoering optimaliseren. 

Kijk voor meer informatie op 
www.alfa.nl/amp of neem contact 
op met uw Alfa-adviseur. 

Alfa Management Paneel

TIP

IN DE REGIO DICHTBIJ

V.l.n.r.: Martin van der Veen*, Rein Benno van der Wal**, Jeroen ten Brink*, Tom de Boer*, 
Henk Kooy*, Sicco de Vries**.

*) Verbonden aan het Innovatiehuis, **) verbonden aan Alfa.

Ondernemers in de agrarische sector 
hebben te maken met tal van wettelijke 
verplichtingen. Ook de Meststoffenwet is 
een opeenhoping van regels. Wij zien in de 
praktijk veel agrarische klanten die denken 
dat ze hun zaken goed voor elkaar hebben. 
Totdat het tegendeel blijkt. Vaak ontbreekt 
een goed totaaloverzicht van de regels en 
eisen die moeten worden nageleefd. Het 
ToM-pakket van Alfa ‒ ToM staat voor 
‘Totaal overzicht Mineralen’ ‒ kan u als 
agrarisch ondernemer helpen om hier weer 
stevig grip op te krijgen. Met ToM heeft u 
uw mineralenadministratie op orde. Ook 
ondersteunen wij u actief bij het voldoen 
aan de gebruiksnormen en de mestverwer-
kingsplicht. Op vervelende uitkomsten van 
controles door de NVWA en de RVO zit u 
immers niet te wachten! Zo adviseren wij 
u hiermee over het optimaliseren van uw 
mineralengebruik. Dat levert economisch 
voordeel op én ontwikkelingsruimte.

Pakket op maat
Hoe ziet dit ToM-pakket eruit? Het pakket 
bestaat uit een aantal modules, die 

Grip op uw mineralenadministratie: het ToM-pakket

In het afgelopen jaar zijn er honderd nieuwe professionals bij ons 
komen werken! Zonder uitzondering collega’s met gevoel voor  
cijfers en passie voor mensen. Maar bovenal: het zijn ook mensen 
die dichtbij zichzelf blijven. Die weten waar hun kracht ligt, maar  
die ook weten wanneer ze een beroep moeten doen op de kwali-
teiten van andere collega’s. Daar hebben onze klanten elke dag 
voordeel van. 

VACATURES

Alfa als werkgever: iets voor u? 

BEDRIJFSKUNDE

Alfa doet niets liever dan dichtbij haar klanten staan. Dat dragen 
wij ook uit met onze slogan ‘Overal dichtbij’. We staan echter niet 
alleen graag dichtbij onze klanten, maar ook dichtbij onze collega’s. 
En natuurlijk is het mooi dat onze hoge scores op medewerkers-
tevredenheid dat onderstrepen. Maar de normale bereidheid 
om elkaar graag te willen helpen en de positieve sfeer bewijzen 
dat nog wel meer. Het feit dat Alfa cursussen en opleidingen 
aanbiedt, goede begeleiding geeft en ruimte biedt voor vak-
technisch overleg, draagt hier extra aan bij.

eventueel afzonderlijk van elkaar kunnen 
worden gebruikt. We stellen een passend 
ToM-pakket voor u samen, op basis van uw 
wensen. Voor alle modules maken we 
maximaal gebruik van digitale koppelingen, 
waardoor Alfa op elk gewenst moment 

toegang heeft tot alle beschikbare 
bedrijfsgegevens. Dat is wel zo efficiënt. 
Zie www.alfa.nl/tom voor de mogelijk-
heden en voorwaarden. U vindt daar ook 
de contactgegevens van de adviseur(s) in 
uw regio.
 

Vacatures
Honderd nieuwe collega’s klinkt natuurlijk prachtig. Maar nog 
steeds is er op onze vestigingen een grote vraag naar nieuwe 
collega’s. Een paar concrete vacatures op dit moment:
•   Assistent Accountant (door heel Nederland).
•  Fiscaal adviseur in Raamsdonksveer of Heerhugowaard.
•  Accountant AA in Bleiswijk, IJsselstein, Naaldwijk, Groningen, 

Raamsdonksveer en Zwolle.
•  Salarisadministrateur in Naaldwijk, Nijverdal, Klazienaveen  

en Raamsdonksveer.

• Invullen gecombineerde opgave
• Opgave gewaspercelen
• Bemestingsplan bijwerken
•  Controle benutting  

betalingsrechten

•  BEX-waardige monsters  
nemen van nieuwe graskuilen

•  Berekening verwachte BEX-productie
•  Berekening af te voeren  

of aan te voeren mest
•  Berekening mestverwerkingsplicht

Jaaroverzicht
•  Berekening gebruiksnormen voorgaand jaar
• Berekening BEX voorgaand jaar
•  Insturen aanvullende gegevens  

mestvoorraden
• Percelen bemonsteren
• Opstellen bemestingsplan
• Aanvraag derogatie
•  Insturen KringloopWijzer  

in centrale database

•  BEX-waardige monsters nemen  
van nieuwe maiskuilen

•  Berekening mestverwerkingsplicht  
incl. grondgebondenheid

•  BEX-waardige monsters nemen  
en opmeten van bestaande  
gras- en maiskuilen

•  Voorraadbepaling voerders,  
meststoffen en dierlijke mest

Heeft u een frisse blik op de financiële advieswereld en bent 
u toe aan een uitdagende functie binnen een decentrale, 
mensgerichte organisatie? Dan nodigen we u van harte uit 
om te solliciteren. Ga naar www.werkenbijalfa.nl of neem 
contact op met Marco Ketel via 088 2531047. 
Wij horen graag van u.
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Je kunt van tomaten heel veel gerechten maken. Maar wijn? 

Ja, ook wijn. Al mag zijn ViniVega officieel geen wijn heten: 

na één flesje (12%) zou Theo van der Kaaij toch moeite hebben 

met de rechte lijn op het middenpad van zijn tomatenbedrijf 

in Berlikum. “Het is maar goed dat ik niet zo’n wijndrinker ben.”

Voor de ondernemer van Kaaij Kwekerij is wijn maken van tomaten 

een innovatieve manier om zich in de kijker te spelen bij afnemers.

Een tomaat met 12% alcohol
THEO VAN DER KAAIJ  EIGENAAR TOMATENBEDRIJF KAAIJ KWEKERIJ
www.llsgrowers.nl

Interview

 Iets wat aardig gelukt is: veel media namen het bericht 
(en de foto) van Theo van der Kaaij en Jonnie Boer over. 
De bekende chef-kok van sterrenrestaurant De Librije 
poseerde dolenthousiast met ViniVega, verkrijgbaar in 

een tomaten- en sinds kort ook een paprikaversie. ‘We 
hebben het hem laten proeven, zonder te zeggen wat het 
was. Hij vond het een ontdekking, een verbreding van de 
gastronomie. Vooral de paprikawijn heeft een heel speci- 
fieke smaak. Jonnie gaat er gerechten bij ontwikkelen. Een 
restaurant als De Librije wil zich kunnen onderscheiden.” 
Ook voor Kaaij Kwekerij is de wijn een middel om een 
eigen gezicht te krijgen in de markt. “Als Kaaij Kwekerij 
richten we ons op producten van een goede kwaliteit. 
Maar we zitten toch in een bulkmarkt. Als de prijsvorming 
een keer onderuit gaat, en dat gebeurt elk jaar, dan ga je 
naar andere oplossingen zoeken. Merken bouwen, daar 
geloof ik niet in. Wij proberen als bedrijf uit te stralen: bij 
ons moet je zijn voor het beste product. Maar dan moet  
je wel je bedrijf in de etalage zetten, je moet jezelf zien  
te verkopen. Op een zodanige manier dat ze denken: ‘Hé, 
Kaaij Kwekerij is een leuk bedrijf om zaken mee te doen.’ 
Daar helpt die wijn bij.”

Reststroom te gelde maken
“Ook is het een prima oplossing om de reststroom in de 
tomatenkwekerij van veertien hectare te gelde te maken. 
Circa twee procent van de trostomaten die het bedrijf 
produceert, is te rijp om te worden verkocht. Die overrijpe 
tomaat werd al verwerkt in pastasaus en is ook prima 
geschikt voor ViniVega. Sinds vijftien jaar produceert het 
van oorsprong Westlandse bedrijf tomaten in Friesland. 
“Of we moesten wennen hier in Berlikum? Nee. Wel aan 
de schaalgrootte; we werden ineens drie keer zo groot.  
Nu zitten we op veertien hectare, verdeeld over twee 
bedrijven van in totaal achttien hectare. Niet ideaal, nee. 
Maar vorig jaar kregen we de kans het bedrijf aan de 
overkant erbij te kopen.”

Eerste lichting van 600 flessen
Hoe is Theo begonnen met z’n wijnhandel? “Ik heb  
zelf een keer wijn gemaakt op hobbyschaal. Er was een 
veilingdag in het dorp Berlikum, een soort braderie. 
Vroeger had je hier een groenteveiling. Daar heb ik  

het laten proeven aan iedereen. De conclusie was: dit  
is interessant, hier kan ik meer mee doen, maar de 
kwaliteit moet beter. Ik ben in contact gekomen met 
Roelof Visscher, wijnboer van wijngaard Hof van Twente  
in Bentelo. Hij vond het een leuk product.” Zo werd  
twee jaar terug de eerste lichting van zeshonderd flessen 
geproduceerd. Een ingeschakeld communicatieburea advi- 
seerde Theo om het conceptmatig aan te pakken: maak er 
een groentewijn van met meerdere producten. Zo haakte 
Patrick Grootscholten van Kwekerij De Wieringermeer aan 
met paprikawijn.

Verder uitrollen
De twee telers hebben er hoge verwachtingen van. Dit 
jaar is het aantal flessen al verhoogd naar duizend. “Er  
zit zeker toekomst in. We gaan het langzaam maar zeker 
verder uitrollen. Ook Thomas Bühner, zeg maar de Duitse 
Jonnie Boer, is enthousiast.” Bedrijfsadviseur Joop Keijzer 
van Alfa in Naaldwijk ziet ViniVega eveneens als een 
andere manier om de tomaat te promoten. Theo: “Ik heb 
net twee flessen op kantoor Naaldwijk laten neerzetten, 
dus ik ben benieuwd. Waarom Alfa? Alfa heeft alle expertise 
van de glastuinbouw. Dat moet zo blijven. Ik heb er goede 
contacten. Ze weten waar ze het over hebben.” 
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 Binnen de Kennisgroep Financieren bundelt Alfa alle 
expertise die er te vinden is in de eigen kantoren. 
“We zijn dit voorjaar van start gegaan met twaalf 
medewerkers. Dat zijn medewerkers van diverse 

vestigingen, die allemaal bij een bank hebben gewerkt of 
een bancaire achtergrond hebben. Er speelt veel rondom 
het onderwerp financieren. Met de Kennisgroep willen  
we binnen Alfa meer kennis vergaren over financieren om 
onze klanten op dat gebied beter te kunnen adviseren”,  
zegt Gert Bloemendal, projectleider en overnameadviseur 
bij Alfa Consultants. Hij was hiervoor senior accountmana-
ger bij Rabobank Utrechtse Heuvelrug – en is dus een van 
de twaalf. De leden van de Kennisgroep ondersteunen de 
collega’s in de vestigingen van Alfa in het land. Ook kunnen 
ze aanschuiven bij gesprekken met klanten over financierin-
gen. De specialisten in de groep zijn weer onderverdeeld in 
vier subgroepen: aanvragen, alternatieve financieringen, 
rente en voorwaarden en communicatie.

Kennis delen met klanten
“Ondernemers hebben veel vragen op dit gebied”,  
constateert Gert. “Je wilt een investering doen en de  
bank doet niet mee. Wat zijn dan de alternatieven?  
Alfa heeft die kennis in eigen huis. Die expertise gaat  
ver, van crowdfunding tot rentederivaten, oftewel  
swaps. Wat zijn de actuele ontwikkelingen? Die kennis  
delen we binnen de Kennisgroep, met onze klanten 
en de rest van onze collega’s.”

Contact met banken
De Kennisgroep onderhoudt ook nauwe banden met  
de banken. Gert: “We zijn continu met elkaar in gesprek.  
Hoe zitten de banken in de wedstrijd? We hebben pas  
nog een overleg gehad met de Rabobank. Je hoort in de 
markt een hoop negativiteit over banken. Wij horen het 
liever van hen zelf hoe zij erin zitten.”

Kennisgroep brengt 
financieren via Alfa 
op een hoger plan

Financiering

Een ondernemer die in 2015 een financiering wil regelen, moet er nog 

nét niet voor hebben gestudeerd. Door de beperkte kredietmogelijkheden 

bij banken zijn er nieuwe financieringsmogelijkheden zoals crowdfunding 

en kredietunies. Tegelijkertijd zijn private investeerders beduidend actiever 

dan voorheen, vanwege de lage spaarrente bij banken. Vaak worden 

die verschillende geldpotjes ook nog eens met elkaar gecombineerd: 

gestapelde financiering. Voor Alfa is het financieringsvraagstuk reden 

om een nieuw initiatief te lanceren: de Kennisgroep Financieren.

Rudo Bisschop was een van de eerste 
‘klanten’ van de Kennisgroep Financieren 
van Alfa. Met zijn compagnon Tristan 
Bethe bouwde hij een van de grootste 
3D-scanners van Europa. In hun studio 
in Amsterdam hangen 130 hoogwaardige 
spiegelreflexcamera’s. Het bedrijf th3rd 
maakt van de foto’s 3D-modellen van 
mensen. Die driedimensionale beelden 
worden gebruikt in magazines, films, 
animaties, folders en ander beeld-
materiaal. 

Rudo Bisschop studeerde International 
Business Administration. Financieren 
via de bank was dus een koud kunstje? 
“Ha ha, nee, dat niet. Ik had het plan écht 
goed uitgewerkt. Maar ik kreeg meteen 
een afwijzing. Dat de bank ‘nee’ zou 
zeggen, wist ik al. Ik ging er toch heen, 
met het idee ons businessplan op een 
hoger niveau te krijgen. Ik was benieuwd 
of zij het een stevig plan vonden. En of zij 
mij konden adviseren welk rentepercen-
tage ik aan financiers kon vragen.”

 ‘Alfa was een verademing’
Rond die tijd raakt Rudo in gesprek met 
relatiemanager René van Eekelen 
van Alfa in Aalsmeer. Die bracht hem in 
contact met de Kennisgroep Financieren. 
Rudo: “Heel toevallig, we wilden net van 

accountant wisselen. Hoe wij door Alfa 
werden geholpen, was een verademing 
ten opzichte van andere accountants-
kantoren. Alfa is veel meer servicegericht. 
Ze hebben goed meegedacht over de 
opzet van een zo goedkoop mogelijke 
financiering, onder meer via crowdfun-
ding. Dat is een heel andere financiering 
dan financieren via de bank of een 
microkrediet. Gert Bloemendal van Alfa 
Consultants heeft geholpen met de 
aanpassing van het businessplan. Zijn 
mijn verwachtingen goed? Zitten er  
geen rekenfoutjes in?”
Via geldvoorelkaar.nl, waarmee Alfa 
samenwerkt, is de beoogde 115.000 euro 
inmiddels binnen. Th3rd (zie th3rd.nl) 
gaat het bedrag gebruiken voor de 
opbouw en uitbouw van een database 
met menselijke 3D-modellen. 

€

Voor vragen over financieren 
kunt u contact opnemen met uw 
relatiemanager of stuur een 
e-mail naar financieren@alfa.nl.
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3D-model Tristan en Rudo van th3rd

Crowdfunden voor een 3D-fotostudio

Tristan Bethe en Rudo Bisschop: “Crowdfunding is een heel andere financieringsvorm.”

Gert Bloemendal
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Bent u ook toe aan 
medewerkersparticipatie?
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Wanneer u kiest voor medewerkersparticipatie, gaat u 
niet over één nacht ijs. U zult deze stap grondig moeten 
voorbereiden. Een van de belangrijkste zaken die u moet 
regelen, is de waardebepaling van uw onderneming. Dat is 
iets wat u bij uitstek niet zelf moet willen doen. Waarde-
bepaling is een vak apart, dat u het beste kunt overlaten 
aan waarderingsspecialisten die over voldoende kennis en 
ervaring op dit terrein beschikken. Daarnaast zult u ook 
de fiscale en juridische routes rond dit onderwerp met de 
nodige zorgvuldigheid moeten bewandelen. 

Bedrijfswaardering
Het waarderen van uw onderneming is een intensief traject, 
waarin u het hemd van het lijf gevraagd wordt over uw 
bedrijf. Wat zijn de ‘value drivers’, welke risico’s liggen er  
op de loer, hoe is uw bedrijf gefinancierd? Het antwoord  
op dit soort vragen moet een compleet beeld opleveren 
voor de waarderingsspecialist die voor de complexe taak 
staat om de waarde van uw onderneming te bepalen. Neem 
gerust contact op met de waarderingsspecialisten van Alfa 
Consultants als u voor dit soort waarderingsvraagstukken 
komt te staan.

Financiële medewerkersparticipatie is een mooie benaming voor het 

uitgeven van werknemersaandelen. Wanneer uw bedrijf groeit en  

de tijd er ook rijp voor is, kunt u besluiten om hiertoe over te gaan. 

Medewerkersparticipatie heeft een aantal belangrijke voordelen, 

waaronder de extra binding met uw medewerkers, waardoor u minder 

angst hoeft te hebben dat goede mensen snel vertrekken. In het meest 

gunstige geval verbeteren de bedrijfsprestaties significant, gaat de 

productiviteit omhoog en is er sprake van duurzaam aandeelhouderschap.

Ga het gesprek aan!
Alfa ondersteunt ondernemingen graag bij het 
fiscale, juridische en financiële traject rond 
medewerkersparticipatie. Wilt u als werkgever  
een adviesgesprek met Alfa over dit onderwerp?  
De eerste 20 werkgevers die zich hiervoor aan-
melden, krijgen het kersverse boek ‘Iedereen 
aandeelhouder’ van ons cadeau. Voor een gesprek 
over dit onderwerp kunt u zich aanmelden bij  
Wilco Dokman van Alfa Consultants in Nijkerk  
via telefoonnummer 088 2533300.

Fiscale en juridische aandachtspunten
Als u besluit tot medewerkersparticipatie, zult u de waarde 
van uw onderneming ook vooraf moeten afstemmen met 
de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan kan de Belasting-
dienst een te lage waarde aanmerken als verkapt loon. Het 
verlagen van de aanschafprijs van aandelen (of certificaten) 
onder een zakelijke prijs is fiscaal niet toegestaan en ook 
vanuit juridisch oogpunt moet medewerkersparticipatie 
goed gekaderd worden aangevlogen. Werkgevers zijn soms 
geneigd om hun medewerkers aandelen aan te bieden 
tegen een niet zakelijke prijs. En medewerkers varen vaak 
blind op wat hun werkgever in dezen aangeeft, omdat beide 
partijen niet onafhankelijk zijn van elkaar. Dit kan verkeerd 
uitwerken. 

Belang opbouwen
Terug naar de medewerkers: niet elke medewerker zal 
de geboden aandelen moeiteloos in één keer kunnen 
financieren. Wat dan helpt, is een plan om hen getrapt 
aandelen te laten kopen. Daarmee laat u medewerkers 
geleidelijk een belang opbouwen in uw bedrijf. Afhankelijk 
van de functie van de betreffende medewerker kan een 
groot of kleiner belang worden opgebouwd. Koert van 
der Bij (CFO Alfa): ”Alfa maakte vroeger deel uit van de 
Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB). 
Toen CBTB opging in het landelijke LTO en accountancy-
regelgeving steeds verder werd aangescherpt, besloot 
het toenmalig CBTB-bestuur om de aandelen in Alfa te 
verkopen aan alle medewerkers van het accountants-
kantoor. Door aankoop van certificaten worden onze 
medewerkers mede-eigenaar van Alfa. Dit versterkt de 
saamhorigheid en het ondernemerschap van onze mensen. 
Onze medewerkers staan daardoor extra dicht bij onze 
klanten. Daarnaast maakt deze regeling deel uit van onze 
duurzaamheidsstrategie. Alfa is mede daarom B Corp-
gecertificeerd “ 
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Lichtere verslaggevingseisen voor 
micro-ondernemingen

Accountancy

Sinds 1 november jl. bestaat er ‒ dankzij een 
wijziging van het Burgerlijk Wetboek ‒ een 
nieuwe categorie rechtspersonen: de micro- 
ondernemingen. Micro-ondernemingen hoeven 
zich aan minder strenge verslaggevingseisen 
te houden dan kleine rechtspersonen. De 
wetswijziging die hiervoor nodig was, moet in 
theorie een administratieve lastenverlichting 
opleveren van 300 miljoen euro. 

Het nieuwe onderscheid tussen kleine 
rechtspersonen en micro-ondernemingen 
heeft zowel consequenties voor de onderne-
mer als voor zijn accountant of administrateur. 
Allereerst: wat maakt een onderneming precies 
tot een micro-onderneming? Een onderneming 
is een micro-onderneming wanneer deze aan 
twee van de volgende drie criteria voldoet: 
•  de waarde van de activa volgens de balans 

(gewaardeerd op de grondslag van de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs) is  
≤ 350.000 euro;

Arnold Esser is lid van het dagelijks 
bestuur van het Financële Rapportages 
Coöperatief* (een initiatief van ABN 
AMRO, ING en Rabobank). Alfa stelde 
hem de volgende vraag: 
‘Hoe kijkt het FRC aan tegen de wetswijzi-
gingen waardoor micro-ondernemingen 
nog maar aan zeer beperkte verslagge-

vingseisen hoeven te voldoen?’ Arnold Esser: “Wij vinden het vanuit 
het oogpunt van administratieve lastenverlichting logisch dat er nu 
een onderscheid wordt gemaakt tussen kleine rechtspersonen en 
micro-ondernemingen. Hoe kleiner de onderneming, hoe lichter  
de verslaggevingseisen mogen zijn. Daarnaast geldt dat lang niet  
alle micro-ondernemingen externe financiering nodig hebben.
Echter, op dit moment bestaat er al een kloof tussen de informatie  
die kleinere ondernemingen wettelijk verplicht moeten verschaffen  
en de informatiebehoefte van banken. Door deze wetswijzigingen 
wordt die kloof alleen maar breder. Voor kleine rechtspersonen  
zijn de deponeringseisen al flinterdun; wij kunnen daar als bank  
geen kredietaanvraag op beoordelen. Daarom vragen wij ook meer 
informatie uit: een balans en een winst-en-verliesrekening. De 
nieuwe categorie micro-ondernemingen hoeft alleen nog maar een 

korte balans op te sturen. Met die summiere informatie kunnen wij 
als bank dus nog minder. Het sluit in de meeste gevallen niet aan bij 
hetgeen een financier nodig heeft om een goede scherpe offerte te 
kunnen uitbrengen.”

Scherpen de grootbanken hun kredietvoorwaarden aan om de onder-
nemer zover te krijgen dat hij meer informatie aanreikt dan waartoe 
hij nu wettelijk verplicht is? 
Arnold: “Nee, wij passen ons financieringsbeleid vanwege deze 
wetswijziging níet aan. De ondernemer zal echter goed moeten 
bekijken welke stakeholders belang hebben bij zijn verslaggevings-
informatie. Dat zijn aandeelhouders, de bank, maar bijvoorbeeld ook 
handelspartners met wie je op open rekening zakendoet. Om deze 
partijen te laten zien dat je financieel solide bent, zul je toch met een 
jaarverslag moeten komen dat verder gaat dan wat wettelijk vereist 
wordt. Heb je maar één stakeholder ‒ de Belastingdienst ‒ dan kun 
je met minder verslaggevingsinformatie toe. Kortom, de accountant 
en de ondernemer zullen met elkaar om tafel moeten om goed te 
inventariseren wie de belanghebbenden bij deze informatie zijn.”

*)  Het FRC beheert en ontwikkelt de technische infrastructuur waarmee 
ondernemers kredietrapportages op elektronische, gestandaardiseerde 
wijze naar de drie grootbanken kunnen versturen.

Arnold Esser (FRC): ‘Kijk vooral naar de gebruikers’

•  de netto-omzet over het boekjaar is niet 
meer dan 700.000 euro;

•  het gemiddeld aantal werknemers over  
het boekjaar is minder dan tien.

 
De onderneming moet aan deze criteria 
voldoen op twee opeenvolgende balansdata 
(zonder onderbreking). 

Verslaggevingsinformatie
Een micro-onderneming hoeft alleen een zeer 
beperkte balans aan te leveren en hoeft ook 
geen toelichting bij de jaarrekening te geven. 
Evenmin hoeft een micro-onderneming 
overige gegevens op te stellen. Het kan zo zijn 
dat ook uw onderneming door deze wetswijzi-
ging aangemerkt wordt als micro-onderneming, 
met de vrijstellingen die daarbij horen. 

Consequenties voor banken
Wie even vooruit denkt, beseft dat dit ook 
consequenties heeft voor banken. Hoe kijken 

zij tegen deze ontwikkeling aan? De grootban-
ken krijgen hierdoor immers minder informatie 
van klanten (ondernemers) aangereikt dan 
voorheen. Alfa stelde deze vraag aan Arnold 
Esser (zie kader).

Valt uw onderneming door deze 
wetswijziging in de nieuwe categorie 
micro-ondernemingen? Neem dan 
contact op met uw Alfa-adviseur om 
te bespreken hoe wenselijk het is 
‒ met het oog op uw stakeholders ‒ 
om de vrijstellingen voor micro-onder-
nemingen te benutten. 

Voortaan een micro-
onderneming?
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“Als Hielke ergens mee rondloopt, 
zal hij meteen bellen of een 
e-mail sturen. De ene keer over 
een herfinanciering, de andere 

keer over een buitenlands contract. Hij heeft pas 
weer een pand aangekocht, als woon-/werkpand. 
Met wat voor vraagstuk hij ook zit: we komen tot 
een oplossing. Niet alleen ik, maar een compleet 
Alfa-team cirkelt om hem heen: een assistent-
accountant, fiscalist, juridisch adviseur, subsidie-
specialist, HRM-manager… De boekhouding doen 
we op locatie. Die werkzaamheden gunt hij ons. ‘Ik 
kan het wel zelf doen, maar jullie doen het beter’, 
zegt hij dan. Het is een relatie waarin samenwer-
king heel belangrijk is. Ook de bank en zijn eigen 
netwerk spelen mee. Met elkaar houden we het 
in beweging. De ontwikkelingen in de branche 
pakt hij heel goed op. Sinds de subsidieregeling 
voor speur- en ontwikkelingswerk bestaat, maakt 
Hielke er al gebruik van. Wat dat betreft daagt  
hij ons ook uit om bij te blijven op het gebied van  
de regelgeving. We leren van elkaar en we inspire- 
ren elkaar. We houden elkáár scherp. Hielke heeft 
een zeperd gehad met een project in Roemenië. 

Dat heeft hem een financiële strop opgeleverd, 
maar daar heeft hij van geleerd. Dat gebeurt hem 
geen tweede keer. Hij heeft dan toch de visie en 
de focus om weer door te gaan. Hielke wordt 
rijper als ondernemer in die 25 jaar merk ik. Om 
maar even de vergelijking met een kaas te maken: 
hij is een 25+ kaas die hard op weg is een 40+ 
kaas te worden. Het is nu een heel gezonde onder- 
neming. De markt trekt weer aan, hij heeft een 
goed gevulde orderportefeuille en is wereldwijd 
in beeld. Hielke en zijn zoon doen het lean and 
mean: de overhead is heel laag. Privé bespreken 
we heel veel met elkaar. We kennen elkaar 
inmiddels van haver tot gort. Hielke deelt alles,  
of het nu goed gaat of mis gaat. Dat vind ik ook 
waardevol. Ja, daar houd ik van, dat je iets van 
jezelf laat zien. Dat verdiept een zakelijke relatie. 
Zo ben ik zelf ook. Als relatiemanager wil ik me 
niet alleen bemoeien met de bedrijfsvoering.  
Ik wil ook die diepere laag aanboren. 
We staan heel dicht bij hem als  
ondernemer. Dichterbij  
kun je niet komen.”

“Ik ken Rein Benno al 25 jaar. Toevallig  
is hij van de week met Oranjekoek langs 
geweest! Toen ik voor mijzelf begon, 
was hij al mijn accountant, maar zat hij 

nog bij een ander kantoor. Ik ben meeverhuisd 
toen hij naar Alfa ging. Ik had geen zin om weer 
een zakelijke relatie op te bouwen met een 
andere accountant. Ik kan Rein Benno altijd een 
vraag stellen. Even een telefoontje of een mailtje; 
ik ben niet zo van het appen. Ik heb ook niet het 
idee dat ik uitsluitend een zakelijke relatie met 
hem heb; we gaan ook prettig informeel met 
elkaar om. Een voorbeeld: ik ben een woon-/
werkpand aan het verbouwen. Dan komt hij 
regelmatig even een kijkje nemen. Hij is betrokken 
en pakt alles voor mij op. Ik wilde bijvoorbeeld 
zonnepanelen op het dak van dat nieuwe huis. 
Eén telefoontje naar Rein Benno en hij zoekt voor 
mij uit hoe het zit met subsidies. Ik weet wel, hij 
doet het niet zelf ‒ daar heeft hij bij Alfa een heel 
team voor ‒ maar het wordt wel geregeld. Dat 
vind ik ook het voordeel van Alfa: je hebt alle 
experts onder één dak. Ook internationaal weten 

ze van de hoed en de rand. Ik heb een kaasfabriek 
gehad in Roemenië, die helaas failliet is gegaan. 
Volgens het Roemeense recht moet ik daar nog 
steeds belasting over betalen. Via hun netwerk kan 
Rein Benno mij dan ook weer helpen met een vraag 
over een belastingstelsel in het buitenland. Ja, die 
fabriek in Roemenië. Die heeft mij bijna de kop 
gekost. In de jaren 2009-2010 stonden we er heel 
beroerd voor. Rein Benno en de heer Oberman, 
een extern commercieel adviseur, hebben mij 
toen enorm gesteund bij de bank. Zij hebben daar 
heel erg hun best voor gedaan. En het is gelukt! 
Daar ben ik hun nog altijd dankbaar voor. Nee, 
dat vergeet je niet zomaar. Je bent bezig om je 
bedrijf over te doen aan je zoon en dan is het 
ineens één doffe ellende. Ik heb ervan geleerd. 
Maar daar ben je ondernemer voor, hè. Je durft 
dingen aan, ook al weet je dat er risico aan vastzit. 
Rein Benno zit daar toch anders in. Ik neem de 
beslissingen, maar hij zal altijd zeggen: besef wel 
waar je aan begint. Dat kan weleens confronte-
rend zijn.”

Klant versus adviseur

Hielke Scherjon:  

“Mijn zakelijke 
relatie met 

Rein Benno is ook 
prettig informeel”

Hielke Scherjon is eigenaar van Scherjon Dairy 
Equipment in Surhuisterveen. Het bedrijf maakt 

kaasmachines voor de internationale markt. 
Die worden toegepast in grotere en kleinere 

zuivelfabrieken voor de productie van (biologische) 
boerenkaas. Ook zoon Johannes zit inmiddels in het 

bedrijf als beoogde opvolger.

Rein Benno van der Wal:

“Hij is een 25+ 
kaas die hard 
op weg is 40+ 
te worden”
Rein Benno van der Wal is relatiemanager MKB 
van Alfa in Buitenpost. Hielke Scherjon was een 
van zijn eerste klanten toen hij nog accountant 
was bij een vorig kantoor. Bij zijn overstap naar 
Alfa wilde het bedrijf per se met hem mee. Deze 
maand werken ze 25 jaar met elkaar samen, wat  
is gevierd met Friese Oranjekoek.

Hielke Scherjon, Rein Benno van der Wal 
en Johannes Scherjon



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

Een prachtige uitspraak, inspiratie voor elke ondernemer. Laten  
we eerlijk zijn: we hebben flinke economische tegenwind gekend  
de afgelopen jaren (en ook nu waait de wind nog lang niet altijd 
uit de goede hoek). Als gedreven ondernemer zat u hopelijk alert 
aan het roer en wachtte u niet lijdzaam af. U keek waar de wolken 
vandaan kwamen. U haalde de zeilen zó aan, dat u er zelfs het 
kleinste zuchtje wind direct mee wist te vangen. Met een sterke 
bemanning aan boord, die van wanten weet. Waardoor u toch weer 
kon investeren, nieuwe klanten binnenhalen, producten en diensten 
ontwikkelen. Een blij gevoel dat opborrelt, omdat het weer lekker 
loopt met uw zaak. Dát gevoel wensen wij u volop toe in 2016!  
Als uw accountant en adviseur dragen wij daar graag een steentje 
aan bij. Door dichtbij u te staan, als u ons nodig heeft. Door met u 
te sparren. Door tips te geven waarmee u uw doelen sneller bereikt. 

Een heel succesvol 2016 toegewenst!

Heeft u dat ook weleens? U hoort een citaat dat u net even extra 
raakt ‒ door de mooie symboliek, de beeldspraak, de humor, 
de diepere betekenis of de sprankelende woorden. Zo zei de nu 
75-jarige Amerikaan H. Jackson Brown eens: 

“Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, 
verander dan de stand van je zeilen.”

Vooruit in 2016


