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Editorial
Ondernemerschap
Mensen in mijn omgeving weten dat ik in artikelen,
blogs en tweets ook veel privézaken deel. Zo heb ik er
dus ook geen geheim van gemaakt dat 2016 voor mij
privé een pittig jaar was. Onze middelste zoon kreeg
Hodgkin en een paar weken geleden overleed mijn
vader. Met het laatste kan ik vrede hebben. Mijn vader
heeft een mooi leven gehad en was in hart en nieren
een ondernemer. Begon ooit een kapsalon met een beetje geld dat hij van zijn opa had
geleend, kocht een tweede bedrijf en startte een beetje in het onroerend goed. Toen hij
een beetje uitgeknipt was, kocht hij een sigarenzaak terwijl mijn moeder de kapsalon
aanstuurde. En natuurlijk kwamen er nog een tweede sigarenzaak en een cadeauwinkeltje
bij. Van ons als kinderen werd gewoon verwacht dat we meehielpen; van de zaak
aanvegen, koffie zetten tot aan het bijvullen van de voorraden.

Mijn vader was rusteloos; hij was altijd op zoek naar nieuwe kansen en was beslist niet
bang uitgevallen om soms behoorlijke risico’s te nemen. Het ondernemerschap zat bij
hem ingebakken. En net als u mopperde hij natuurlijk ook op de fiscus en de hoge
rekening van de accountant – hoewel hij daar wel mee stopte, toen ik accountant werd.
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Hij had het geluk dat hij zijn bedrijven op tijd en goed verkocht en dat hij daarna nog
lange tijd mocht genieten van zijn zelf verdiende pensioen. Dat had hij zorgvuldig
geregeld, net als de wensen rond zijn uitvaart.
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Zaken goed willen regelen, hoort bij gezond ondernemerschap. Wie dat niet doet, krijgt
zijn bedrijf niet van de grond, moddert aan of richt het ten gronde. U weet het net zo
goed als ik: stevig ondernemen vraagt om een dito mindset. U moet doorzettingsvermogen hebben, creatieve oplossingen kunnen bedenken en een netwerk opbouwen
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waar u kennis, ervaring en contacten uithaalt. In deze editie van Mens en bedrijf gaat
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ons openingsverhaal over MudSweatTrails; een bedrijf dat uitrustingen verkoopt voor
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deelnemers aan trailruns. De parallel die hierin getrokken wordt tussen trailrunning en
het ondernemerschap is glashelder. Zonder plan, doorzettingsvermogen en de juiste

Mens in bedrijf is een uitgave van Alfa Accountants
en Adviseurs en wordt zeer zorgvuldig samengesteld. Bij de samenstelling van de uitgave kan
Alfa geen aansprakelijkheid aanvaarden voor
eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
Overnemen en vermenigvuldigen van de inhoud
van Mens in bedrijf is toegestaan met bronvermelding.
Wilt u Mens in bedrijf niet meer ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar communicatie@alfa.nl.

middelen kom je niet aan de finish, laat staan aan de top!

Namens alle medewerkers van Alfa wens ik u en uw dierbaren een vrolijk kerstfeest en
een voorspoedig, gezond en ondernemend 2017!

Fou-Khan Tsang
Voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs
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nemen lijken op elkaar

	
Je kunt alleen finishen met trailrunning wanneer je beschikt over
doorzettingsvermogen, de juiste
middelen en een plan. Anders red
je het niet. Voor Marc Weening,
eigenaar van MudSweatTrails, zijn
de parallellen met ondernemen
helder. Hij verkoopt vanuit zijn
winkel en webshop uitrustingen
voor trailrunners.
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8 Fiftysix wil op elk gebied
continu scherp zijn

	Erin Diekstra en zijn broer Niels
staan voor de formule Fiftysix.
Vanuit acht normale winkels en
twee outletwinkels verkopen zij
kleding, schoenen en accessoires.
Ook exploiteren zij vier G-Starwinkels. Om zwarte cijfers in deze
branche te kunnen blijven draaien,
is het nodig om continu scherp te
zijn. Op elk gebied.
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12	Verse frites: het meest
complexe eenvoudige
product dat er bestaat

 uirin van Engelshoven produceert
Q
verse frites. Een product dat even
eenvoudig als complex is. Met
Frites uit Zuyd heeft hij inmiddels
zijn eigen snel groeiende fabriek
aan de rand van Amsterdam, twaalf
medewerkers sterk. Zeven dagen
per week kunnen restaurants en
hotels in de omgeving rekenen op
verse frites.

16	Biologische zuivel uit

het mooiste natuurgebied van Nederland

	
De zuivelschappen in de super-

markten worden gedomineerd
door de grote merken. Maar in
die enorme zuivelmarkt is ook
ruimte voor kleinere fabrikanten.
Die van biologische zuivel bijvoorbeeld, het werkterrein van
Weerribben Zuivel.

7 	Advisering ruimtelijke ordening,
milieu en vastgoed nu in één team
Alfa heeft sinds kort een ROM-team: een
	
team van specialisten, die als geen ander
thuis zijn in de wereld van ruimtelijke
ordening, milieu en vastgoed.

10 	 Kort nieuws

Vestiging Groningen verhuist, persoonlijk
financieel overzicht geeft compleet doorkijkje naar toekomst, derde Alfa-vestiging
in Noord-Holland, fiscaal nieuws.

15 	Direct naar de passende
financieringsmix

	Banken zijn niet langer bereid om alles te
financieren. Daarom moet u steeds vaker

kiezen voor een financieringsmix. Alfa
is daarom aangehaakt bij The Funding
Network; een online financieringsplatform met de 60 belangrijkste
financieringsverstrekkers. Hier zoeken
wij de beste financieringsverstrekkers
voor u.

18 	 Klant versus adviseur

Bert van der Lugt en Jos Stoit vormen
samen de directie van Plantenkwekerij
van der Lugt in Bleiswijk. Ze hebben
plannen voor een joint venture in India.
Wilbert Roerdink van Alfa Consultants
Nijkerk reikt subsidiemogelijkheden aan.
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Interview
MARC WEENING
MUDSWEATTRAILS
www.mudsweattrails.nl

Mens in bedrijf

“Trailrunning en ondernemen vragen
beide om veerkracht en een plan!”
Om te kunnen finishen met trailrunning – lange afstanden rennen door
natuurlijk (ruig) terrein, onder soms barre omstandigheden – moet je
doorzettingsvermogen, de juiste middelen en een plan hebben. Anders
red je het niet. De parallellen met ondernemen zijn wat dat betreft wel
helder voor Marc Weening, eigenaar van MudSweatTrails. Hij verkoopt
vanuit zijn winkel en webshop uitrustingen voor trailrunners én zorgt
daarbij voor een tastbaar stuk ‘beleving’.

A

fzien, jezelf tegenkomen, dóórgaan, je moeten
redden met de spullen die je bij je hebt en de
eerste verzorgingspost pas op twintig kilometer
loopafstand. Zon, maar ook regen, sneeuw,
schrale oostenwind; de doorgewinterde trailrunner weet
dat het er allemaal bij kan horen. Juist het rauwe, pure
karakter van deze sport spreekt trailrunners aan. Zo ook
Marc Weening. “Ik geef toe; het is voor mij een uit de hand
gelopen hobby”, merkt hij op. “Ik ben er zelf in 2004 mee
begonnen, toen ik in Canada in contact kwam met zeer
sportieve leden van het nationaal langlaufteam. Die deden
in de zomer niets anders dan dit. Ik heb toen in de Rocky
Mountains met hen meegetraind. Wel diep respect hoor,
dat je als mens in staat bent om op een dergelijk terrein een
afstand van zo’n 25 tot 30 kilometer per dag te rennen.”

Alles moet kloppen

De kracht van lopen in de natuur wortelt in de eenvoud,
merkt Marc op. “Als je zin hebt om te gaan lopen, kan
dat overal en altijd. Voor een uurtje lopen hoef je je niet
uitgebreid voor te bereiden. Als ik ga fietsen, is dat toch
een ander verhaal. Je moet je bandenspanning controleren,
je ketting, je remmen, je zet een helm op. Tijdens het
hardlopen concentreer je je al gauw alleen nog maar op
het feit dát je loopt en waar je loopt. Dat leeg maken van
je hoofd geeft een heel bevrijdend, ontspannen gevoel.
Je zou het kunnen zien als het even ‘resetten’ van jezelf in
een mooie omgeving.
Tijdens een trailrun kom je jezelf tegen. Gaat het niet goed,
dan kun je niet je materiaal de schuld geven of je teamgenoot. In die zin is het ook een puzzel. Daarmee bedoel ik:
alles moet kloppen om te kunnen finishen op zo’n trailrun.
Vooral mentaal! Het fysieke is in wezen bijna ondergeschikt.
Ik stel me altijd zo goed mogelijk in op wat ik onderweg kan
tegenkomen. Daar maak ik een plan voor; ik spreek diverse

mensen, bekijk beeldmateriaal en bestudeer het parcoursprofiel. Kortom, alles wat mij helpt om een zo concreet
mogelijk beeld te krijgen van wat me te wachten staat.
Het kan warm zijn, regenen, hagelen, sneeuwen of vriezen.
Of het is donker tijdens delen van je trailrun; daar moet je
op kunnen anticiperen om te finishen. Je weet ook dat je
oncomfortabele momenten gaat krijgen; pijn aan je voeten,
voeding die je lastig binnen houdt, of de vermoeidheid slaat
toe. Dat speelt bij een trailrun van 100 kilometer, maar net
zo goed bij een trailrun van 60 of 30 kilometer.”

Omgaan met weerstand

Marc: “Hoe je je erop kunt voorbereiden? Door met
positieve gedachten aan de slag te gaan. Kijk of je dingen
een plek kunt geven als het tegenzit. Ik heb hier ook een
ontwikkeling in doorgemaakt. Bijvoorbeeld: oké, mijn hoofd
vertelt me dat het misschien beter is om nu af te haken,
maar zolang ik geen blessure heb, kan ik wel kijken of ik
mijn grens toch kan verleggen. Je kunt best een tijdje
doorlopen met een flinke blaar op je linkervoet. Maar op
een gegeven moment krijg je wel pijn in je rechterheup,
omdat je die linkervoet tijdens het lopen ontziet. Je moet
zulke dingen dus wel aandacht geven als de situatie daarom
vraagt. Dat vraagt dus om vooruit kunnen kijken en je
plannen tijdig aanpassen waar nodig.” Hij vervolgt: “Trailrunnen is een heel mooie afspiegeling van wat je als
ondernemer tegenkomt; aan weerstand, plannen bijstellen,
aan nieuwe terreinen. Een goede ondernemer is creatief,
zet nieuwe dingen neer, bekijkt of er een markt voor zijn
product of dienst is. Niemand heeft jou als ondernemer
verteld hoe je het precies moet doen. Je moet zelf je eigen
draaiboek bepalen. Telkens als er een deur voor je open
gaat, kun je mooie dingen te zien krijgen. En loopt het
anders, dan moet je daar toch mee zien te dealen.”
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Mens in bedrijf

Advisering ruimtelijke ordening
en milieu nu in één team
Alfa heeft sinds kort een ROM-team: een team van specialisten, die als
geen ander thuis zijn in de wereld van ruimtelijke ordening en milieu.
Die kennis wás altijd al te vinden bij onze organisatie, maar dan verspreid
over een aantal bedrijfskundigen. Nu het werkveld steeds complexer wordt,
is die expertise gebundeld.

Opbouw bedrijf

Marc: “We merkten al snel dat het in het buitenland
gemakkelijker was om aan een goede trailrunuitrusting te
komen dan hier in Nederland. Daarom zijn we dat hier
vanuit Zoetermeer gaan opbouwen met trailrunschoenen
en -kleding. Eerst deden we dit alleen in de weekenden en
‘erbij’, maar dat stadium waren we gauw voorbij. Partijen
maakten hun interesse kenbaar om samen te werken,
wilden dat we hun producten gingen promoten en het
aantal deelnemers voor de trailruns die we organiseerden,
nam toe. En dan wordt het ineens serieuze business.” Bij die
laatste woorden plaatst Marc nog even een kanttekening.
“We doen ook dingen die geen geld opleveren. We willen
een innovatief bedrijf zijn, waar ook ruimte is voor dát soort
dingen. MudSweatTrails heeft zowel een winkel als een
webshop. Die winkel is er sinds kort, bevindt zich op een
bedrijventerrein en heeft geen etalage. Klanten die hier
komen, willen vaak iets heel specifieks. Daarnaast is het
ook een trefpunt voor trailrunners.”

Energie

Marc krijgt energie van het organiseren van trailruns en
alles wat daarbij komt kijken. “Om dingen goed te organiseren, moeten alle puzzelstukjes in elkaar passen; het
papierwerk, het aan elkaar knopen van alle afspraken,
vrijwilligers briefen, overnachtingen regelen, natuurbeheer
benaderen, regelen van tijdregistratie, flyers verspreiden
voor omwonenden, persberichten schrijven, routes
uitzetten en controleren, zorgen voor bemande verzorgingsposten et cetera. We zorgen voor een heel goede
sfeer, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Op die
manier wordt het ook een gezamenlijke beleving!”

Voornaamste uitdagingen

Wat zijn de voornaamste uitdagingen waar Marc tegenaan
loopt? “Het samenwerken met natuurbeheerders; dat is
best een spanningsveld. Je moet dat op een goede manier

Marc Weening: “Het samenwerken met natuurbeheerders is een
spanningsveld.”

blijven benaderen. Als de trailrunners niet op een nette,
duurzame manier omgaan met de natuurgebieden waarin
ze lopen, maken ze de sport kapot. Bekertjes van je
afgooien zoals dat gebeurt tijdens overgereguleerde
marathons, is bij ons not done. Iedereen heeft zijn eigen
beker en houdt die ook bij zich tijdens het lopen. Een
andere uitdaging voor ons zijn de trailruns in het buitenland. Als je afspraken maakt voor reizen naar trailruns in
Duitsland en Zwitserland, kun je gewoon vertrouwen op
afspraak = afspraak. In andere landen kom je nog weleens
voor verrassingen te staan.”

Sparren en vooruitkijken

Marc: “Als ondernemer wordt er van alles van je gevraagd.
Van het voeren van je administratie tot het aanvragen van
subsidie bij de provincie en alles wat daartussenin zit. Wij
wilden minder met de administratie bezig zijn en meer
ontzorgd worden. Meer overzicht en meer grip. Via ons
netwerk kwamen we bij Alfa terecht. Met onze vaste
contactpersoon, André Hek van Alfa Bennekom, hadden we
gelijk een klik. Van een accountant verwacht ik dat hij zijn
vak verstaat en dat hij zich kan verplaatsen in onze business
en waar we naartoe willen. Niet alleen omzetmatig, maar
bijvoorbeeld ook over hoe we contracten met partijen
toekomstgericht aan kunnen gaan. Kortom, het moet een
echte sparringpartner zijn.”

“Al onze bedrijfskundigen in de regio’s deden
wel werkzaamheden op dit gebied. Maar ROM
wordt groter en zwaarder. Daarom hebben
we er nu één team van gemaakt dat landelijk
werkt”, zegt Hans de Bie, die als marktmanager
Food & Agri eindverantwoordelijk wordt. Advies
in ROM-zaken is ook elders te koop, erkent
Hans. “Maar het voordeel van Alfa is dat wij
het hele bedrijf in beeld hebben, als accountant
en adviseur. ROM heeft vaak raakvlakken met
andere velden. De jaarrekening bijvoorbeeld,
plannen die ondernemers hebben. Uit een
ROM-procedure volgt ook regelmatig het
schrijven van een ondernemingsplan. Alfa
zit breed aan tafel bij een ondernemer en
kan daardoor een grotere rol spelen.”

Hulp van ROM-team

Sander Zeldenrijk in het Drentse Tiendeveen
is een van onze klanten die recent met het
team te maken heeft gehad. Met zijn partner
Joanna van der Hove begon hij een camping
op het terrein van een voormalige paarden-

fokkerij. “Die stond al twaalf jaar te koop. Het
was blijkbaar niet eenvoudig geweest er een
andere bestemming aan te geven. We wilden
van tevoren goed hebben uitgezocht of alles
wat we wilden, wel kon en mocht. Alfa heeft een
principeverzoek ingediend bij de gemeente.
Die was in eerste instantie niet bereidwillig,
maar Alfa heeft het voor elkaar gekregen.
Ook het hele vergunningentraject hebben
zij geregeld. Ze hebben druk gehouden op
de gemeente en namen ook het gesprek over
als dat nodig was.”

‘Dit kun je niet in je eentje af’

Van een maatschap met zijn vader en broer
schakelde melkveehouder Harjan Veerman over
op een eigen locatie. In Rouveen lopen 120
koeien. Alfa stond hem gedurende het gehele
traject bij, van de aankoop van de locatie tot
die van de ammoniakrechten. Ook heeft Alfa
geadviseerd bij de aanvraag van de Natuurbeschermingsvergunning. Harjan: “Dit zijn
trajecten die je niet in je eentje af kunt. Je hebt

met zoveel regels en wijzigingen in wetten te
maken, daar heb je de kennis en de tijd niet voor.
Doe je dat zelf, dan kom je bij instanties niet
geloofwaardig over. Daar moet gewoon een
accountants- en advieskantoor als Alfa achter
staan. Alfa zag ook kansen om de WOZ-waarde
van het nieuwe bedrijf te verlagen en heeft
bezwaar aangetekend. Dat heeft nog een
aardig financieel voordeel opgeleverd.”
Wilt u meer weten over ROM, neem dan
gerust contact met ons op. Of kijk op
www.alfa.nl/rom.

Alfa ondersteunt u
onder meer met:
• Keuzetraject stallenbouw
• Melding activiteitenbesluit
• Aanvragen Omgevingsvergunning
• Opstellen Milieu Effecten Rapportage
• Aanvragen Natuurbeschermingswetvergunning/PAS
• Bestemmingsplanwijzigingen/
herbestemming leegstaand vastgoed
• Rood-voor-Rood projecten
• Indienen zienswijzen, bezwaaren beroepsprocedures
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Overname VTM Accountants
door Alfa

Mens in bedrijf

De kantoren van Visser Toornstra Van der
Meulen Accountants (VTM Accountants)
in Sneek en Balk zijn overgenomen door
Alfa. Dankzij de overname van beide Friese
kantoren telt Alfa sinds 1 november jl.
31 vestigingen. Fiftysix ging mee als klant.
Assuerus Jorna, directielid cluster Fryslân
van Alfa en voormalig partner bij VTM
Accountants: “Alfa bestaat uit een landelijk
netwerk met lokale vestigingskantoren.
Daarmee blijven wij écht actief in de regio
en wij spreken de taal van de ondernemers.
Dat vinden wij een pre. Alle voordelen van
groot, maar toch dichtbij.”

ERIN DIEKSTRA FIFTYSIX
www.fiftysix.nl

Assuerus Jorna

“Continu scherp zijn,
op elk gebied!”
Erin Diekstra en zijn broer Niels staan voor de formule Fiftysix.
Vanuit acht normale winkels en twee outletwinkels die vooral
in het noorden van ons land gevestigd zijn, verkopen zij kleding,
schoenen en accessoires. Ook exploiteren zij vier G-Starwinkels
voor het hoofdkantoor van G-Star, met een vijfde in aanbouw
en een zesde en zevende in de pen. Ook Fiftysix heeft last van
de Zalando’s en bol.coms van deze wereld. Om zwarte cijfers in
deze branche te kunnen blijven draaien, is het nodig om continu
scherp te zijn. Op elk gebied.

V

anwaar de naam Fiftysix? Erin Diekstra:
“Dit was het huisnummer van ons
eerste pand! We begonnen destijds
aan de Oosterdijk 56. In de zestiger
jaren, toen ons bedrijf startte, was het heel hip
om je bedrijfsnaam te vertalen naar het Engels.
We knipogen nog wel naar dat getal, door geen
verzendkosten in rekening te brengen wanneer
je bij ons iets bestelt vanaf 56 euro.” Hoe hebben
Erin en zijn broer de taken verdeeld? Erin:
“Mijn broer doet alles wat betreft de inkoop
en verkoop van de kleding en ons personeel.
Ik houd mij bezig met nieuwe projecten, met de

IT binnen ons bedrijf, de logistiek en financiële
zaken en de backoffice. We werken op dit moment met zo’n 70 tot 80 medewerkers, waarvan
10 man in de backoffice. In onze G-Starwinkels
werken tussen de 30 en 40 medewerkers.”

Geen klanten maar gasten

De servicegerichtheid naar de consument
moet zo hoog zijn dat hij echt graag bij je
binnen wil komen, benadrukt Erin. “We
behandelen hen niet als klant, maar als gast.
Stap je bij ons over de drempel, dan vragen
we je of je een lekkere kop koffie wilt of een
‘borreltje’ aan het eind van de dag. Daaromheen creëren we een beleving, zodat onze
‘gasten’ blij de winkel verlaten met hun
aankopen. Verkoop is voor ons heel belangrijk,
maar je klanten weten te behouden is veel
belangrijker. We verkopen onze artikelen ook
via de webshop, maar dat is niet onze belangrijkste tak. De website moet zoveel mogelijk
servicegerelateerd zijn aan onze winkels.”

Uitdagingen

Er komen genoeg zakelijke uitdagingen op
de broers Diekstra af. Erin: “Voor ons is de
grootste uitdaging de enorme expansie van
ons bedrijf. Hoe houden we de cashflow hoog,
hoe moeten we alles financieren wat we aan

“De Zalando’s en bol.com’s van deze wereld brengen binnen nu en vijf jaar omzet naar ons terug, omdat ze geen voorraden willen aanhouden.”

het doen zijn? Dat geldt helemaal wanneer
je actief bent in een krimpende markt als de
onze. We zijn erg goed door de crisis heen
gekomen. In tegenstelling tot wat de markt
heeft gedaan, hebben wij elk jaar toch redelijk
zwarte cijfers kunnen schrijven. Voeg daar nog
eens een heel hoge aflossingsdruk aan toe.
Kortom, wij zijn een redelijk gezond bedrijf.
Maar dat kun je alleen maar zijn én blijven
wanneer je continu scherp bent; wanneer je
er voortdurend de druk op houdt. Bij veel
bedrijven zie je dat ze ‒ als het wat minder
gaat ‒ hun focus op de consument verliezen.
Wij zijn er heel alert op om niet in zulk gedrag
te verzanden. We zetten IT optimaal in, we
structureren onze uren, onze verzekeringen
en we houden Alfa en de banken scherp.”

Ambities

“Als je me tien jaar geleden gevraagd zou
hebben waar we vandaag de dag met Fiftysix
zouden staan, was het antwoord niet zo
moeilijk geweest. Het is nu veel moeilijker om
die lijntjes vooruit te leggen. Onze markt is op
dit moment zo grillig. Uiteraard hebben we wel
een toekomstvisie; we willen de G-Starformules verder uitbouwen. Het aandeel van onze
‘multibrandwinkels’ – ons Fiftysixconcept – zal
tegelijkertijd verder krimpen. We zien ook dat

de samenwerking van ‘wholesaler’ naar retailer
belangrijker wordt. De Zalando’s en bol.com’s
van deze wereld gaan binnen nu en vijf jaar tijd
toch weer omzet terugbrengen naar ons, omdat
ze geen voorraden meer willen aanhouden. Die
moeten dus weer bij de retailers vandaan gaan
komen.”

Vinger aan de pols

Fiftysix was klant van het eerste uur bij Visser
Toornstra Van der Meulen Accountants (VTM
Accountants) in Sneek en Balk. Wat doet c.q.
deed VTM Accountants voor Fiftysix? Erin:
“Onze accountant doet de laatste jaren een
stuk van onze boekhouding en houdt elke
week de vinger aan de pols hoe we ervoor
staan. We hebben ook de loonadministratie
uitbesteed, met een uitgebreid systeem om
dat te stroomlijnen. Daarnaast zitten we één
keer per kwartaal bij elkaar om de kwartaalcijfers met elkaar te bespreken. Want of die
nou goed of minder goed zijn; we hebben ze
nodig als betrouwbare stuurinformatie.”

Geen nummer

Alfa Accountants heeft VTM Accountants
overgenomen. Maakt het verschil voor Erin
dat het Alfa-logo vanaf nu op de gevel prijkt
in plaats van dat van VTM? Erin: “Ik zie de

voordelen van aansluiting bij zo’n grotere
landelijke organisatie, door meer knowhow,
een hogere IT-graad of zo’n Kennisgroep
Financieren. Maar wat voor mij vooral relevant
is, is samen kunnen blijven werken met
dezelfde mensen. De kracht komt toch uit de
mens! Op het moment dat ik het gevoel krijg
dat ik maar een nummertje ben, een van de
talloze briefjes op de stapel, is het voor mij
wel klaar.”
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Kort nieuws

Fiscaal
KANTORENNIEUWS

Vestiging Groningen verhuist
naar Rozenburglaan 9

Eind van dit jaar krijgt kantoor Groningen
een nieuwe locatie: dan betrekken de
veertig medewerkers een kantoorpand
aan de Rozenburglaan 9. Qua locatie en
bereikbaarheid een flinke stap vooruit,
vertelt directeur Carl Drenth. “Het is een
zichtlocatie pal langs de A7. De bereikbaarheid van het huidige pand is ook redelijk,
maar het pand en omgeving zijn gedateerd.
En in de naaste omgeving staan de komende
jaren veel bouwactiviteiten gepland waarvan
wij hinder gaan ondervinden.”
Alfa is nu voor zowel agro- als mkb-klanten
goed bereikbaar en dichtbij. Op het

bedrijventerrein langs de A7 zijn vooral
veel ICT-gerelateerde bedrijven te vinden
en de laatste jaren ook zakelijke dienstverlening. Een prima plek dus ook voor Alfa.
“Het nieuwe kantoor biedt ons nog meer
mogelijkheden om de werkplekconcepten
te realiseren die inspelen op de veranderende werkzaamheden in accountancyland.
Onder andere de digitalisering van werkprocessen en het meervoudig klantencontact. Wij zijn al volop bezig met deze
ontwikkelingen en het nieuwe kantoor
helpt om de werkwijze versneld in te
voeren”, geeft Carl aan.

KANTORENNIEUWS

Derde vestiging
in Noord-Holland
geopend:
Purmerend
Alfa heeft sinds 18 oktober een derde
kantoor in Noord-Holland. Naast de
vestigingen in Heerhugowaard en
Aalsmeer is er nu ook een kantoor in
Purmerend. Drie dagen per week is
de Purmerendse vestiging geopend:
op dinsdag, woensdag en donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur. Op maandag
en vrijdag is een bezoek op afspraak
mogelijk. “Waterland is een economisch heel belangrijke regio”, zegt
relatiemanager Maarten Dekker, die
verantwoordelijk is voor Alfa Purmerend.
“Als accountantskantoor willen we graag
dicht bij onze klanten staan. In het
gebied tussen Alkmaar en Amsterdam
heb je veel melkveebedrijven. Op
dit gebied hebben we veel expertise
in huis.” Het adres van de nieuwe
vestiging van Alfa is Slenkstraat 70
in Purmerend.

TOP 10

TIPS
1

Persoonlijk financieel overzicht geeft compleet
doorkijkje naar toekomst

Optimaliseer uw investeringsaftrek
In 2016 geldt de investeringsaftrek
voor gezamenlijke investeringen tussen
de € 2.300 en € 311.242. Komt u onder
de drempel van € 2.300, dan kunt u
overwegen dit jaar nog een investering
te doen.

3

Houd rekening met (wijziging in) box 3
Het in box 3 gebruikte forfaitaire
rendement gaat per 1 januari 2017
variëren tussen 2,87% en 5,39%,
afhankelijk van de omvang van het
vermogen. Dat kan reden zijn om nog
dit jaar de samenstelling van uw vermogen te wijzigen. Bijvoorbeeld door
zaken voor persoonlijk gebruik aan te
schaffen (vrijgesteld), te investeren in
kunst en wetenschap (vrijgesteld) of
vermogen onder te brengen in een
bv (geen forfaitair rendement).

• wat levert de verkoop van de zaak op en
wat reken ik dan fiscaal af?
• hoe zit het met mijn partner als ik kom te
overlijden?
Met het overzicht in de hand heeft de
ondernemer meer houvast om op tijd
maatregelen te nemen. Want waarom wel
een balans voor de zaak, maar niet een
jaarlijks overzicht van uw eigen financiële
reilen en zeilen? Daarmee is het PFO een
ideale opstap richting een financieel plan,
dat ook de strategie voor de toekomst
meeneemt.

Werk volgens de modelovereenkomst
De VAR is vervangen door een stelsel
van modelovereenkomsten. Door
onduidelijkheid over die wijziging zal
de Belastingdienst tot 1 januari 2018
slechts marginaal toetsen. Misbruik
van de ondernemersstatus wordt vanaf
1 mei 2017 echter wél aangepakt.
Het is dus verstandig om goed te
(blijven) letten op de criteria van de
dienstbetrekking.

2

FINANCIËLE PLANNING

Veel ondernemers hebben niet helemaal
inzichtelijk hoe hun toekomst eruitziet.
Daarvoor heeft Alfa een nieuw product
gelanceerd: het persoonlijk financieel
overzicht (PFO). Het is een rapport dat een
doorkijkje geeft naar de komende jaren.
Het overzicht geeft antwoord op veel
vragen, zoals:
• hoe ontwikkelt het inkomen zich de
komende jaren?
• is het pensioen wel goed geregeld?
• wanneer krijg ik eigenlijk pensioen?
• wanneer eindigt mijn hypotheekrenteaftrek en mijn rentevastperiode?

Mens in bedrijf

4

Pas het dga-pensioen aan
Door de uitfasering van het pensioen in
eigen beheer van de dga, moeten dga’s
op korte termijn actie ondernemen:
• Pensioenopbouw moet worden
stopgezet.

Ieder najaar publiceren wij een groot aantal eindejaarstips.
Wij hebben daarvan een top 10 voor u samengesteld.
Het volledige overzicht kunt u nalezen op www.alfa.nl/eindejaarstips.
• Eventueel extern opgebouwd
pensioen kan (als dat voordelig is)
naar de bv worden gehaald.
• Bij voortzetten van extern verzekerd
pensioen moet de pensioenbrief
worden aangepast.
Hiervoor gold aanvankelijk 1 januari
2017 als deadline, maar dat is opgeschoven naar 1 april 2017.

5

6

7

Verkoop uw eigen woning slim rondom
de jaarwisseling
Heeft u uw eigen woning verkocht en
staat de overdracht gepland rondom
de jaarwisseling? Plan de overdracht bij
de notaris dan fiscaal slim. Als u bij de
verkoop winst behaalt en de overdracht
vindt plaats vóór 1 januari, dan valt de
winst in box 3 (tenzij de winst direct
wordt gebruikt voor de aankoop van
een nieuwe eigen woning).
Houd rekening met wijzigingen in de
innovatiebox
De innovatiebox kent vanaf 1 januari 2017
strengere regels. Onder voorwaarden geldt
overgangsrecht voor bestaande situaties.
Daarbij kan van belang zijn of de innovatie nog vóór 1 januari 2017 is gedaan.
Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto
Wilt u een milieuvriendelijke nieuwe auto
van de zaak gaan rijden? Schaf deze
auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met
een relatief lage CO2-uitstoot hebben
dan nog gedurende 60 maanden 15%
of 21% bijtelling. Zou u dezelfde auto
in 2017 aanschaffen, dan bedraagt de
bijtelling gedurende 60 maanden 22%.

8

Wacht met schenken eigen woning,
of schenk in 2016 nog en verhoog
uw schenkingsvrijstelling in 2017
De vrijstelling voor schenking van een
eigen woning wordt per 2017 verruimd
tot € 100.000. Wilt u schenken aan uw
kind terwijl u eerder ook al de verhoogde schenkvrijstelling heeft toegepast,
let dan goed op het overgangsrecht.
Afhankelijk van eerdere schenkingen
kan de vrijstelling voor 2017 groter zijn
als u óók in 2016 schenkt.

9

Wacht niet met verzoek teruggaaf
btw nu al oninbare debiteuren
Per 1 januari 2017 wordt de regeling
voor btw op oninbare vorderingen
vereenvoudigd. Kort gezegd wordt een
factuur na een jaar geacht oninbaar te
zijn, zodat dan de btw kan worden teruggevraagd. Voor vorderingen waarvan nu
al duidelijk is dat ze oninbaar zijn geldt
echter nog de huidige regeling; terugvragen binnen één maand na het tijdvak
waarin de oninbaarheid is gebleken.
Dien voor die gevallen daarom nog dit
jaar het vereiste verzoek in.

10

Beoordeel levering bouwterrein in
2016 of 2017
De levering van een bouwterrein is
belast met btw. Het begrip bouwterrein
kan momenteel naar keuze ruim of
beperkt worden uitgelegd.
Per 1 januari 2017 geldt alleen nog het
ruime begrip, zodat vaker btw verschuldigd zal zijn. Dat kan reden zijn om het
terrein nog dit jaar te leveren.
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QUIRIN VAN ENGELSHOVEN FRITES UIT ZUYD
www.fritesuitzuyd.nl

Verse frites: het meest
complexe eenvoudige
product dat er bestaat
Wat doe je als rasechte Bourgondiër als je naar Amsterdam verhuist? Ja, de
Bourgondische keuken missen. Die keuken waar ze zelfs van een frietje nog iets
bijzonders maken. Laat zo’n frietje nu in heel Amsterdam niet te vinden zijn.
Daarom begon Quirin van Engelshoven zelf met de productie van verse frites.
Een product dat even eenvoudig als complex is. Met Frites uit Zuyd heeft hij
inmiddels zijn eigen snel groeiende fabriek aan de rand van Amsterdam, twaalf
medewerkers sterk. Zeven dagen per week kunnen restaurants en hotels in de
omgeving rekenen op verse frites. “Wij succesvol? Eerlijk gezegd zijn we nog
lang niet succesvol, we zijn net begonnen.”

F

rites zijn mij met de paplepel ingegoten.

En dan heb ik het niet over frites van samengeperst
zetmeel, maar van echte aardappelen. Als kinderen
namen onze ouders ons al mee op zondag naar
Luik. Frites eten. Dat miste ik hier, toen ik vijftien jaar terug
van Maastricht naar Amsterdam verhuisde. Het idee om
verse frites te gaan maken had ik twaalf jaar geleden al.
Noem het een stukje jeugdsentiment, nostalgie.”

“We zijn begonnen met een eenvoudige
friterie in Amsterdam.

Maar vanaf het begin meldden de restaurants zich. Het
werd groter en groter. En nu zit ik hier, in een fritesfabriek
van 700 vierkante meter aan het Noordzeekanaal. Een
prachtige fabriek, we doen nog veel handmatig. Zo kunnen
we bovenop de kwaliteit zitten. Kwaliteit en service, dat is
voor ons het belangrijkst. Daar hamer ik elke dag nog op
als we ’s morgens vroeg beginnen.”

Quirin van Engelshoven:
“We zijn elke dag bezig het
product te optimaliseren”.
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Mens in bedrijf

Direct naar de passende financieringsmix
Alfa is sinds kort aangehaakt bij The Funding Network. Hierdoor
krijgt Alfa rechtstreeks toegang tot een professioneel platform, waar
de 60 belangrijkste financieringsverstrekkers met hun kenmerken
en voorwaarden worden geprofileerd. Via het online platform van
The Funding Network kunnen wij uw financierings-aanvraag aanbieden
en daar de beste verstrekker of verstrekkers van financiering bij zoeken.
Een snelle en effectieve manier om voor u tot de best passende
combinatie van financieringen ‒ ofwel financieringsmix ‒ te komen.

“We beheersen de hele keten. Dat begint
al bij de teeltmethodiek, de manier om een
aardappel te telen.

We zitten er heel kort op. We weten van jaar tot jaar
precies welk stukje grond het meest vruchtbaar is. We
hebben onze eigen aardappel. Zo voorkom je dat je de
ene dag deze aardappel hebt en de volgende dag die.
Voor ons zijn het geen gewone frites, voor ons zijn die
frites ongelooflijk belangrijk.”

“Vergis je niet: frites van verse aardappelen
lijkt heel eenvoudig.

Maar het is het meest complexe product dat er bestaat.
Je hebt alleen al vijfhonderd aardappelrassen. Daarom heb
ik het businessconcept zelf opgepakt. Het intrigeerde me,
die hele aardappel. Een product dat zo eenvoudig lijkt.
Maar nu we een paar jaar verder zijn, weet ik wel beter.”

“Je ziet restaurants steeds meer aandacht
besteden aan opmaak, aan verhoudingen,
aan eenvoudige gerechten.

Sergio Herman heeft een fritesrestaurant geopend,
Ron Blaauw is begonnen met hotdogs. Robert Kranenburg
was de eerste die als top-kok begon met hamburgers. Weg
met de tierelantijnen. Maar ik weet niet of we de tijd mee
hebben voor dit concept. Ik denk dat je altijd uit moet gaan
van je eigen kracht. Volgens mij kun je van eten een show
maken zonder dat het een show is. Het is en blijft wél frites.
Frites moet gewoon heel goed zijn, niet hip of trendy. Toen
ik klein was werd het ook niet gehyped. Frites is tijdloos.”

“We zullen best wel navolging krijgen.

Op het moment dat iets lijkt aan te slaan, krijg je altijd
volgers die het ook gaan doen. Dat zie je in elke branche.
Maar een fabriek begin je niet zomaar. En eerlijk gezegd is

Frites uit Zuyd nog lang niet succesvol. We zijn elke dag
bezig om het product te optimaliseren. Hoe houden we de
kwaliteit nog constanter? En wat kunnen we doen om onze
service te verbeteren? We zijn ook aan het onderzoeken of
we niet een nieuw aardappelras kunnen ontwikkelen. In
Nederland is de aardappelteelt heel erg weersafhankelijk.
Maar wij willen een aardappel die het hele jaar door van
dezelfde kwaliteit is.”

“Het voelde meteen goed bij Alfa”

Via een relatie kwam het opstartende Frites uit
Zuyd aan een administratief medewerkster. En
toen Quirin van Engelshoven een accountant zocht,
kwam hij op aanbeveling van diezelfde relatie bij
Alfa Aalsmeer terecht. “Het voelde meteen goed. Ik
ben iemand die heel erg vanuit mijn gevoel beslist,
ook al gaat het weleens mis.” Quirin liep meteen warm
voor het Alfa Management Paneel, het dashboard
voor ondernemers die elke dag de vinger aan de
pols willen houden. “Je hebt data, en daar kun je op
sturen. Wat het Alfa Management Paneel doet, is
die data heel overzichtelijk maken. Als startup is dat
heel belangrijk, om zaken overzichtelijk en inzichtelijk te krijgen. Het is altijd belangrijk, maar zeker die
eerste vijf jaar.”Inmiddels telt Quirins bedrijf twaalf
medewerkers. Veel administratieve zaken zijn onder
begeleiding van Alfa geautomatiseerd. “We bleken
al heel snel daar veel te veel tijd kwijt aan te zijn.
Er komt veel administratie kijken bij het leveren aan
restaurants. Wij besteden onze tijd liever aan het
beter maken van het product.”

U

had het al gemerkt; de banken zijn
weer wat scheutiger geworden met
het verstrekken van financiering.
Voor u als ondernemer is dat goed
nieuws. Toch moet daar wel met enige nuance
naar worden gekeken. De bank wil wel financieren, maar neemt daarbij liefst maar een
deel van de benodigde financiering voor haar
rekening. Bij voorkeur het minst risicovolle
deel. Dit dwingt u als ondernemer tot ‘het
stapelen van financiering’. Dat wil zeggen:
bancaire financiering, aangevuld met alternatieve financieringsmiddelen. Dat kan in
de vorm van crowdfunding, maar u kunt ook
aankloppen bij een leasemaatschappij of
een informal investor (investeerder die eigen
vermogen investeert in andere bedrijven).
Met een toenemend aantal financierings-

verstrekkers wordt het wel lastiger om te
bepalen met welke partij(en) u in zee moet
gaan. Bovendien, moet u niet alleen naar de
financieringslasten op korte termijn kijken,
maar ook op de langere termijn.

The Funding Network

Financieringsspecialist Gert Bloemendal (Alfa
Consultants): “Om onze klanten hierover goed
te kunnen adviseren, heeft Alfa bewust gekozen
voor aansluiting bij The Funding Network. We
krijgen hiermee toegang tot alle grote banken
en de circa 50 belangrijkste verstrekkers van
alternatieve financiering. Daarnaast onderzoeken we meteen of uw investeringen in
aanmerking komen voor subsidie. Deze ‘regiefunctie’ kunnen we volledig onafhankelijk
vervullen.

Pilot

Gert vervolgt: “We starten binnenkort met een
pilot van een jaar op de vestigingen in Nijkerk
en Zwolle. De mensen die daar de kar trekken,
hebben allen een financieringsachtergrond en
ze hebben al ervaring met alternatieve financieringsvormen. Het komende jaar komt daar
nog extra kennis en ervaring bij vanuit de
opleiding die The Funding Network biedt.
Op hun periodieke bijeenkomsten vertellen
de mensen van The Funding Network welke
nieuwe aanbieders erbij zijn gekomen, wat
zij precies te bieden hebben en onder welke
voorwaarden. Is deze pilot met The Funding
Network succesvol ‒ wat we verwachten ‒
dan gaan we deze dienstverlening aanbieden
via alle ruim 30 vestigingen van Alfa.”

Bepalend voor bedrijfskoers

Gert: “Klanten leggen ons steeds vaker
financieringsvraagstukken voor. De oplossing
komt steeds vaker uit stapelfinanciering. Dat is
voor veel klanten nog heel nieuw. Ze vragen
zich af of dat wel bij hen past en hoe ze dat
dan moeten aanpakken. Wij adviseren graag
over dit onderwerp, zeker gezien het belang
ervan. Het is heel simpel: op basis van de
begroting die je maakt, kun je kijken welke
financieringsmogelijkheden daarop aansluiten.
Als je onvoldoende zicht heb op die mogelijkheden, neem je misschien wel minder gunstige
beslissingen voor je bedrijf. En dat moet
je natuurlijk zien te voorkomen.”

Meer informatie

Voor meer informatie over de financiering van uw onderneming kunt
u terecht bij Gert Bloemendal via
telefoonnummer 088 2533211, of een
e-mail sturen naar financieren@alfa.nl.
Uiteraard kunt u ook terecht bij uw
eigen Alfa-adviseur.

Gert Bloemendal
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KLAAS DE LANGE WEERRIBBEN ZUIVEL
www.weerribbenzuivel.nl

Biologische zuivel uit het mooiste natuurgebied
van Nederland
De zuivelschappen in de supermarkten
worden gedomineerd door de grote
merken. Maar in die enorme zuivelmarkt is er ook ruimte voor kleinere
fabrikanten. Die van biologische zuivel
bijvoorbeeld, het werkterrein van
Weerribben Zuivel. Aan de rand van
natuurgebied de Weerribben, in het
dorp dat óók Nederland heet, bouwt
Klaas de Lange gestaag door aan een
formule die de tijd mee heeft. “Een
boer die zelf bij de afnemers langs gaat
dat spreekt aan.”

E

en VVV heeft weinig moeite om de
Weerribben aan te prijzen. Het
noordoosten van Overijssel is een
aaneenschakeling van riet- en
hooilanden, moerasbos en open water. Een
betere reclame voor een zuivelproducent lijkt
niet denkbaar. Zeker als die producent
biologisch boert; niet ingegeven door commerciële belangen, maar door ideële. Begin jaren
tachtig miste Klaas de Lange ‘een stukje
beleving’ op het familiebedrijf. “We vonden
toen al dat we meer rekening moesten houden
met de manier waarop de maatschappij naar
ons kijkt”, zegt Klaas de Lange terugblikkend.
“Ja, we waren er vroeg mee. Maar we konden
hier ook niet veel anders. We hebben grond
van een terreinhoudende organisatie in
beheer, we zitten langs een natuurgebied.
Maar we waren pioniers. Collegaboeren
hadden het idee dat we de klok terugzetten.
Uiteindelijk is de overstap meegevallen.”

Klaas de Lange: “Het is moeilijk; een boerderij
en zuivelverwerking combineren. Het zijn twee
verschillende bedrijven met elk een eigen aanpak.”

Moeilijk te combineren

In 1992 diende de volgende uitdaging zich aan:
de geproduceerde melk zelf afzetten in een
eigen zuivelfabriek. “Dat is moeilijk; een
boerderij en zuivelverwerking combineren. Het
zijn twee verschillende bedrijven met elk een
eigen aanpak. Je hebt te maken met heel andere
protocollen, je hebt in de zuivelverwerking met
certificaten te maken die heel ver van het
boerenbedrijf af staan. Er werken ook heel
andere mensen. In de zuivelverwerking lopen bij
wijze van spreken medewerkers rond die nog
nooit een kalf geboren hebben zien worden.”

Landelijke dekking

Met Weerribben Zuivel begon een succesverhaal. Inmiddels heeft het bedrijf een landelijke
dekking. Eigentijdse consumenten, gek op
authentieke verhalen, lusten er - letterlijk - wel
pap van. “Het loopt goed. We zitten dit jaar op
een plus van dertig procent. We hebben een
vaste klantenkring die zich langzaam maar zeker
uitbreidt. Aan acquisitie doen we niet, het is
mond-tot-mondreclame geweest. Ach, we zijn
flexibel. En het verhaal achter het product
spreekt aan. Een boer die zelf bij de klanten
langs gaat, rechtstreeks zaken doet met de
eigenaar.”

Tweede merk

Met 290 eigen koeien zijn de grenzen bereikt.
Om de groei te kunnen opvangen, is al een
tweede merk in de markt gezet: Zuiver Zuivel,
gekocht van FrieslandCampina. Klaas: “We
kunnen niet meer produceren dan we al doen.
Daarom werken we samen met boeren uit de
buurt. Zij leveren ons hun melk, wij zetten die
producten af onder het biologisch-dynamische
label Zuiver Zuivel. Het zijn boeren die lid zijn
van FrieslandCampina. Met de grote jongens
werken we prima samen. We kunnen prima
door één deur.”
Productontwikkeling is ook in de biologische
zuivel essentieel. Hoe doet een kleine
producent dat? “We hebben externe partijen

Boer of ondernemer?

“Ik voel me boer, echt boer. Nog iedere
ochtend melk ik de koeien. En tot augustus
2016 was ik ook de buitendienst voor onze
zuivelproducten. Maar we hebben hiervoor
nu twee mensen in dienst.”

Biologisch werken

die ons helpen. Continu breiden we het
assortiment uit. Zo hebben we pas weer
suikervrije yoghurt en kwark geïntroduceerd.
Nu weer glutenvrije havermout.”

“Je moet aan een groot aantal regels
voldoen. Geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen, biologisch geproduceerd
veevoer bijvoorbeeld. Uiteindelijk is het
meegevallen.”

Alfa

Grote merken

“We zaten tot een jaar of twintig terug bij een
ander accountantskantoor. Maar toen kwam
die biologische bedrijfsvoering en die zuivelverwerking erbij en ook de regelgeving
veranderde. Die kennis van zaken hadden ze
daar niet. We gingen bij Alfa in Zwolle langs en
hadden meteen een klik. Ze hebben een paar
heel goede mensen die ons helpen. En niet
alleen met de administratieve rompslomp. Zo
heeft Alfa ons onlangs ook begeleid toen we
het merk Zuiver Zuivel van FrieslandCampina
hebben overgenomen. Daar gaat heel veel geld
in om en daar hebben zij de specialisten voor
in huis. Vorig jaar hebben we het hele bedrijf
geherstructureerd met nieuwe BV’s en
werkmaatschappijen. Daar hebben ze ons ook
weer in geadviseerd. Het is een kantoor dat
veel meer doet dan alleen maar onze cijfers.”

“Wij zijn niet meer dan een speld in de
hooiberg; voor FrieslandCampina zijn
niches niet van belang. Kleine orders kan
een grote producent niet meer aan. Die
fabrikanten zijn vooral druk met tenders
van grote supermarkten.”

A2-melk

“We hebben melk met een specifiek eiwit
gelanceerd: A2-melk. Dat wordt alleen
gegeven door koeien die daarop via
dna-onderzoek zijn geselecteerd.”

Vers

“Elke dag van de week rijdt de vrachtwagen
’s nachts om twee uur weg. Om acht uur
staan de producten overal in Nederland
vers in de winkel.”
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Bert van der Lugt:

“Wilbert is een heel
gedreven consultant”
Bert van der Lugt is operationeel directeur van
Plantenkwekerij Van der Lugt in Bleiswijk, dat op twaalf
hectare groenteplanten opkweekt voor de internationale
markt. Sinds vorig jaar is Jos Stoit algemeen directeur bij het
familiebedrijf uit 1920. Van der Lugt is benaderd door een
bedrijf in India dat een joint venture wil opzetten.
www.vanderlugt.com

J

os: “Natuurlijk klonk het voorstel uit India goed. Er wonen
1,3 miljard mensen die bijna geen vlees eten maar wel
groenten. Maar waar begin je aan? Daarom hebben we
contact opgenomen om te kijken of er subsidiemogelijkheden zijn. Ik vond dat Alfa ons daarin actief heeft benaderd.
Martin van Wirdum, onze relatiemanager, introduceerde Wilbert
Roerdink als subsidieadviseur. Ze hebben duidelijk in kaart
gebracht op welke subsidiemogelijkheden we konden rekenen.
Daar zijn ze bij Alfa goed in. Niet alleen voor het project in India
trouwens. We zijn op aanraden van hen ook aan het kijken of
we subsidie op zonnepanelen kunnen krijgen. Maar waar we
ons wel in hebben vergist, is de hoeveelheid papierwerk waar
je vervolgens als aanvrager mee wordt geconfronteerd. Je moet
voor zo’n aanvraag heel veel cijfertjes invullen en het project
zeer gedetailleerd beschrijven.”
Bert: “We hebben Wilbert echt uitgedaagd als subsidieadviseur.
‘Hoe houden we jullie kosten beheersbaar?’ Het was een heel
uitvoerige aanvraagprocedure. Wat ik dan een plus vind, is dat
hij die uitdaging proactief oppakt. Ze denken daarin goed mee.”
Bert: “Wilbert is hier een paar keer over de vloer geweest, samen
met Martin van Wirdum. Dan is het prettig als een relatiemanager
er af en toe even tussendoor fietst. Dit is toch een heel specifiek
bedrijf als je hier als subsidieadviseur voor het eerst komt.”
Jos: “Wilbert kwam een beetje voorzichtig binnen, maar hij blijkt
vervolgens iemand die het goed regelt. Uitvoerig , duidelijk,
concreet. Het is een adviseur die zijn afspraken nakomt. We
kunnen Wilbert altijd bereiken als we hem nodig hebben. Hij
heeft kennis van zaken. Nee, je ziet elkaar in zo’n procedure net
even te weinig om de mens achter de subsidieadviseur te leren
kennen. Daar gaat het wat ons betreft ook niet om, het gaat ons
om de inhoud. En Wilbert is dan precies die jonge consultant die
heel gedreven is om inhoudelijk bezig te zijn.”

Wilbert Roerdink:

“Bij Bert en Jos zit
er een duidelijke
strategie achter”
Wilbert Roerdink is sinds juni 2015 subsidieadviseur
bij Alfa. Hij maakt deel uit van het team subsidieadviseurs
van Alfa Consultants dat vanuit Nijkerk landelijk actief is.
Wilbert behandelt uiteenlopende subsidie- en financieringsaanvragen voor klanten van Alfa en op basis van
projecten.

“R

elatiemanager Martin van
Wirdum kreeg een mail van
Bert van der Lugt: ‘Er speelt
iets op het gebied van
internationaal ondernemen. Misschien
hebben we Alfa nodig voor een subsidieaanvraag.’ Dat bleek dus een project te zijn
om in India kennis te gaan investeren in
een plantenkwekerij. Ik had meteen een
goede indruk van het bedrijf. Groot.
Professioneel opgezet. Wat mij opviel: veel
ondernemers zijn druk bezig geld te
verdienen, maar bij Bert en Jos zit er een
heel duidelijke langetermijnstrategie achter
over hoe ze hun producten in de markt
willen zetten. Ook in het India-verhaal
hadden ze al heel veel voorbereiding
gestoken. Een partij in India, een opkweekbedrijf voor sierteeltgewassen, had hen
benaderd. Bert en Jos zijn ondernemers die
zoiets heel goed overwegen. Ze waren
gelijk enthousiast, maar hebben wel de tijd
genomen om te beslissen of ze hiermee

Wilbert Roerdink, Bert van der Lugt en Jos Stoit

verder wilden. ‘Hoe zit dat precies? En
moeten we dat nou wel doen?’ Ze hebben
gezamenlijk met die Indiase partner eerst
een marktonderzoek laten doen. Hun
conclusie: ‘Ja, dat is interessant. We gaan
door.’ Ze willen het niet alleen doen omdat
er geld te verdienen is in India, ze willen
het land ook iets brengen zoals werkgelegenheid en kennis over plantenteelt. Met
subsidie kunnen ze nu een projectopzet
laten maken, een investeringsvoorbereidingsstudie. Mijn eerste goede indruk van
het bedrijf werd eigenlijk steeds meer
bevestigd. Bert is iemand die zich 100%
sterk maakt voor het product. Hij weet
alles van planten en opkweken. En Jos is
dan weer iemand die helemaal niet thuis is
in de tuinbouw, maar weer de strategische
kennis in het bedrijf op een hoger niveau
heeft gebracht. Hij is echt een denker. Een
rustig type. Ik denk dat het twee partners
zijn die elkaar als directie van Van der Lugt
heel goed aanvullen.”
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Vooruit
in 2017!
Heeft u al goede plannen voor het nieuwe
jaar? Gaat u uw bedrijf uitbouwen? Slaagt
u erin om uw nieuwe producten of diensten
succesvol in de markt te zetten? Nu nog een
vraag, straks een weet. Het fijne van een
nieuw jaar is toch altijd weer dat gevoel van
die schone lei, opnieuw kunnen beginnen.
Dus: kijken waar u nu staat, waar u vandaan
komt en vooral waar u naartoe wilt.
Voor Alfa is 2017 een jubileumjaar: wij bestaan
dan precies 75 jaar! In dit jaar kijken we vooral
naar kansen die er voor u liggen, om u zo nog
beter te kunnen bedienen. Wat in 2017 beslist
níet verandert, is onze betrokkenheid bij u en
uw bedrijf! Wij denken met u mee, regelen wat
nodig is en we geven u gevraagd en ongevraagd
advies.
Wij wensen u namens Alfa een bijzonder
succesvol en gelukkig 2017 toe en fijne
feestdagen!
Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs

Onze vestigingen, overal dichtbij
Aalsmeer

088 2531100

Gorinchem

088 2531950

Meppel

088 2533150

IJsselstein

088 2532900

Aalten

088 2531250

Groningen

088 2531600

Naaldwijk

088 2532450

Zelhem

088 2531300

Assen

088 2531550

Hardenberg

088 2532850

Nijkerk

088 2533200

Zutphen

088 2531350

Balk

088 2533350

Harderwijk

088 2531500

Nijverdal

088 2532750

Zwolle

088 2533050

Barneveld

088 2531400

Heerhugowaard 088 2532100

Purmerend

088 2532100

Bennekom

088 2531650

Heythuysen

088 2532150

Raamsdonksveer 088 2532050

Alfa Registeraccountants 088 2533200

Bleiswijk

088 2531850

Hoogeveen

088 2532200

Sneek

088 2533350

Alfa DAS

088 2533201

Buitenpost

088 2532400

Klazienaveen

088 2532250

Wageningen

088 2531000

Alfa Consultants

088 2533300

Dodewaard

088 2531750

Leeuwarden

088 2532300
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088 2533000

