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Zomerzon
Terwijl ik dit voorwoord schrijf, is de zomer alweer bijna
voorbij. Ondanks prachtig weer in september hadden
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we verder een écht Hollandse zomer; daarmee heb
ik denk ik wel genoeg gezegd. Gelukkig brachten
de prestaties en de medailles van de Nederlandse
sporters nog wat zonnestralen uit het verre Rio.
U merkt er misschien maar weinig van, maar ook

14

wij – accountants – houden zo af en toe onze eigen
Olympische Accountancyspelen. Met enige regelmaat worden wij getoetst door
externe toetsers. Daarnaast toetsen wij ook intern elk halfjaar. Het gaat dan om
vraagstukken over het op orde hebben van onze dossiers, of wij de juiste conclusies
hebben getrokken en of wij voldoende grondslag hebben om een verklaring te
verstrekken. Net voor de zomer hebben wij weer een SRA-toetsing gehad van onze
samenstelpraktijk en de uitkomst daarvan was voldoende. U denkt nu misschien:
‘Dat klinkt wat minnetjes’, maar er zijn bij deze toetsing maar twee uitkomsten
mogelijk: voldoende of onvoldoende. Een beetje op z’n Dafne Schippers’ zullen
we maar zeggen: ‘Goud of niets!’.
Ook binnen uw bedrijf, binnen uw tak van sport, moet u aan bepaalde kwaliteitseisen
voldoen en gelden er bepaalde normen. Waarschijnlijk heeft u vanuit uw persoonlijke
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motivatie de lat al hoog gelegd. En waarschijnlijk kijken er ook bij u een of meerdere
externe partijen met enige scherpte over uw schouder mee. Niet alleen om te
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controleren of u die lat wel hoog genoeg gelegd heeft ‒ maar ook of die lat daar sinds
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de vorige controle is blijven liggen. Is het leuk wanneer externe partijen u wijzen op
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uw tekortkomingen of blinde vlekken? Nee! Wordt het leuker wanneer u ze wegwerkt?
Ja! U zit er te allen tijde voor uw klant en als die het goed heeft ‒ omdat hij tevreden
is over uw producten en uw diensten ‒ is dat ook goed voor u.
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Onze fiscalisten hebben gedurende de zomer hard doorgewerkt om alle fiscale
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plannen van het kabinet voor u te duiden. Zoals u van ons gewend bent, hebben wij
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voor u het nieuws van de derde dinsdag van september op een rijtje gezet. Schroom

Telefoon 088 2531000

vooral niet om met uw klantbeheerder of een van onze fiscalisten te bekijken hoe
de maatregelen voor u uitpakken.

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

Kortom, we staan weer helemaal fris en opgeladen klaar om u van dienst te zijn.

eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
Overnemen en vermenigvuldigen van de inhoud
van Mens in bedrijf is toegestaan met bronvermelding.

Fou-Khan Tsang

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

Laat die herfst maar komen!

Voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs

4 	Jacht op anderhalf

miljard reizigers per
jaar geopend

 ia GET-E kunnen zakenreizigers
V
hun taxirit van tevoren online en
realtime reserveren en betalen.
Dat is een andere insteek dan taxi’s
laten rijden op afroepbasis. Inmiddels is GET-E actief op 100 (inter-)
nationale bestemmingen. Bij luchthaventransfers worden zoveel
mogelijk elektrische taxi’s ingezet.

8	
The Playmakers

brengen meer fun in
de werkomgeving

	
Er mag wel wat meer fun in de

werkomgeving komen; werken
moet weer staan voor plezier. Daar
maakt het bedrijf ‘The Playmakers’
zich hard voor. Hun missie: mensen
binnen bedrijven klaarstomen voor
een organisatie ‘nieuwe stijl’. Dat
verlangt een andere mindset en
werkomgeving.

12	Een-tweetje tussen
voetballerij en
sportwinkel

 ommige mensen maken carrière
S
als profvoetballer, andere steken
hun energie in het opzetten en
uitbouwen van hun eigen bedrijf.
Ramon Zomer, centrale verdediger
bij Heracles Almelo en eigenaar van
Intersport Ramon Zomer, doet het
gewoon allebei.

18	“We hebben samen

het maximale uit een
vervelende situatie
gehaald”

	
Klaas Jan Vijn is recoveryadviseur

bij Alfa Consultants. In die rol
probeert hij bedrijven vlot te
trekken, die het erg moeilijk
hebben. In de afgelopen periode
begeleidde hij Martin Blenkers van
Oliveira Bedrijfssmeringen naar
een nieuw toekomstperspectief.

7 	Subsidie voor duurzame
inzetbaarheid
Wanneer u uw medewerkers duurzaam
	
wilt inzetten binnen uw bedrijf, kunt
u hiervoor subsidie aanvragen bij de
overheid.

10 	 Kort nieuws

Ondernemen over de grens, Horizontaal
Toezicht en op tijd belasting betalen,
19e editie Ride for the Roses, afschaffing
VAR kan ontslag personeel dwarsbomen.

14 	De Hofvlietvilla maakt gebruik
van Alfa Salaris en Personeel

	De Hofvlietvilla in Zwolle maakt gebruik
van het loonpakket Alfa Salaris en
Personeel. Daarin is de organisatie niet
uniek; duizenden andere opdrachtgevers
schakelen Alfa eveneens bewust in als
salarisadministrateur en HR-adviseur.

16 	 Digitale diensten

Digitale dienstverlening is voortdurend
in ontwikkeling. Voorbeelden daarvan
zijn de uitgebreide mogelijkheden van de
digitale handtekening, e-facturatie en het
veilig uploaden van bestanden naar Alfa.
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ALEXANDER VAN DEUDEKOM
EN DAVID VAN DER WEL
GET-E
www.get-e.com
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De jacht op anderhalf
miljard reizigers per
jaar is geopend

Een zakelijke reiziger die ergens in de
wereld op een vliegveld arriveert, moet
in de drukke aankomsthal meestal op
zoek naar een taxi. Maar er staat een
lange wachtrij bij de taxistandplaats,
en je moet de chauffeur maar op z’n
blauwe ogen vertrouwen dat-ie geen
loopje neemt met de route en - dus het tarief. Dat moet anders kunnen,
bedachten Alexander van Deudekom
en David van der Wel. De twee
studenten van de Hogeschool van
Amsterdam ontwikkelden het concept
voor GET-E: zakenreizigers kunnen
online en realtime vooraf hun taxirit
reserveren en betalen, op inmiddels
honderd bestemmingen wereldwijd.
Uniek aan het concept van luchthaventransfers: de ritten gaan zoveel
mogelijk met elektrische taxi’s.
Begin februari lanceerden de twee
ondernemers hun idee. Een half
jaar verder begint het te lopen.

Antoni van Deudekom (helpdesk manager),
David van der Wel en Alexander van Deudekom

Een nieuwe internationale taxiservice?
Maar we hebben Uber toch?

“Wij zitten in een heel andere industrie dan de taxiwereld,
wij zitten in de reiswereld. Uber is een ‘taxi on demand’:
ik wil nú een taxi. Bij ons is de taxirit onderdeel van een
reis. Dat is niet on demand, maar dat is iets wat vooruit te
plannen is: over vier uur, morgen of over enkele weken.
Dat is de andere 50 procent van de taxiritten die worden
gemaakt. Je hebt het over drie miljard reizigers per jaar;
dat aanbod is gewoon gigantisch.”

Hoe kom je op het idee?

“Het idee voor GET-E is afkomstig van mijn vader Hans. Die
was bezig met een nieuw businessconcept dat hierop leek:
het vervoer van en naar luchthavens. Ik studeerde vliegtuigbouwkunde. Tijdens mijn studie fantaseerde ik al weleens
over het opzetten van een onderneming. Iets bouwen, iets
neerzetten, dat geen onderdeel is van een groot bedrijf.
Samen met studiegenoot David van der Wel ben ik GET-E
begonnen.”

Daar komen twee studentjes aan met een leuk
businessmodelletje.

“Ja, die drempel moet je over. Dat kregen we ook heel vaak
te horen: ‘Leuk, maar wie zijn jullie eigenlijk? Jullie hebben
nooit iets gedaan, op het studeren na.’ Het bleek weleens
moeilijk mensen te overtuigen van ons idee dat het wél kan.
Sceptici zul je altijd houden. Toen we begonnen, geloofde
niemand ons. Meestal uit onwetendheid over de omvang
van deze markt. Iedereen zei: dat gaat je niet lukken. Maar
we zijn gewoon full force op pad gegaan.”

Hoe?

“Elke vervoerder en luchthaven hebben we persoonlijk
bezocht met ons team. Ja, ik ook, ik ben heel frequent
onderweg. Voor ons is het cruciaal dat we de betrouwbaarheid kunnen garanderen, die reizigers zoeken bij GET-E. Ter
plekke doen we marktonderzoek door te praten met locals

en met hotels. ‘Welk taxibedrijf staat hier het best bekend?’
Zij weten dat als geen ander. We liepen rond in steden,
bezochten bedrijven. In het begin kon je niet eens een
afspraak maken. Het enige wat ik de taxibedrijven te bieden
had, was: wij hebben een nieuw concept ontwikkeld dat
jullie extra taxiritten gaat opleveren. Met elk taxibedrijf
waarmee we werken, sluiten we SLA’s (service level
agreements) af. Alle bedrijven benchmarken we ook.
We hebben momenteel zo’n honderd luchthavens in
ons bestand, wereldwijd, waaronder Zuid-Amerika.”

Waarom de keus voor elektrisch vervoer?

“Om onderscheidend te zijn. Elektrisch vervoer begint
aardig op te komen. Het lijkt ons mooi om daar in het
concept van GET-E op voort te bouwen. De doelstelling is
om uiteindelijk honderd procent elektrisch vervoer aan te
bieden. Zover zijn we nog niet, dat kan nog wel een tijdje
gaan duren. Natuurlijk heeft het ook met het milieu te
maken. Maar we gaan het niet van de daken schreeuwen
dat we zo milieuvriendelijk zijn. En er komt zeker passie
bij kijken. Hoe een bedrijf als Tesla het doet, met hun
elektrische auto’s; daarvoor heb ik grote bewondering.”
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Subsidie om uw medewerkers
duurzaam in te zetten
Wat zijn de doelen voor de nabije
toekomst?

“Onze doelstelling is om al in 2016 wereldwijd
bestemmingen aan te bieden. We willen naar
dertig bestemmingen in het Midden-Oosten,
naar tachtig in de Verenigde Staten. Als je
eenmaal het platform hebt gerealiseerd, kan
het heel rap gaan.”

Startups
1. Travel Light

“Bagage meenemen in het vliegtuig
wordt steeds duurder. Met Travel
Light kun je het apart naar je bestemming laten vervoeren. Een interessant businessmodel, dat net als
GET-E inspeelt op de veranderde
luchtvaartmarkt.” www.travel-light.nl

2. Instantair

“Een nieuw en interessant businessmodel voor zakenreizigers die
frequent vliegen: vliegen voor een
vast bedrag per maand, zonder
extra kosten en lange wachttijden.”
www.flyinstantair.com

3. Airbnb

Als startup heb je dus heel veel kosten
moeten maken. Luchthavens bezoeken,
een reserveringssysteem bouwen…

“Tot nu toe zijn we erin geslaagd om met heel
weinig middelen heel veel gedaan te krijgen.
In het begin hebben we gewoon aan medestudenten gevraagd: we zijn een startup, willen
jullie meedoen? Het platform hebben we met
IT-studenten gebouwd. Nergens hebben we
dure bedrijven voor hoeven in te huren.
Maandelijks hebben we nu enkele tientallen
boekingen. Dat is nog niet veel, maar we
groeien nu naar een kritische massa toe.
Wij gaan binnenkort ook crowdfunden.”

Hoe kunnen reizigers en bedrijven
boeken?

“Eén mogelijkheid is via de site. Maar dat is
niet onze strategie. Wil je dan een heel hoog
volume halen, dan moet je daar een internatio-

nale marketingstrategie op loslaten en dat kost
veel geld. Business to business is onze focus.
De richting die wij opgaan, is die van samenwerking met reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen. Zij kunnen ons platform
gebruiken voor hun eigen klanten die taxiritten
willen boeken. Zo kan een reisorganisatie een
totaalpakket aanbieden van door-to-door,
met taxivervoer van en naar de luchthaven en
eventueel een hotelovernachting. Dit stukje
is de missing link.”

Hoe is het contact met Alfa ontstaan?

“Er is mij geadviseerd om het meteen vanaf het
begin goed aan te pakken en niet te bezuinigen
op een accountant. Oké, in het begin is onze
administratie nog niet zo spannend. Maar we
krijgen wel steeds meer behoefte aan degelijk
advies. Via-via zijn we bij Alfa in Aalsmeer
terechtgekomen. Alfa bleek heel begripvol;
ze snapten meteen dat ons budget niet giga
was. Ze hadden er alle begrip voor dat we een
startup zijn die het nog moet gaan verdienen.
We hebben heel plezierige gesprekken gehad.
Wij merkten: Alfa is een heel ‘down to earth’bedrijf. Een gewoon kantoor. Niet gewoon
in de zin van middelmatig, maar qua attitude.
Dat vinden wij wel zo prettig.”

“Via Airbnb kun je ‘bnb’ (bed and
breakfast) regelen in inmiddels
200 landen. Je kunt er zelfs een
privé-eiland boeken!”
www.airbnb.com

4. Karhoo

Bij duurzaamheid gaat het vaak over
zaken als milieu, energie, uitstoot of
over technieken die een bijdrage kunnen
leveren aan een groenere toekomst.
Duurzaamheid gaat echter ook over
de inzetbaarheid van uw medewerkers.
Mensen zullen in de toekomst steeds
langer doorwerken en de gemiddelde
leeftijd op de werkvloer stijgt.
Tegelijkertijd vragen economische
en technologische ontwikkelingen
om wendbaarheid van organisaties.
Bedrijven en organisaties die werk maken van
de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling
van hun medewerkers plukken daar niet alleen
nu, maar ook later de vruchten van. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze
fit blijven voor het steeds sneller veranderende

werk, zijn daarom op weg naar duurzame
inzetbaarheid. Om bedrijven en organisaties
te ondersteunen bij het langdurig gezond,
gemotiveerd, competent en productief aan
het werk houden van medewerkers, stelt het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016 13 miljoen euro beschikbaar. Met
dit geld, afkomstig uit het Europees Sociaal
Fonds (ESF), kunnen bedrijven en (overheids)
instellingen gesubsidieerd advies inwinnen
op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
Thema’s en activiteiten die in aanmerking
komen voor subsidie zijn:
• bevorderen van gezond en veilig werken
(gezondere leefstijl, terugdringen werkstress
en ongewenst gedrag in de werksfeer);
•b
 evorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder erkenning van de nietbedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
• stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, anticiperen op individuele ambities
en ontwikkelmogelijkheden en werknemers
begeleiden naar ondernemerschap;

• bevorderen van een flexibele werkcultuur
(waaronder invoering van flexibel arbeidstijdenmanagement).
De bijdrage voor de subsidiabele activiteiten is
50 procent, met een maximum van 10.000 euro
per aanvrager. Vanaf 14 november kan een aanvraag voor subsidie worden ingediend. Aanvragen
worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Hoe eerder u de aanvraag doet, des te
groter de kans op subsidie. De afdeling subsidieadvies van Alfa Consultants bespreekt graag de
mogelijkheden van deze regeling met u.

119 Alfa-accountants leggen
accountantseed af
Op dinsdag 6 september jl. hebben in totaal 119 accountants van Alfa
de accountantseed afgelegd. De Nederlandse Beroepsorganisaties van
Accountants (NBA) stelt het verplicht dat accountants deze eed afleggen
vóór 1 mei 2017. De officiële eedaflegging vond plaats tijdens een
leerdag van Alfa in Ede, die mede werd georganiseerd door de SRA.
Dit is de grootste vereniging van accountantskantoren in Nederland.

“Karhoo is een concurrent van Uber,
met een iets andere insteek: via
de app vind je officiële taxi- en
autoverhuurbedrijven in een straal
van 500 meter rond je locatie.”
www.karhoo.com

5. BimBimBikes

“Je kunt natuurlijk ook een fiets huren
voor je vervoer. BimBimBikes is een
Nederlandse startup, waarmee je al
in zestig landen online een gewone
fiets, racefiets of mountainbike kunt
huren.” www.bimbimbikes.nl
“We gaan de richting op van samenwerking met reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen.”

Diana Clement, plaatsvervangend voorzitter van de NBA, benadrukte
op de leerdag het belang van de eedaflegging aan de aanwezige
accountants: “De eed is om nogmaals onze positie als vertrouwenspersoon te bekrachtigen naar het maatschappelijk verkeer”.
Fou-Khan Tsang, voorzitter van de Raad van Bestuur van Alfa, nam de
eed vervolgens bij de 119 accountants af. De eedaflegging kreeg daarbij
nog een speciaal tintje, omdat een aantal Alfa-medewerkers de eed
aflegde in het Fries. Alex van Vliet, directievoorzitter Alfa Barneveld:
“Op een dag als deze word je nog eens extra gewezen op de bijzondere
rol die je als accountant, ook in het mkb, vervult.”

119 accountants die de accountantseed aflegden.

Subsidieadviseur
Wilbert Roerdink
088 2533232
wroerdink@alfa.nl
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JOS VAN SNIPPENBERG EN MAAIKE HUISMAN THE PLAYMAKERS
www.theplaymakers.nl

Meer fun in de werkomgeving
met The Playmakers
D
‘Nieuwsgierige, ontvankelijke game-

changers met lef’, noemen ze zichzelf
op de website. Hun missie: de werkomgeving in bedrijven veranderen.

Het is een missie die al besloten ligt
in de naam, The Playmakers. Jos van
Snippenberg en Maaike Huisman
willen af van door targets, KPI’s en
functietitels topdown geregeerde
organisaties met hun traditionele
HR-afdelingen. Die gaan maar ten
koste van de lol in het werk. Want
werken moet weer staan voor plezier.

at de wereld verandert, is ook op de
werkvloer te merken. Voor jongeren
is de vaste baan al lang niet meer
heilig – als ze die al krijgen.
Onderzoeken naar arbeidsomstandigheden
laten zien dat het salaris niet meer de belangrijkste trigger is. Mensen willen interessant
werk, ze zoeken een uitdaging. “Als je tien
mensen vraagt wat ze nu eigenlijk zouden
willen, hoor je vermoedelijk tien keer dat ze
ertoe willen doen”, zegt Jos van Snippenberg.
“Mensen willen iets zinnigs bijdragen, of ze nu
CEO zijn of aan de lopende band staan. Als je
hieraan voorbij gaat, kan dat nog even goed
gaan, maar op den duur gaat het wringen.
Dan krijg je de vraag: hebben we wel de juiste
organisatievorm om mensen goed te verbinden? De huidige systemen en werkvormen
zijn voor organisaties-oude-stijl.”

De twee kenden elkaar van een paar gezamenlijke opdrachten. Het klikte. Maaike: “Ik zat in
het HR-vak, deed wat interim-opdrachten.

Maar ik was niet gelukkig met mijn rol. Ik vond
dat het in HR te veel over prestaties en te
weinig over betekenis ging. Ik zag dat er niet
het maximale uit het potentieel van mensen
werd gehaald. Dat uitte zich op allerlei
manieren: ziekte, disfunctioneren, conflictsituaties. Die kon ik dan weer als HR-professional
oplossen. Maar dan was het leed al geschied.
Daarom begon ik te denken: hoe kun je dit nu
voorkomen?”

Betekenisvol ondernemen

Zo ontstond The Playmakers. Er mag wel wat
meer fun in de werkomgeving; werken moet
weer staan voor plezier. Het initiatief past
helemaal in de tijdgeest. Veel ondernemingen
beginnen uit idealisme. Sociale innovatie – hoe
haal je het beste uit mensen – staat hoog op
de agenda. ‘The golden circle’ van Simon Sinek
oogst overal navolging: succes voor mensen en
organisaties staat of valt niet met hoe of wat
je doet, maar waarom je iets doet. Maar: het
proces gaat langzaam, constateert Jos. “CEO’s
hebben allemaal hun sporen op dezelfde
manier verdiend, in topdown bestuurde organisaties. Ons idee resoneert alleen maar bij de
mensen die er ook echt ontvankelijk voor zijn.
Het wordt bijvoorbeeld sneller omarmd door
B Corp-bedrijven of door bedrijven waarbij
sociaal ondernemen in de genen zit. Die willen
zich profileren op sociaal-maatschappelijk vlak.
Er zijn steeds meer CEO’s die ervoor open
staan. Die staan voor verandering, die zien
kansen. Maar die realiseren zich ook dat
zoiets niet van vandaag op morgen te veranderen is.”

Persoonlijke droom

De echte kentering is pas over een jaar of tien te
verwachten. Maaike: “De CEO’s die nu vijftig,
zestig jaar oud zijn, maken dan plaats voor de
jongeren die nu dertig, veertig jaar oud zijn.

Dat is een compleet andere generatie. Eén
met heel andere behoeften. Daarom moet je
nú je organisatie anders inrichten.”
Die andere inrichting begint met het ‘verhaal’
van een organisatie. “Wij gaan het gesprek met
die CEO aan”, zegt Jos. ‘Wat is zijn persoonlijke
droom? Wat wil hij of zij graag nalaten?’ Met die
vraag kom je heel dicht bij de persoonlijkheid
van iemand. Daardoor creëer je meer bewustzijn. We geven geen leiderschapstraining, zoals
je die zo vaak ziet bij consultancybureaus. Nee,
wij worden echt partner in business. Wij leggen
bloot wat onbesproken blijft. Wat wij doen, is
de opdracht in drieën knippen. Het eerste deel
is het harmoniseren van die innerlijke droom
met de overige bestuursleden. Deel twee is
het verbinden van mensen aan die droom.
En daarna gaan we de werkcontext invullen.
Wij leiden daarvoor intern playmakers op, in
overleg met het management van een bedrijf.
Dat zijn mensen in de organisatie die door ons
zijn geselecteerd en heel goed in die nieuwe
vorm kunnen denken. Zij gaan het bedrijf van
binnenuit transformeren en scheppen als het
ware een Playzone.”

Alfa

Het contact met Alfa kwam via het B Corpnetwerk tot stand. “Wij zijn nog heel erg aan
het zoeken: welke bedrijven horen nu bij ons?
Zo kwamen we bij B Corp terecht. B Corps
(Benefit Corporations) zijn bedrijven die winst
willen maken, maar tegelijkertijd graag bijdragen aan een betere wereld. Alfa is ook een
B Corp-onderneming, wij zochten nog een
accountant. We hebben op een heel plezierige
manier gesproken met directeur Kees Leeflang
van kantoor IJsselstein. Ook Fou-Khan Tsang
van de Raad van Bestuur hebben we ontmoet.
En dan merk je dat het werken met betekenis
heel sterk in het DNA van Alfa zit.”

Jos van Snippenberg en Maaike Huisman: ”Ons idee resoneert alleen maar bij mensen
die er echt ontvankelijk voor zijn.”
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ARBEIDSRECHT

GOED DOEL

Kijkt u weleens
over de grens?

Afschaffing VAR kan ontslag personeel dwarsbomen
De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) maakte altijd duidelijk of er loonheffingen
moesten worden afgedragen voor een zelfstandige zonder personeel (zzp’er).
Over de afschaffing ervan ‒ en de introductie van de modelovereenkomsten ‒
heeft u ongetwijfeld het nodige voorbij zien komen in de media. Maar weet u
dat de afschaffing van de VAR het ontslag van uw personeel kan dwarsbomen?
Als werkgever kunt u een werknemer
ontslaan, waarna u zijn of haar werk
uitbesteedt aan een zzp’er. Als u hiertoe
overgaat, zult u de zelfstandigheid van
deze zzp’er zowel vooraf als achteraf
moeten beoordelen. Daarbij horen
vragen als:
• Zijn mijn huidige zzp’ers geen werknemers; moet ik hen niet meenemen in
het bepalen van de ontslagvolgorde?
• Is de zzp’er die ik inschakel na ontslag
van mijn werknemers wel een échte
zzp’er? Anders gezegd: pakt diegene
de klus op in de uitoefening van een
bedrijf of beroep en beschikt hij over
een inschrijving bij de KvK?

eenkomst een beroep doen op de wederindiensttredingsvoorwaarde. De werknemer
kan de kantonrechter dan verzoeken om de
opzegging te vernietigen of de ontbinding
te herstellen, of om een billijke vergoeding
te eisen. U heeft een probleem wanneer de
kantonrechter een dergelijk verzoek erkent.

Onderling regelen

Geen echte zzp’er

Stel, u ontslaat een werknemer, waarna u zijn
werkzaamheden laat uitvoeren door iemand
die géén echte zzp’er is. In dat geval kan de
ontslagen werknemer binnen 26 weken na de
opzegging of ontbinding van de arbeidsover-

Sinds de Wet werk en zekerheid is ingevoerd, vermijden steeds meer werkgevers
de weg naar het UWV of de kantonrechter
bij ontslag. In plaats daarvan proberen de
werkgever en werknemer er samen uit te
komen, met behulp van een vaststellingsovereenkomst. Alfa ondersteunt u graag
bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst of het onderbouwen van een
ontslagaanvraag. Neem hiervoor contact
op met een van de adviseurs van Alfa
Salaris en Personeel.

FISCAAL

Horizontaal Toezicht en op tijd
belasting betalen
Neemt u als ondernemer deel aan Horizontaal Toezicht (HT)? Dan is het voor u van
belang om te weten dat de invulling van
deze vorm van toezicht is veranderd. Bij
HT vertrouwt de Belastingdienst op de
kwaliteit van de aangiften die Alfa namens

u indient. Vertrouwen en transparantie
staan hierbij centraal. Hierbij hoort ook dat
u de belastingschuld die uit de aangiften
voortkomt, op tijd betaalt. Als dat onverhoopt niet lukt, verwacht de Belastingdienst dat u dit tijdig aan Alfa laat weten.
Wij nemen dan vervolgens contact op met
de invorderaar voor een betalingsregeling.

Uitbreiding machtiging

Voor veel van onze klanten hebben wij
(nog) geen formele machtiging voor
invorderingszaken. Aangezien de Belastingdienst dat wel van ons verlangt, zullen wij
de machtiging hierop de komende periode
uitbreiden.

INTERNATIONAAL

In het buitenland zijn de taal, de cultuur
en de regels anders dan bij ons. Dat is
leuk tijdens de vakantie, maar niet als
het gaat om zakendoen. Voor veel
mensen is de landsgrens dan ook een
– mentale – barrière als het gaat om
zakendoen.

-

19 editie Ride for the Roses brengt
585.000 euro op
e

Op 4 september jl. vond alweer de 19e
editie plaats van de Ride for the Roses.
De deelnemers startten en finishten dit
jaar op Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie. Voor iedere deelnemer was er aan
het eind van de rit een fraaie roos, die symbool staat voor ‘een morgen voor iedereen’.
In totaal heeft de Ride for the Roses 2016

een bedrag van 585.000 euro opgeleverd.
Met de opbrengst van de Ride wordt
onderzoek gefinancierd naar de ernstige
leukemievariant AML.
Medewerkers, relaties en klanten van Alfa
hebben samen een bedrag opgehaald van
50.000 euro. Namens Alfa fietsten er 360
deelnemers mee.

FINANCIEEL

Rentederivaten: compensatieregeling voor mkb-ondernemer
De Nederlandse banken hebben de afgelopen jaren veel renteswaps verkocht aan het
mkb. Daarbij zijn meerdere banken tekortgeschoten in hun advisering, constateerde
de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in
2013. Als gevolg daarvan hebben mkbondernemingen die renteswaps hebben
afgesloten, financiële schade geleden.
Onder toezicht van de AFM begonnen de
banken in 2014 met interne herbeoordelingen van renteswapcontracten. Eind 2015
oordeelde de AFM echter dat ook deze
herbeoordelingen de toets der kritiek niet
konden doorstaan. Om twee redenen:
1. de banken hebben het wettelijk kader
onvoldoende toegepast
2. het belang van de klant is te weinig
vooropgesteld.

Hierdoor zou een groot deel van de herbeoordelingen opnieuw moeten worden uitgevoerd.
Voor minister Dijsselbloem van Financiën reden
om - op advies van de AFM - de Derivatencommissie in te stellen. Deze commissie heeft
onlangs in samenwerking met banken en
vertegenwoordigers van het mkb een uniform
herstelkader opgesteld. ABN AMRO, Deutsche
Bank, ING Bank, Rabobank, SNS Bank en Van
Lanschot Bankiers passen dit herstelkader toe.
Aan de hand van dit herstelkader toetsen deze
banken de rentederivaten die zij met hun
klanten hebben gesloten opnieuw. Daarna
leggen zij hun klanten een voorstel voor om de
in het verleden gemaakte fouten te herstellen.

Compensatieregeling

De grote banken hebben recent laten weten
dat zij instemmen met een compensatie-

regeling voor mkb-ondernemers die schade
hebben geleden door rentederivaten. De
regeling is een initiatief van de Derivatencommissie. Indien u een compensatievoorstel van de bank accepteert, bent u hier aan
gebonden. Aanvaardt u het voorstel niet, dan
behoudt u de mogelijkheid om eventuele
klachten, aanspraken en/of vorderingen ten
aanzien van de met een bank afgesloten
rentederivaat individueel aan een rechtbank
of andere bevoegde instantie voor te leggen.
Het is dus raadzaam dat u advies inwint
wanneer u een dergelijk voorstel ontvangt.
Heeft u vragen in het kader van uw
renteswap? Of heeft u reeds een voorstel
tot vergoeding op grond van het herstelkader ontvangen van uw bank? Neem dan
contact op met uw Alfa-adviseur.

Die terughoudendheid is begrijpelijk.
In de eigen bekende omgeving weet
men immers precies hoe de hazen
lopen. Wanneer u zich als ondernemer
alleen op Nederland richt, kunt u
echter mooie kansen in het buitenland
mislopen. Dat is jammer en ook niet
nodig. Met een goede voorbereiding
hoeven uw buitenlandse activiteiten
namelijk niet moeilijker te zijn dan uw
zaken in Nederland. Alfa kan u daarbij
van dienst zijn. Als lid van het wereldwijde netwerk DFK International
(www.dfk.com) hebben wij goede
en betrouwbare partners in bijna 90
landen. Samen met hen kunnen wij
uw buitenlandse zaken tot een succes
maken. Geïnteresseerd? Neem dan
contact op met uw Alfa-adviseur.

|

11

12

|

Interview
RAMON ZOMER
INTERSPORT RAMON ZOMER
www.intersportramonzomer.nl

Mens in bedrijf

Een-tweetje tussen voetballerij
en sportwinkel
Sommige mensen maken in hun leven carrière als
profvoetballer, andere steken hun energie in het
opzetten en uitbouwen van hun eigen bedrijf.
Ramon Zomer, centrale verdediger bij Heracles
Almelo en eigenaar van Intersport Ramon Zomer,
doet het gewoon allebei. Het een-tweetje tussen
de voetballerij en zijn sportwinkel in Nijverdal
geeft hem niet alleen een hoop energie, maar
levert ook extra klanten op. Zo worden er in zijn
winkel naar verhouding relatief veel voetbalschoenen verkocht.

F

otomodellen en profvoetballers hebben een
belangrijk ding met elkaar gemeen: hun carrière
loopt doorgaans niet tot 67-jarige leeftijd door.
Dat betekent dat er – of ze het nou leuk vinden of
niet – bijtijds moet worden nagedacht over een alternatieve
loopbaan. Ramon Zomer is 33 en tekende onlangs een
nieuw jaarcontract bij Heracles Almelo. “Ik voetbal nog door
tot mijn 34e, dus dit is in principe mijn laatste jaar. Maar als
ik me goed voel en me nog opnieuw een contract wordt
aangeboden, kan dat zo nog een jaar extra zijn. In de
voetballerij weet je het nooit.”

Voetbal ‘en nog iets’

Ramon: “Ik wist van jongs af aan dat ik ooit iets voor mezelf
wilde beginnen. Tegelijkertijd heeft mijn leven altijd voor
een groot deel in het teken van voetbal gestaan. Zo kwam
ik op mijn 12e bij de jeugd van Twente en op mijn 19e had
ik mijn eerste profcontract op zak. Natuurlijk had ik mijn
trainingen, maar daarnaast hield ik ook veel vrije tijd over
om na te denken over – en bezig te zijn met – andere
dingen. Zo speelde ik op een gegeven moment met de
gedachte om partytenten te verhuren. Vorig jaar kwam de
winkel ineens op mijn pad, toen een kennis me vertelde dat
er een sportzaak wegging in Nijverdal. Daardoor viel er een
gat. Vanaf toen is het balletje gaan rollen en op 26 augustus
2015 heb ik ‘Intersport Ramon Zomer’ geopend. We werken
hier nu met zes man personeel, onder wie twee oproepkrachten. Ik ben nooit eerder baas geweest, maar ik heb wel

veel inzichten meegenomen uit de voetballerij. De wijze
waarop trainers ons als sporters motiveren en corrigeren
is ook leidinggeven, al is dat op een andere manier.”

Combinatie loondienst – winkel

“De combinatie tussen het werken in loondienst en het
leiden van de winkel is pittig, maar leuk! Op dit moment
wordt mijn agenda nog wel grotendeels bepaald door het
voetballen. Zo heb ik vanochtend al getraind, heb ik straks
een afspraak met een zakenpartner en sta ik nu nog een half
uurtje in de winkel voordat ik naar mijn tweede training toe
ga. Het zwaartepunt zal binnen nu en een of twee jaar wel
anders komen te liggen. De grootste uitdaging op dit moment:
hoe slaag ik erin om verenigingen en clubs structureel aan
mijn zaak te binden? Dat probeer ik onder meer te bereiken
door speciale klantenacties, zoals de mogelijkheid voor clubs
om een clubavond bij mij te organiseren. Daarnaast regel ik
bijvoorbeeld ook dat we op hardloopevenementen staan.”

Advies op maat

Ramon werkt structureel samen met een podotherapeut.
“Deze persoon is een dag per week bij mij aanwezig in de
winkel en beschikt hier over een speciale praktijkruimte en
analyseapparatuur. Niet alleen hij, maar ook alle medewerkers kunnen deze apparatuur bedienen. We willen onze
klanten immers ter plekke op maat kunnen adviseren. Dat is
belangrijk, omdat onjuist schoeisel tot vervelende klachten
kan leiden. Concurrentie zit op internet, maar dit maatwerkadvies, de samenwerking met de podotherapeut en ook het

stukje naamsbekendheid vanuit de voetballerij werken hier
wel in ons voordeel. Als team kijken we ook voortdurend
waar we kunnen vernieuwen en welke bruikbare ideeën we
kunnen uitvoeren om nieuwe en bestaande klanten extra
te binden. Het persoonlijke contact met onze klanten vind
ik erg waardevol. Zij zijn wel je ambassadeurs, zowel in
positieve als in negatieve zin. Hier in Nijverdal heb je ook
wel te maken met een gunfactor; de inwoners gunnen het
je dat jij hier als middenstander je brood aan verdient. Voor
mijn gevoel is die loyaliteit richting de lokale ondernemer
hier (in het oosten) relatief groot.”

Hulp bij opstart

Robert Berendsen van het Alfa-kantoor in Nijverdal is mijn
contactpersoon als het om de accountancyzaken gaat en
zijn collega Gerben Noortman regelt mijn personeels- en
salarisadministratie. In de opstartfase van mijn winkel heb
ik heel constructieve, plezierige gesprekken gevoerd met
Robert. Als je voor het eerst een eigen zaak begint, heb je
veel vragen en moet je ook een hoop leren. Hij heeft mijn
vragen altijd heel snel en accuraat beantwoord, zodat ik
ook gelijk dóór kon. Ik vind het heel belangrijk om een
goede klik te hebben met mijn accountant. Hij moet mij
te allen tijde duidelijk en inzichtelijk kunnen maken hoe ik
ervoor sta. Maar ook de verschillende toekomstscenario’s
met me kunnen doorrekenen. Daarvoor ben ik bij Robert
aan het goede adres.” Ramon maakt onder meer gebruik
van het Alfa Management Paneel. Kijk voor meer informatie
hierover ook eens op www.alfa.nl/amp.
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Mens in bedrijf

TON KOLMAN DE HOFVLIETVILLA
www.hofvlietvilla.nl

De Hofvlietvilla geeft
entree naar Zwols
centrum extra allure
Al jarenlang stond de karakteristieke villa ‘Huize Nieuw Hofvliet’ aan de
Zwolse Pannenkoekendijk leeg. Maar horeca-ondernemer Ton Kolman zag
potentie in het vervallen pand uit 1929. De villa ligt aan de stadsgracht,
met een prachtig uitzicht op de binnenstad. De gemeente had al langer
grote plannen om de entree naar de binnenstad te upgraden; zo komen er
een parkeergarage en een megabioscoop bij. Kolman gaf z’n functie als
horeca- en recreatieadviseur eraan en pakte de uitdaging met beide handen
aan. Met als resultaat: een sfeervolle entree naar het centrum van Zwolle.

“N

ee, ik ben hier niet zonder
reden aan begonnen “, zegt
Ton. Op de dag dat dit gesprek
met hem plaatsvindt, raakt het
terras langzaam maar zeker bezet. “Ik ben de
zestig al gepasseerd, ik deed als adviseur
mooie opdrachten op het gebied van interimen crisismanagement in de horeca. Maar als je
toch een locatie als deze ziet, gaat je ondernemersbloed toch sneller stromen?” Het pand
was sterk verwaarloosd. Jaren van voorbereiding gingen eraan vooraf om de bijna-bouwval
om te toveren in de sfeervolle brasserie die
het nu is.

Opening De Hofvlietvilla

In juli 2015 ging de Hofvlietvilla open, na een
voorbereiding van twee jaar en een verbouwing
van acht maanden. Het restaurant is geschikt
voor 40 bezoekers. Ook is er een glazen serre
met ruimte voor 80 klanten. Daarnaast is er
een groot terras met een capaciteit voor nog
eens 80 bezoekers. Bezoekers kunnen bij
De Hofvlietvilla terecht voor een hapje en een
drankje, zowel zakelijk als privé. Ook voor een
vergadering, een feest of een andere bijeenkomst is De Hofvlietvilla een zeer geschikte

locatie. “We hadden erop gerekend dat we het
vooral van de zomermaanden moesten hebben
en dat het in de winter rustiger zou zijn. Maar
nu we een jaar open zijn, zien we een verschuiving. We komen ook in beeld bij bedrijven; we
zijn al een gevestigd horecabedrijf aan het
worden.”

‘Eigen broek ophouden’

Met zo’n vijftig medewerkers op de payroll
ontkomt De Hofvlietvilla niet aan ondersteuning op het gebied van salaris en personeel.
Die komt van Alfa, al sinds jaar en dag de
‘huisaccountant’ van Ton Kolman.
De Hofvlietvilla maakt gebruik van het
loonpakket Alfa Salaris en Personeel. “Dat
werkt gewoon goed.” Maar hij is er, zegt hij
zelf, als ondernemer ook aan gewend om ‘zijn
eigen broek op te houden’. “Veel berekeningen
maak ik zelf. Mijn personeelskosten zijn relatief
hoog. Maar iedereen weet hoe moeilijk het is
om een bedrijf vanaf nul personeelsleden op te
bouwen. In de eerste twee jaren is zoiets reëel,
dat hoeft Alfa mij niet meer te vertellen. Alfa is
sterk in het meedenken; ze weten precies waar
mijn speerpunten liggen. Het is een kantoor
met een heel gezonde realiteitszin.”

Alfa Salaris en Personeel:
méér dan loonstrokenproducent
Personeel is voor ondernemers hun belangrijkste kapitaal. Dat wil echter nog
niet zeggen dat ondernemers met werknemers ook vrolijk worden van alle
ballast van de salaris- en personeelsadministratie. Kan het anders? Ja, met
Alfa Salaris en Personeel, een specialistische tak van Alfa. Voor duizenden
opdrachtgevers zijn we namelijk niet alleen accountant en adviseur, maar
ook hun salarisadministrateur en HR-adviseur.

H

et belang van een goede salarisen personeelsadministratie neemt
de laatste jaren alleen maar toe.
“De regelgeving wordt steeds
complexer. Wij voelen ons er verantwoordelijk voor dat onze klanten die regelgeving
goed naleven. Om problemen te voorkomen,
moet je je administratie wel goed voeren.
Doe je dat niet, dan riskeer je onjuiste
arbeidscontracten, nabetalingen, extra
heffingen en boetes”, zegt Aart Hogendorf,
directeur van Alfa Salaris en Personeel
(verder: ASP). Zo’n zestig professionals
verwerken de salaris- en personeelsgegevens van een groot deel van de eigen
klanten, vanuit zes verschillende vestigingen. Aart: “Door te werken in zes teams,
hebben we nagenoeg alle facetten in
beeld. Van loonheffingen, sociale verzekeringen, bedrijfs- en pensioenfondsen tot
cao’s. Op cao-gebied hebben we al met
zo’n honderd verschillende regelingen te
maken. Om daar grip op te houden, móet
je die expertise wel bundelen.” Het loonpakket van Alfa Salaris en Personeel helpt
klanten vooruit met 24 uur per dag online
inzicht in de loonproductie en loonaangifte.
Ook biedt het pakket managementinformatie. Door de modulaire opzet groeit het
loonpakket eenvoudig mee met bedrijven.

Professionele HR-adviseur

Ondernemers die Alfa Salaris en Personeel
inschakelen, halen geen ‘pure loonstrokenproducent’ in huis, maar een professionele
HR-adviseur. Aart: “De zzp-wetgeving

verandert, de VAR is afgeschaft; dat is voor
veel klanten een groot probleem. Tegelijkertijd
moeten onze klanten ook alert zijn op correcte
naleving van de eisen vanuit de Wet werk en
zekerheid (Wwz) inzake tijdelijke dienstverbanden. Leven zij deze onvoldoende secuur na,
dan kan dit onbedoeld uitmonden in een vast
dienstverband met de werknemer(s). Kijk,
echte zelfstandigen zijn niet in loondienst en
komen dus ook niet in onze salarisadministratie terecht. Maar ze hebben wél alles met
personeelsbeleid – ons vakgebied – te maken.”

Flexibele schil
Zelfstandigen vormen een onderdeel van de
flexibele schil van ondernemers, naast tijdelijke
medewerkers, uitzendkrachten en payrollers.
“Dat is dan weer een onderwerp waar wij
ondernemers over adviseren. Er zijn ook
ondernemers die zeggen: ‘Ik neem helemaal
geen personeel meer aan, ik ga alleen nog
maar payrollen’ of: ‘Ik werk met uitzendkrachten of zzp’ers’. Daar spelen echter veel zaken
mee. Is het uitzendbureau wel bonafide? Is
payrollen toch niet goedkoper? En als je toch
eigen mensen in dienst hebt: hoe groot moet
je flexibele schil eigenlijk zijn? Nu zijn er weer
die vaststellingsovereenkomsten, het ontslag
met wederzijds goedvinden. Die overeenkomsten kun je als ondernemer door een advocaat
laten opstellen, maar wij doen het ook.
Concurrerend, voor minder geld.”
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Mens in bedrijf

Digitale handtekening
is procesversneller
Veilig bestanden
delen
Alfa vindt het belangrijk dat u bestanden veilig met ons kunt delen. Daarom
bieden wij onze klanten en relaties een
eigen ‘uploaddienst’ aan. Simpel, veilig
en effectief, omdat u geen bestanden
meer hoeft te versturen via een usbstick, cd en/of dvd. Maar het is ook
veiliger dan bestanden versturen per
mail.
In de praktijk zien wij nog vaak dat onze
klanten en andere relaties Dropbox en
WeTransfer gebruiken. Wij raden u deze
mogelijkheden af, omdat uw privacy
hiermee in het geding kan komen.
De door u geplaatste en verzonden
bestanden kunnen onverhoopt worden
gebruikt voor andere doeleinden.
Alfa’s uploaddienst werkt snel en effectief. Als u op de knop ‘Uploaden’ klinkt,
wordt een venster geopend waarin u gevraagd wordt om het volgende te doen:

1. Voer uw e-mailadres in, zodat we
weten dat u de afzender bent.
2. Voer het e-mailadres in van uw
contactpersoon bij Alfa.
3. W
 ilt u nog extra informatie toevoegen,
dan kunt u dat in een apart veld
ingeven.
4. Voeg de bestanden toe die u wilt
verzenden naar Alfa.

Wanneer u vervolgens op de knop ‘verzenden’ klikt, ontvangt de medewerker
van Alfa automatisch een melding dat u
bestanden heeft geüpload. Hij of zij zal
deze nu verder in behandeling nemen.
Zie: www.alfa.nl/uploaden

Digitaal informatie verwerken is steeds meer de norm.
Dat merkt u als ondernemer en als particulier. Ook Alfa
werkt zoveel mogelijk digitaal en zet daar geregeld nieuwe
stappen in. Zo werken we op dit moment sinds kort op
al onze vestigingen met de digitale handtekening.
De digitale handtekening is een belangrijke
katalysator geworden in het proces rond het
opstellen en afhandelen van de jaarrekening.
Niet alleen voor u, maar ook voor ons. Een
van de belangrijkste redenen daarvoor: de
wachttijd voor papieren documenten die
ondertekend zijn of nog ondertekend moeten
worden is in de praktijk drastisch verminderd.
Dit bevordert de doorlooptijden aanmerkelijk.
Bovendien worden alle digitale documenten
direct op de juiste plaats in onze systemen
gearchiveerd.

Meer mogelijkheden

Met uw digitale handtekening kunt u niet
alleen de akkoordverklaring van uw jaarrekening ondertekenen, maar ook machtigingen,
opdrachtbevestigingen of offertes. Enige
weken geleden is ook de eerste arbeidsovereenkomst met een nieuwe Alfa-medewerker
ondertekend met een digitale handtekening.
Binnenkort verwachten we de mijlpaal van
50.000 digitale handtekeningen te bereiken.
Wilt u meer over dit onderwerp weten?
Neem dan contact op met uw klantbeheerder.

Werk efficiënter met
e-facturatie
Er is de laatste tijd veel te doen
rond het thema ‘digitale facturen’.
Zo kondigde minister Kamp recent
aan dat de Rijksoverheid per
1 januari 2017 overstapt op
e-facturatie. Alle leveranciers
van de Rijksoverheid moeten
vanaf dat moment hun facturen
elektronisch indienen. Dit heeft het
kabinet afgesproken met een aantal
ondernemersorganisaties.

Het plaatsen van een digitale handtekening
is eenvoudig. Volg deze stappen:
1

U ontvangt een e-mail van Alfa met een link naar het te ondertekenen document.

2

	Als u op deze link klikt, ziet u het betreffende document staan.

3

Door het document aan te klikken, wordt de inhoud zichtbaar.

4

U kunt vervolgens klikken op de knop ‘ondertekenen’ onderaan uw scherm.

5

Daarna wordt u gevraagd om op ‘Ik ga akkoord’ te klikken.

6

	Gaat u akkoord, dan ontvangt u direct via sms een beveiligde code.

7

Als u deze code invoert, wordt uw digitale handtekening in het document geplaatst.

8

De digitale ondertekening van het document is nu definitief.

9
10

	U kunt in het document nu uw digitale handtekening zien staan.
Het digitaal ondertekende document wordt vervolgens automatisch afgeleverd
in uw mailbox en bij Alfa.

Computable Award

Alfa maakt kans om op 1 november 2017 de Computable Award te winnen.
De jury heeft Alfa genomineerd, omdat zij het digitaal ondertekenen van
jaarrekeningen een mooie innovatie vindt. U kunt Alfa helpen deze ICTinnovatieprijs te winnen. Stem hiervoor op: www2.computable.nl.

De verplichte overstap op e-facturatie wordt
gezien als een belangrijke stimulans voor het
verdere – en ook meer algemene – gebruik
van e-facturatie. Daarom wordt verwacht dat
e-factureren de komende tijd fors toeneemt.
E-factureren is overigens niet hetzelfde als het
versturen van facturen in pdf-formaat. Er is pas
sprake van een e-factuur (of digitale factuur)
wanneer de factuur is omgezet in een digitaal
formaat (UBL). Veel leveranciers bieden u op
dit moment al de mogelijkheid om digitale
facturen in UBL te ontvangen. Een belangrijk
voordeel van e-facturatie is het feit dat
e-facturen gemakkelijk automatisch kunnen
worden ingelezen en verwerkt in moderne
financiële administratiepakketten. Hierdoor
kunt u (of kunnen wij) uw administratie veel
efficiënter voeren.

Wat doet Alfa?

Alfa is samen met een aantal andere accountantsorganisaties al sinds het eind van de jaren
’90 bezig met het thema ‘digitale factuur’.
Vanaf die tijd werken we samen in EDI-Circle,

een samenwerking tussen enkele accountantsorganisaties met (veel) agrarische klanten.
De applicatie EDI-Circle vormt al jaren een
transportsysteem voor (digitale) facturen van
een groot aantal agrarische leveranciers en
afnemers naar accountants. Via dit kanaal
worden deze facturen efficiënt aangeleverd en
vastgelegd in de administratie van agrarische
klanten.

AgriNota en eVerbinding

EDI-Circle is inmiddels doorontwikkeld tot
AgriNota. Met deze applicatie kunt u andere
facturen aan de genoemde factuurstroom
toevoegen met behulp van een scan-en-herken-optie. U kunt hiermee als (agrarische) klant
een volledig facturenoverzicht opbouwen,
waar u zelf overzicht over houdt met een
gebruikersaccount op AgriNota. Wij (accountants) kunnen deze facturen eenvoudig en
efficiënt verwerken in uw financiële administratie. AgriNota is met name bedoeld voor
agrarische ondernemingen. Voor het mkbsegment maakt Alfa gebruik van een soort-

gelijk platform met een vergelijkbare werking:
eVerbinding. Ook via eVerbinding behoudt
u het overzicht over uw facturen via een
gebruikersinlog.

Gemak en overzicht

Het gebruik van platforms als AgriNota en
eVerbinding heeft twee belangrijke voordelen:
• het aanleveren van facturen voor uw
financiële administratie gaat gemakkelijk.
U stuurt van al uw facturen een scan in, voor
zover uw leverancier facturen niet al digitaal
aanlevert;
• u krijgt een goed overzicht van alle facturen
op het betreffende platform dat u gebruikt.

Efficiënter werken?

Wilt u het voeren van uw administratie
vergaand digitaliseren door gebruik te gaan
maken van AgriNota of eVerbinding? Neem
dan contact op met uw Alfa-contactpersoon.
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Klant versus adviseur

Mens in bedrijf

Klaas Jan Vijn:

Martin Blenkers:

“Klaas Jan heeft
ook gezorgd voor
vertrouwen bij de
nieuwe eigenaar”

“W

e zijn jaren heel succesvol geweest
met ons bedrijf, maar we hebben niet
altijd de juiste beslissingen genomen.
Op het moment dat we externe hulp
inschakelden, waren we al een paar maanden te laat.
Hierdoor had Klaas Jan maar een zeer korte ‘doorlooptijd’
om tot de juiste oplossing c.q. redding te komen. Gelukkig
had hij de casus van ons bedrijf heel snel door en kon hij
zijn eigen netwerk met juridische adviseurs aanboren én
mogelijke externe kopers. Waar ik veel respect voor heb,
is dat hij onze problematiek als aandeelhouders begreep.
Tegelijkertijd verloor hij geen moment uit het oog waarvoor
we hem hadden ingeschakeld: de voortgang van onze organisatie. Ik vind het knap hoe hij daarin steeds de balans wist
te vinden. Hij legde de vinger op de (ene na de andere) zere
plek, analyseerde deze scherp en ging er samen met ons mee
aan de slag. Daarbij was hij heel duidelijk en direct: ‘Als jullie
je niet in deze maatregel kunnen vinden, moet je het nu zeggen. Dan hoeven we er ook geen verdere gesprekken over te
voeren.’ Dat klinkt hier nu misschien wat bot, maar hij bracht
die boodschap op zo’n manier, dat wij daar beslist geen
negatief gevoel aan overhielden. Het gaat tenslotte om het
bedrijfsbelang en Klaas Jan is gewoon een prettig persoon.
Ja, we hebben samen een heel intensieve periode doorgemaakt. En ja, iemand zoals Klaas Jan brengt weer rust in je
bedrijf op het moment dat je dat hard nodig hebt. Omdat
hij de zaken gestructureerd en voortvarend aanpakte, gaf
ons dat ook weer toekomstperspectief. Je voelt dat je weer
de goede richting opgaat. Wij zijn erin geslaagd om met de
nieuwe eigenaar tot goede afspraken te komen en tot
concrete plannen om het bedrijf verder uit te bouwen.
Klaas Jan heeft een waardevolle rol gespeeld in het creëren
van vertrouwen bij de nieuwe eigenaar in mij, mijn collega’s
en mijn plannen. Als ik de balans nu opmaak, denk ik: we
hebben de schade zoveel mogelijk weten te beperken. Bijna
alle collega’s zijn meegegaan en de synergie in het nieuwe
bedrijf is groot. Er zijn alweer nieuwe mensen aangenomen.
Ik denk echt dat we een heel mooie toekomst tegemoet gaan.”

Martin Blenkers en zijn compagnon; tot voor enige maanden
geleden eigenaar van het bedrijf Oliveira Bedrijfssmeringen.
Wanneer eind 2015 de eerste signalen binnen het bedrijf
op rood komen te staan, gaan Martin en zijn financial
controller met elkaar om tafel. De financiële situatie staat
op scherp, er moet wat gebeuren. Martin wacht niet langer
af, maar schakelt externe hulp in: Klaas Jan Vijn van Alfa
Consultants.

“We hebben samen
het maximale uit
een vervelende
situatie gehaald”
Klaas Jan Vijn is recoveryadviseur bij Alfa Consultants.
In die rol begeleidt hij ondernemers in zwaar weer.
Zo hielp hij Martin Blenkers en zijn compagnon toen hun
onderneming, Oliveira Bedrijfssmeringen, in zwaar weer
zat. Dankzij gezamenlijke inspanningen lukte het uiteindelijk om de bedrijfsactiviteiten van de onderneming
te verkopen. Bijna 90 procent van zijn personeel ging
mee naar de nieuwe eigenaar.

“M

artin had een prachtig
bedrijf; Oliveira Bedrijfssmeringen zorgde voor
preventief onderhoud aan
belangrijke/cruciale machines in fabrieken en
had grote internationale klanten. Zij smeerden
machines en verzorgden de conditiemeting
ervan. Het ging mis toen ze investeerden in
een nieuw, groot project, waarvoor zij de
financiering – achteraf bezien – niet goed
genoeg geregeld hadden. Dat leidde tot
oplopende crediteuren, die niet konden worden
betaald omdat het benodigde geld vast zat in
projecten. Toen Martin aanklopte voor externe
hulp, heb ik eerst de situatie geïnventariseerd.
Hoe erg is het, is de situatie nog oplosbaar?
Wat is er juridisch mogelijk? Conclusie: een in
de basis heel mooi bedrijf, dat we het beste
draaiende aan een strategische partner zouden
moeten kunnen verkopen. Dat lukte alleen
niet meer, vanwege de te hoog opgelopen
schuldenpositie. We hebben daarom een
zogeheten pre-packscenario voorbereid.
Daarbij stelt de rechtbank een stille bewindvoerder aan, die een doorstart na het faillissement voorbereidt. Op de dag dat het faillisse-

ment wordt uitgesproken, start je dus gelijk
door. Oliveira werd zo overgenomen door
IJssel Technologie uit Zwolle.
De samenwerking met Martin en zijn compagnon was intensief, open en constructief.
Ondanks het feit dat zo’n faillissementstraject
niet tot vrolijkheid stemt. Ik ben echt heel trots
op de directie dat ze het zo hebben uitgevoerd. Ze hadden de boel ook kunnen laten
klappen – na ons de zondvloed – maar dat
hebben ze niet gedaan. Martin is ook een heel
plezierig iemand om mee te werken. Hij vraagt
me op de man af wat ik ergens van vind en ik
kan op mijn beurt ook alles tegen hem zeggen.
Juist door die openheid, die directheid, hebben
wij samen het maximale uit een vervelende
situatie gehaald. Als de juiste wisselwerking
tussen mij als recoveryadviseur en de directie
er niet is, gaat het ook niet werken. De klant
moet het wel waarderen dat ik er ben en ook
vertrouwen hebben. Is die klik er niet of is er
gelijk al gesteggel? Dan neem ik de opdracht
niet aan. De diversiteit en de snelheid vind
ik het leukst van mijn werk. Bij een bedrijf
binnenkomen en gelijk overgaan tot actie,
omdat er tijdsdruk op zit.”
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Ter versterking van onze organisatie zijn we op zoek naar

De mooiste carrière
begint dicht bij jezelf
Alfa groeit. We hebben inmiddels 900
specialisten, verspreid werkend over dertig
vestigingen. Om de huidige groei te kunnen
opvangen, zoeken we nieuwe medewerkers.
Van secretaresse tot relatiemanager.
En van specialisten in de agrarische sector
tot experts in subsidies.

Misschien kent u (of bent u) als lezer van Mens
in bedrijf iemand die goed bij Alfa past. Wijs
hem of haar dan eens op werkenbijalfa.nl.
Daar is alle informatie te vinden over onze
vacatures. En vooral over wat het werken bij
Alfa zo bijzonder maakt: dat je heel dichtbij
onze klanten en hun werkgebied staat. Zodat
je als medewerker de échte Mensen in bedrijven leert kennen.

Onze vestigingen, overal dichtbij
Aalsmeer

088 2531100

Gorinchem

088 2531950

Leeuwarden

088 2532300

IJsselstein

088 2532900

Aalten

088 2531250

Groningen

088 2531600

Meppel

088 2533150

Zelhem

088 2531300

Assen

088 2531550

Hardenberg

088 2532850

Naaldwijk

088 2532450

Zutphen

088 2531350

Barneveld

088 2531400

Harderwijk

088 2531500

Nijkerk

088 2533200

Zwolle

088 2533050

Bennekom

088 2531650

Heerhugowaard 088 2532100

Nijverdal

088 2532750

Bleiswijk

088 2531850

Heythuysen

088 2532150

Raamsdonksveer 088 2532050

Alfa Registeraccountants 088 2533200

Buitenpost

088 2532400

Hoogeveen

088 2532200

Wageningen

088 2531000

Alfa DAS

088 2533201

Dodewaard

088 2531750

Klazienaveen

088 2532250

IJsselmuiden

088 2533000

Alfa Consultants

088 2533300

