
Drone ontstijgt niveau 
van leuk speeltje

Start-up Dutch Drone Company 
gaat sky-high

Kubieke meters extra woon- 
en werkruimte op bestelling

Verkoop en verhuur units en 
schaftwagens door Klein Units

Groen licht voor duurzame 
bedrijfskleding

Duurzaamheid gaat verder dan 
zonnepanelen en elektrische auto’s

september 2019Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs

Mens in

 BEDRIJF



Voorwoord
Anders kijken

Deze zomer las ik het boek ‘De veerkracht van Nokia’, 

over de ondergang en de wederopstanding van het 

bedrijf. Je weet wel, dat telefoonmerk waarvan 

vrijwel iedereen een telefoon heeft gehad. Bij het 

bedrijf zagen ze de opkomst van de smartphone veel 

te laat, waardoor ze failliet leken te gaan. Maar uit de 

puinhopen herrees een nieuw bedrijf, dat zich richt op 

apparatuur voor mobiele netwerken. De belangrijkste 

les uit dit boek is: wees ‘optimistisch paranoïde’. 

Vraag je altijd af hoe het beter kan en roep niet “Het gaat toch best wel goed”. 

Omstandigheden kunnen heel snel veranderen. Wees dus kritisch en alert, maar 

daarbij wel optimistisch. Verval niet in gemopper – al is dat misschien voor ons 

Nederlanders nog wel het moeilijkste. In modern businessjargon moet je agile zijn; 

laten we dit in normaal Nederlands wendbaar noemen. Wendbaar, door continu in  

te spelen op veranderingen die je ziet aankomen. 

Wendbaar ben je in de eerste plaats als je steeds om je heen durft te kijken.  

Bijvoorbeeld naar hoe andere ondernemers het doen. Wat maakt hen succesvol, 

welke fouten hebben ze gemaakt? Hoe kan ik daar als ondernemer weer van leren? 

Wendbaar staat ook voor echt durven veranderen. Voor het roer radicaal durven 

omgooien als je voorziet dat je bedrijf op termijn misschien niet (meer) rendabel is. 

Een mooi voorbeeld hiervan zag ik onlangs op het journaal. Het ging om een 

garagebedrijf dat inziet dat elektrische auto’s veel minder onderhoud nodig hebben, 

wat een stevige impact zal hebben op hun werkplaatsbezetting. Daar anticipeert het 

bedrijf nu al op door bezig te zijn met nieuwe businessmodellen, het leveren van 

zonnepanelen en warmtepompen. Synchroon met deze ontwikkeling is de bedrijfs-

slogan al veranderd. Die slogan luidt nu “Het Klimaatakkoord is ons businessplan." 

Ieder nadeel heeft zijn voordeel, zou Johan Cruijff zeggen. Kort samengevat: een 

andere weg inslaan begint bij een andere manier van kijken. Anders kijken wordt vaak 

beloond. Dat blijkt ook uit het openingsverhaal in deze aflevering over de Dutch Drone 

Company. De drone is het stadium van speeltje ontstegen en daar heeft dit bedrijf 

handig op ingespeeld. Agile zijn en focus hebben; daar draait het om, steeds weer.

Maar… zou jij het durven – radicaal je bedrijf omgooien? Loslaten wat je hebt en een 

totaal nieuwe richting inslaan? Het is makkelijker opgeschreven dan gedaan. Het 

vergt moed. Nu ontbreekt het daar de meeste ondernemers niet aan, maar toch.  

Bij Alfa beginnen we binnenkort met een nieuwe dienst: Werving en Selectie. Dat 

vergt ook wat moed, want nieuw. Speelden we een paar jaar geleden nog niet eens 

met de gedachte, nu creëert de steeds krappere arbeidsmarkt ineens momentum en 

kiezen we ervoor. Via Alfa Salaris en Personeel hebben we al veel te maken met het 

personeelsbestand bij opdrachtgevers, waardoor het een logische stap geworden is. 

Hiermee vergroten we de kans om de ideale nieuwe medewerker te vinden voor 

onze klanten. Ik word daar blij van.

Fou-Khan Tsang

Voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs
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prominente opdrachtgevers in  
de (petro)chemische industrie. 
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hand liggende zaken als bedrijven 
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bedrijfskleding ook bij, vindt 
Goodfuture.  
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woonunits, kantoorunits, sanitair-
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praktische oplossing voor bedrijven 
en particulieren die voor een 
bepaalde tijd extra woon- of werk-
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vakantiewoning 
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  Koop je een vakantiewoning in het 
buitenland, dan moet je weten welke 
belastingdienst je pad kruist.
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nieuwe directievoorzitter Alfa Naaldwijk, 
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klaar maken van je bedrijf

  Als je je bedrijf verkoopklaar wilt maken, 
geldt er één gouden regel: begin op tijd.  
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Alfa Salaris en Personeel gaat klanten 
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Hoe start-up Dutch Drone Company sky-high gaat 

FEYE DE ZWART  DUTCH DRONE COMPANY  

 H  et is vooral de wetgeving die de 
professionals onderscheidt van de 
hobbyisten in de dronesector, maakt 
Feye duidelijk. En laat een van de 

oprichters van Dutch Drone Company nou 
eens piloot zijn. Even terug naar 2014.  
Feye: “Guido Benschop, een vriend van mij, 
voorzag een mooie toekomst voor drones. Hij 
wist dat drones onder de luchtvaartregelgeving 
zouden gaan vallen, en dat die regelgeving iets 
was waar hij wel verstand van had. Zo is het idee 
tot stand gekomen, samen met Frans van 
Staalduinen, een ondernemer uit het Westland. 
Guido vroeg mij om financieel te participeren. 
Er waren wel veel partijen actief, maar dat waren 
toch vooral hobbymatige knutselaars. Wij konden 
ons onderscheiden met onze kennis van wet- 
en regelgeving, compleet met certificering.” 
Feye bleef in eerste instantie op de achter-
grond, als ‘stille aandeelhouder’. Hij had een 
marketingfunctie bij een farmaceutisch bedrijf. 
Dat veranderde toen de activiteiten letterlijk 

Drones zijn inmiddels veel meer dan alleen maar een leuk 

speeltje. Het aantal commerciële toepassingen groeit snel. 

Zoals inspectievluchten, om de actuele conditie van 

bijvoorbeeld tankinstallaties en schoorstenen in beeld 

te brengen. Dutch Drone Company in Rotterdam is een 

van de pioniers. Het bedrijf heeft inmiddels prominente 

opdrachtgevers in de (petro)chemische industrie en infra-

sector op de klantenlijst staan. En the sky is the limit, zegt 

Feye de Zwart, CEO van Dutch Drone Company. “We zijn 

ons al aan het voorbereiden op de Europese wetgeving, 

zodat we meer buitenlandse projecten aankunnen.”

een grote vlucht gingen nemen. “Toen de 
projecten groter begonnen te worden, vroeg 
Guido mij om het bedrijf te gaan runnen. Dat 
was ook het moment dat de vrijblijvendheid 
eraf ging. We moesten mensen in dienst gaan 
nemen. Voor Frans en Guido was het niet 
langer meer mogelijk om het er even bij te 
doen. De luchtvaart heb ik altijd interessant 
gevonden. Met drones had ik nog nooit 
gevlogen, maar ik heb al snel ook mijn brevet 
gehaald.”

Verzekeren tegen kaping
Commerciële dronevluchten zijn tegenwoordig 
aan strenge regels gebonden. “Je moet examen 
doen, de theorie en de praktijk zijn hetzelfde 
als voor het gewone pilotenexamen”, zegt 
Feye. “Je moet ook een medisch examen doen, 
aantonen dat je gezond bent. Veel luchtvaart-
procedures zijn hetzelfde. Boeken zijn 
hetzelfde. Je hebt te maken met dezelfde 
luchtvaartorganisaties. Je moet zelfs een 

www.dutchdronecompany.com

Interview

verzekering tegen kapingen afsluiten. Dat 
heeft Boeing ook.” “Een uitdaging”, zegt hij met 
gevoel voor understatement over het begin. 
“Alle wetgeving is geschreven op bemande 
objecten. Op vragen over onbemande objecten 
bestaat vaak geen antwoord. Op veel plekken 
mag bijvoorbeeld niet worden gevlogen. 
Drones zijn al gauw eng, dat past niet in 
de standaardwetgeving. Met zijn luchtvaart-
achtergrond heeft Guido gelukkig veel kunnen 
bereiken, het is prettig dat hij kan communice-
ren in dezelfde taal.”

Offshore-inspecties
Inmiddels zijn er elke dag zes, zeven medewer-
kers in de weer. Zij inspecteren tanks en 
schoorstenen in opdracht van grote namen als 
Shell, Exxon, BP en Tata Steel. “In het verleden 
moesten bedrijven een steiger bouwen en iets 
visueel inspecteren. Wij kunnen die inspectie 
uitvoeren zonder dat de fabriek ‘uit’ hoeft. 
Daar voegt onze industrie waarde toe. Wij zijn 

dit jaar ook begonnen met offshore-inspecties. 
Dat is weer een heel andere uitdaging, omdat 
je op zee zit. Je hebt met het weer te maken.”

Data analytics
Feyes medewerkers zijn ook actief met het 
verwerken van de foto’s. “Het gaat niet alleen 
om een leuke foto, het gaat er ook om hoe je 
informatie verzamelt. Dat moet snel, slim en 
veilig. Je bent er niet door na een inspectie 
tegen die klant te zeggen: ‘Hier heb je duizend 
foto’s, succes ermee’. Daarom hebben we ook 
al portals ontwikkeld om data beschikbaar te 
stellen. Van een schoorsteen maken we een 
3D-model. Na elke vlucht kunnen we nieuwe 
foto’s koppelen, om te laten zien wat de schade 
is. Dan kun je bijvoorbeeld zien dat er vorig jaar 
nog niets aan de hand was en er dit jaar een 
scheurtje van twee centimeter in die schoor-
steen zit. Je gaat dus predictive-management-
achtige oplossingen bieden. Ik wil niet zeggen 
dat de eigenlijke vlucht bijzaak is geworden, 
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maar het belang van data analytics wordt wel 
steeds groter.”

Camera’s met 100 megapixels
De foto’s zijn daarom zeer gedetailleerd: “Op 
haarscheurtjesniveau. We werken met een 
heel hoge resolutie; een foto is wel 20 MB 
groot. Camera’s hebben 100 megapixels. Data 
worden dus steeds groter en zwaarder. Als we 
die foto’s gewoon zouden versturen, zou de 
computer van de ontvanger crashen. 
We moeten het dus zo organiseren dat die 
opdrachtgever wel toegang heeft.” En de 
techniek staat niet stil. “De drones waar 
we in het begin mee werkten, liggen nu te 
verstoffen”, lacht hij. “Je hebt al camera’s met 
sensoren die gas kunnen detecteren. Dan 
praat je wel over camera’s van tachtigduizend 
euro. Die koop je dus niet zomaar.”

Het buitenland is de volgende stap in de 
ontwikkeling van Dutch Drone Company. 
“We hebben al een project in Noorwegen 

gedaan, we doen al zaken in België. We zijn 
ons al aan het voorbereiden op de Europese 
wetgeving, zodat we nog meer buitenlandse 
projecten aankunnen. Ook werken we in 
landen met partners die daar sterk zijn, zoals 
ingenieursbureaus.”

Overname
Alleen voor de boekhouding blijft hij dichtbij 
huis. “Frans van Staalduinen zat met zijn bedrijf 
al bij Alfa in Naaldwijk. Toen hij eruit ging, zijn 
we bij Alfa gebleven. We hebben een goede 
relatie. Een accountantskantoor heb je nodig. 
Alfa doet voor ons de btw-aangiften en de 
jaarrekening. Dat zijn belangrijke onderdelen, 
je moet de boel op orde hebben. We zijn ook 
al in gesprek met bedrijven die ons willen 
overnemen. Ook dan is een accountant 
belangrijk om je goed te adviseren en de juiste 
data aan te leveren. Ja, een overname. Soms 
is het nodig om een stap te maken om nog 
grotere klanten naar ons toe te halen.” 

Heb je een fijne vakantie gehad en/of heb je je volgende vakantie al gepland? 
Sommige mensen zetten hun vakantieplezier graag voort door een vakantie-
woning aan te schaffen. Maar in hoeverre kun je van zo’n vakantiewoning ook 
fiscaal genieten? Koop je een vakantiewoning in het buitenland, dan zul je goed 
moeten weten welke belastingdienst je pad kruist.
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Kun je ook fiscaal genieten 
van je vakantiewoning?  

 A ls je een vakantiewoning koopt, 
krijg je te maken met inkomsten-
belasting, omzetbelasting, over-
drachtsbelasting, toeristenbelasting 

en gemeentelijke belastingen. Je kunt ervoor 
kiezen om de woning zelf te verhuren met alle 
bijkomende communicatie en handelingen,  
of je kunt een bemiddelingsbureau in de  
arm nemen. In dat laatste geval moet je van 
tevoren glashelder hebben wat de bemidde-
lingskosten zijn. Wil je je vakantiewoning 
verhuren via een vakantiepark, informeer dan 
goed naar de opbrengsten en kosten en match 
de uitkomst met je verwachtingen.

Groene financiering
Van de rente op je spaarrekening hoef je het  
al lang niet meer te hebben, en dat maakt de 
aanschaf van onroerende zaken aantrekkelijk. 
Schaf je de vakantiewoning alleen aan voor 
eigen gebruik, dan is het enige financiële 
voordeel de meerwaarde die je bij verkoop 
hoopt te realiseren. De vakantiewoning hoort 
thuis in box 3 en wordt meegenomen in de 
vermogensrendementsheffing. Mogelijk kan 
een eventueel aangegane schuld voor de 
aankoop van de vakantiewoning nog in 
mindering worden gebracht op de rende-
mentsgrondslag. Koop je meerdere vakantie-
woningen en doe je veel werkzaamheden zelf? 
Dan worden de rendementen mogelijk 
betrokken in de box-1-heffing. Dat laatste is 
vaak ongewenst, omdat de opbrengsten dan 
worden belast.

Interesse? 
Neem voor meer informatie contact 
op met je Alfa-adviseur of met een 
Alfa-kantoor in de buurt. 

Omzetbelasting
Als je een vakantiewoning gaat verhuren,  
word je ondernemer voor de omzetbelasting.  
Dit betekent dat je aangifte omzetbelasting 
moet doen en omzetbelasting moet afdragen. 
Voordeel is dat de in rekening gebrachte 
omzetbelasting voor de vakantiewoning, 
bijvoorbeeld op de onderhoudskosten, in 
aftrek mag worden gebracht. Ligt je vakantie-
woning buiten Nederland, dan krijg je mogelijk 
te maken met twee landen die belasting willen 
heffen in relatie tot je vakantiewoning. 
Gelukkig heeft Nederland met de meeste 
landen een verdrag om dubbele belasting te 
voorkomen. Het land waarin de onroerende 
zaak ligt, is meestal ook het land dat de 
belasting mag heffen. Laat je hier goed over 
informeren. 

Toeristenbelasting
Voor de toeristenbelasting treed je als het 
ware zelf op als belastingdienst; jij zult de 
toeristenbelasting moeten innen en afdragen 
aan de gemeente waarin jouw vakantiewoning 
staat. 

BV
Je kunt een vakantiewoning ook aankopen 
middels een BV. Het nadeel daarvan is dat een 
eventuele waardestijging van de woning ook 
belast is. Voordeel is dat de woning niet wordt 
meegenomen in de vermogensrendements-
heffing.

Praktisch
Het aanschaffen van een vakantiewoning 
brengt ook de nodige praktische zaken met 
zich mee. Als je de woning gaat verhuren, moet 
je duidelijk vastleggen wanneer je zelf in de 
woning wilt verblijven. Ook zul je een deugde-
lijke verhuurovereenkomst moeten opstellen 
en concrete afspraken moeten maken met 
(potentiële) huurders. Op die manier kan een 
vakantiewoning leuk blijven!
 

Herma Brinkhuis
Fiscaal adviseur bij Alfa
hbrinkhuis@alfa.nl
088 2532803

Karin Waalderbos
Fiscaal adviseur bij Alfa
kwaalderbos@alfa.nl
088 2532767
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CEO Feye de Zwart (foto links): "Je praat wel over camera's van tachtigduizend euro."

In dit artikel gaan we uit van de huidige wet- en 
regelgeving. Aangekondigde wetswijzigingen op 
Prinsjesdag kunnen de situatie dus veranderen.



Van slachtoffer van mensenhandel 
naar serveerster in een restaurant

JORRIT LOOIJENGA   NOT FOR SALE
www.wearenotforsale.nl
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 S lavernij bestaat nog altijd, al is het 
vaak onzichtbaar. Vooral vrouwen uit 
ontwikkelingslanden lopen het risico 
slachtoffer te worden van mensen-

handelaren. Ze komen bijvoorbeeld gedwongen 
terecht in de prostitutie. In 2013 gaat het project 
Not For Sale van start. Not For Sale geeft slacht- 
offers van mensenhandel een nieuw perspectief 
op de toekomst. Het initiatief richt zich op 
vrouwen die in een Amsterdams opvanghuis 
verblijven. In sociale ondernemingen, zoals 
Dignita, krijgen zij de kans om te leren en te 
werken. Dat vergroot hun kans op de arbeids-
markt – en daarmee op een menswaardig 
bestaan.

Cursus soep maken
“We zijn als dagbesteding een project gestart 
met het maken van soep”, zegt Jorrit Looijenga. 
Met Toos Heemskerk is hij directeur-bestuurder 
van Not For Sale. “We huurden een keuken op 
de Wallen en organiseerden een cursus soep 
maken. Die soep verkochten we weer op de 
Wallen aan vrouwen die in de raamprostitutie 
zitten. Die cursus duurde vier weken, daarna 
kregen de deelnemende vrouwen een 
certificaat. We zagen dat de cursus van veel 
toegevoegde waarde was voor het herstelpro-
ces van die vrouwen. Ze zijn getraumatiseerd 
door hun ervaringen, ze zitten vaak in een 

Een broodje romige paddenstoelen. Jeminitische lamsbout op brood. Stracciatella 
di burrata. Wie niet beter weet, zou denken dat hij of zij in een trendy restaurant 
verzeild is geraakt. En dat is Dignita ook, met z’n vestigingen in het Vondelpark en 
de Hoftuin in Amsterdam. Achter de schermen wacht een verrassing. De formule 
werkt deels met vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel en hier weer de 
kans krijgen een normaal bestaan op te bouwen. Maar een unique selling point? 
“Met de boodschap dat hier slachtoffers van mensenhandel werken, creëren we 
geen restaurant. Mensen moeten hier komen vanwege het goede eten, vanwege 
de sfeer”, zegt Jorrit Looijenga.

uitzichtloze situatie doordat ze moeten 
wachten op hun rechtsszaak. En dat kan jaren 
duren. Rechtszaken lopen ook weleens op 
niets uit, als er onvoldoende bewijsvoering is.”

Moderne slavernij
Mensenhandel komt voor in allerlei sectoren: 
de seksindustrie, de horeca- en schoonmaak-
sector en niet te vergeten in de champignon- en 
aspergeteelt, weet Jorrit. “Het is vele uren wer-
ken voor weinig tot geen loon en met beroving 
van vrijheid. Dat is dus moderne slavernij. Het 
gebeurt ook in Nederland.” Bij verdenking van 
mensenhandel wordt de persoon in kwestie in 
een opvangtehuis gebracht en komt vervolgens 
in een B8/3-procedure. Dit geeft het slachtoffer 
het recht op een verblijfsvergunning. In deze 
periode onderzoekt justitie de zaak.

Bedrijfsplan
Het leerwerktraject werd met hulp van externe 
financiers een echt restaurant. Jorrit kwam er 
als vrijwilliger terecht. “Bij een horecabedrijf op 
Schiphol was ik verantwoordelijk voor marketing 
en conceptontwikkeling. Ik heb een bedrijfs-
plan gemaakt, we hebben een aantal fondsen 
benaderd die het idee wel wilden financieren. 
We zijn gestart met het idee: we zien wel waar 
het schip strandt. Inmiddels is het een groot 
succes.”

Not For Sale: www.wearenotforsale.nl

Dignita: www.eatwelldogood.nl

Schenken aan Not For Sale? 

Een initiatief als Not For Sale kan niet 
zonder begunstigers. Sta je als lezer 
positief tegenover dit doel? Overweeg dan 
eens een donatie. Bijvoorbeeld aan het 
eind van het jaar. Kijk op de website onder 
‘Steun ons’ voor meer informatie.

Eigen leerwerktraject
Na het eerste restaurant in 2015 volgde in 
2017 een tweede. Vorig jaar opende Not For 
Sale een derde locatie, voor trainingen en 
het voorbereiden van maaltijden. Het aantal 
medewerkers gaat richting de tachtig, van wel 
veertig nationaliteiten – de voertaal is Engels. 
Jorrit: “Samen met het ROC Amsterdam 
hebben we een eigen leerwerktraject ontwik-
keld, samen met hun koksopleiding. De 
trainees - zo noemen we de deelnemers - leren 
er kook- en snijtechnieken, maar ook gastvrij-
heid. Het is een combi van theorie en praktijk. 
Daarna maken ze de stap naar het restaurant. 
Gaat dat goed, dan bieden we hun een baan 
aan. We hebben nu negen vrouwen in dienst 
kunnen nemen. Ook hebben we nog eens 
twaalf, dertien vrouwen extern aan een baan 
kunnen helpen, in de retail, bij cateringbedrij-
ven of bij schoonmaakbedrijven.”

Richting Den Haag
Het succes is niet onopgemerkt gebleven. “We 
krijgen verzoeken uit andere steden waar veel 
opvangcentra zijn, om het model daar naartoe 
te brengen. We overwegen om volgend jaar 
richting Den Haag te gaan. We willen groeien, 
maar niet te snel. Het moet behapbaar zijn.”
Ook elders zal het concept als ‘gewoon’ restau-
rant in de markt worden gezet. “Het gros van 

de gasten weet het niet. We communiceren 
het nergens in het restaurant, maar we 
verhullen het ook niet. Als gasten ernaar 
vragen, leggen we het wel uit. Maar we zetten 
niet groot op het raam: hier werken slachtof-
fers van mensenhandel. Met die boodschap 
creëren we geen restaurant. Mensen moeten 
hier komen vanwege het goede eten, vanwege 
de sfeer. Dáárvoor kom je terug. Bovenal moet 
het een plek zijn waar de trainees zich op hun 
gemak voelen.”

Maatschappelijke tarieven
Alfa is een van de partners die Not For Sale 
goed gezind is. “Alfa is voor ons heel belangrijk. 
Directeur Kees Leeflang van Alfa IJsselstein is 
erg betrokken bij onze organisatie. Hij is heel 
enthousiast. Bovendien hebben we goede 
afspraken met Alfa kunnen maken, dat zij ons 
van dienst zijn met maatschappelijke tarieven. 
Zij helpen ons met veel advieswerk. Voor 
fiscale constructies, onder andere in verband 
met onze ANBI-status, de donaties en 
fondsengelden die we ontvangen, hebben we 
specifiek advies nodig. Kees is iemand die onze 
organisatie inmiddels goed kent. Daarom zijn 
we heel blij met Alfa.”

Toos Heemskerk en Jorrit Looijenga zijn beiden directeur-bestuurder van Not For Sale.
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Prinsjesdag 
2019

Welke belangrijke informatie bevat het 
Belastingplan 2020 voor jou als onder-
nemer? Lees alles over de bekend-
gemaakte plannen op Prinsjesdag op 
www.alfa.nl/prinsjesdag.

Alfa en TLN gaan 
samenwerken 

TRANSPORT EN LOGISTIEK AGRINOTA

Alfa en TLN, de ondernemersorganisatie 
voor Transport en Logistiek Nederland, 
gaan samenwerken! Hiervoor is op 
15 augustus jl. een contract ondertekend. 
Alfa heeft speciaal voor de leden van TLN 
een product ontwikkeld: de TLN Bench-
mark. Ondernemers hebben hierbij 24/7 
inzicht in hun financiële gegevens.    

Toni di Addario, directeur van Alfa in 
Naaldwijk en tevens een van de aanjagers 
van het transportteam binnen Alfa: “Wij 
zijn bijzonder trots dat wij met deze mooie 
partij mogen samenwerken. TLN is dé 
ondernemersorganisatie binnen de sector 
transport en logistiek. Wij hopen hierdoor 
meer nieuwe klanten te bereiken en we 
bieden met de TLN Benchmark een mooi 
product voor de leden van TLN.” 

Werken bij Alfa  

Alfa Leerdagen   

Ben jij op zoek naar een nieuwe baan 
in een financiële omgeving, of ken jij 
iemand uit jouw netwerk die graag wil 
werken in de accountancywereld? Kijk 
dan eens op www.werkenbijalfa.nl.  
We nodigen belangstellenden graag uit 
voor een vrijblijvende kennismaking en 
vertellen dan meer over onze organisatie. 
Leuk om te weten: aan jonge, ambitieuze 
collega’s wordt een Professioneel 
Ontwikkeltraject (PO-traject) aangebo-
den. Een brede opleiding, waarbij jij als 
persoon centraal staat in de context van 
professionaliteit, loopbaan, adviseur 
en klant. Na dit traject ontvang je een 
erkend post hbo-certificaat en heb je 
ook nog de mogelijkheid voor verdere 
ontwikkeling in het mastertraject. 

Alfa vindt het belangrijk om te investeren 
in de opleiding en ontwikkeling van alle 
medewerkers. Daarom organiseren wij 
elk jaar de Alfa Leerdagen. Dit jaar zijn 
deze gepland op 11 en 18 november 
aanstaande. Jouw Alfa-adviseur is 
hierdoor op een van deze dagen mogelijk 
niet bereikbaar. Je wordt hier nog nader 
over geïnformeerd.  

TLN Benchmark 
Veel transportbedrijven willen meer 
inzicht in hun bedrijfsvoering. Hoe zit 
het met de kosten? Zijn deze niet te 
hoog? Hoe kunnen ze worden beheerst? 
Ben ik toekomstbestendig? 

De TLN Benchmark geeft alles weer in 
één tool. Ondernemers weten direct 
hoe ze ervoor staan en kunnen mede 
hierdoor goede, gefundeerde beslissin-
gen nemen. Alfa biedt de leden van 
TLN ‘Servicepartner Ledenvoordeel’ 
in de vorm van drie verschillende 
abonnementen: TLN Benchmark Brons, 
TLN Benchmark Zilver, TLN Benchmark 
Goud. Kijk voor meer informatie op de 
website www.alfa.nl/tlnbenchmark. 

Al je facturen 
in één 
overzicht
Sommige ondernemers brengen nog 
regelmatig hun facturen langs bij hun 
accountant. Het digitaliseren van de 
administratie is echter heel eenvoudig, 
zeker in de agrarische sector. Sinds drie 
jaar is er AgriNota, een initiatief van Alfa. 
Op één platform heb je al je facturen 
verzameld. Al meer dan 250 leveranciers 
doen eraan mee: van voer- en meststof-
fenleveranciers en zuivelproducenten  
tot – uiteraard – accountantskantoren, 
zoals Alfa. Hun facturen zijn voortaan 
automatisch beschikbaar in AgriNota. 
Krijg je toch nog een factuur op papier 
binnen? Geen probleem: even scannen 
en insturen naar je eigen mailbox in 
AgriNota. Alfa maakt er dan binnen  
24 uur een digitale factuur van. 

Afscheid van de facturenmap
Miranda Roefs, klant van Alfa in 
Langenboom, gebruikt het systeem nu 
bijna een jaar. Zij doet de boekhouding 
van de maatschap Roefs-Van der Heijden, 
een gemengd bedrijf met fokzeugen en 
melkkoeien in Loosbroek. “Het voordeel 
is dat je geen map met facturen meer 
hebt, of in ieder geval veel minder map. 
Alles gaat rechtstreeks naar AgriNota. 
Het is vooral het gemak. En het overzicht 
dat je met AgriNota kunt hebben.”

Interesse? Kijk op www.agrinota.nl 
of vraag ernaar bij je eigen adviseur.

Nieuwe directie-
voorzitter bij 
Alfa Naaldwijk

Per 1 juli jl. is  
Hans de Leeuw  
de nieuwe directie-
voorzitter van Alfa 
in Naaldwijk. Samen 
met directeur  
Toni di Addario 
heeft hij de leiding 
over het kantoor  
in het Westland.  
Hans kent een lange 
carrière bij de  

Rabobank in maar liefst zeven verschillende 
regio’s. Tot voor kort was hij directievoor-
zitter van Rabobank Westland. “Een bedrijf 
beter maken, daaraan werken met een team 
van mensen; daar ligt mijn kracht.”

Alfa Register-
accountants 
komt dichterbij!
Alfa Registeraccountants opereert vanaf 
1 september jongstleden nu ook vanuit 
Gorinchem en Zelhem. Wilco van der Spek, 
directievoorzitter, Alfa Registeraccountants: 
“We wilden graag fysiek dichter bij de klant 
aanwezig zijn. We zijn daarom erg blij dat 
we in het pand van Alfa Accountants en 
Adviseurs in Gorinchem en Zelhem onze 
dienstverlening kunnen uitvoeren”. 
Alfa Registeraccountants werkt landelijk 
en heeft daarnaast vestigingen in Nijkerk 
(hoofdvestiging), Naaldwijk en Sneek. Ook 
is Alfa Registeraccountants internationaal 
actief; er wordt nauw samengewerkt met 
het internationale samenwerkingsverband 
DFK International. Binnen dat samenwer-
kingsverband zoeken 220 accountants- en 
adviesorganisaties in 92 landen elkaar op. 
Zie ook: www.alfa.nl/registeraccountants. 

Hans de Leeuw

DERDE DINSDAG 
IN SEPTEMBER

Samenwerking 
met Novel Groep
Alfa en Novel Groep Accountants en 
Adviseurs gaan per 1 november 2019 
samenwerken. Hierdoor ontstaat een basis 
voor (nog) bredere dienstverlening met 
betrekking tot accountancy en advies in  
de Achterhoek. Alfa heeft nu drie kantoren 
in de Achterhoek: in Aalten, Zelhem en 
Zutphen. Met de overname van Novel 
Groep in Winterswijk is de vierde vestiging 
van Alfa in de Achterhoek een feit. Novel 
Groep zal verder gaan onder de naam  
Alfa Accountants en Adviseurs. 
Directievoorzitter Arjan Kruisselbrink: 
“Mede door onze samenvoeging krijgen wij 
een grote uitbreiding van onze mkb-praktijk. 
Bovendien kunnen wij vanuit de Achterhoek  
zo nog beter controleplichtige klanten 
bedienen. Het bestaande team voor 
HR-diensten gaan we uitbouwen. Daarmee 
ontstaat een bredere basis om onze 
dienstverlening lokaal te behouden en op 
diverse terreinen nog verder uit te breiden. 
Dit vergroot ook onze aantrekkelijkheid als 
werkgever.”

Duurzaam kantoor       
          Leeuwarden 
               geopend
                                      Begin augustus is
                                Alfa Leeuwarden binnen
                             de stad verhuisd naar de 
Lynbaan 25. Dit kantoor in Friesland is een 
van de meest duurzame kantoorpanden in 
het noorden van Nederland. Het voldoet 
aan de hoogste BREEAM-norm; een 
internationaal keurmerk om de duurzaam-
heid van gebouwen in kaart te brengen. 
Er is gebouwd op een veilige, duurzame en 
omgevingsbewuste wijze, waarbij gebruik 
is gemaakt van gecertificeerde materialen. 
Ook is er veel aandacht besteed aan de 
gezondheid en het comfort voor de mede-
werkers. Wil je het kantoor bezoeken? 
Kom dan naar de feestelijke opening op 
18 oktober aanstaande. Meer info vind je 
op www.alfa.nl/nieuwbouwleeuwarden.
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Afval beter scheiden, ledverlichting, 

zonnepanelen op het dak, elektrische 

auto’s in het wagenpark. Het zijn 

maatregelen die bedrijven relatief 

gemakkelijk oplepelen, als je vraagt 

wat ze concreet doen op het gebied 

van duurzaamheid. In dat rijtje komt 

duurzame bedrijfskleding inmiddels 

steeds vaker voor. “Terecht,” vindt 

Remco Dupuis (directeur Goodfuture, 

Fair Workwear). “Het is een mooie stap 

voor bedrijven die hun duurzaamheids- 

beleid wat steviger willen aankleden.” 

REMCO DUPUIS   GOODFUTURE
www.goodfuture.nl

Groen licht voor duurzame 
bedrijfskleding 

  Met jarenlange ervaring in de 
bedrijfskledingmarkt op zak, startte 
Remco Dupuis in januari 2019 zijn 
bedrijf. Dat deed hij vanuit een 

stevige motivatie: “De textielindustrie is een van 
de meest vervuilende industrieën ter wereld. 
Voor de productie van één katoenen T-shirt is 
vierduizend liter(!) water nodig, voor een jeans 
tienduizend liter. En dat vaak in landen waar 
(drink)water niet bepaald in overvloed aanwezig 
is. Dat zette mij aan het denken.” Hij wil met  
Goodfuture bedrijven en hun medewerkers in 
beweging krijgen, anders naar bedrijfskleding 
laten kijken. “Uiteraard moet ik hier mijn geld 
mee verdienen, maar elke keer dat een nieuwe 
klant start met het verduurzamen van zijn 
bedrijfskleding, word ik daar blij van. Het is 
toch een stap(je) naar een goede toekomst.”

Collectie van 100% gerecycled materiaal
Als alternatief voor gewone katoenen kleding 
kiest Goodfuture bewust voor bedrijfskleding 
van biologisch katoen - waarvoor beduidend 
minder water en pesticiden benodigd zijn - en 
gerecycled katoen. Maar ook voor kleding die 
voor een groot deel bestaat uit garens, gemaakt 
van gebruikte petflessen. Bamboe of Tencel 
vormen eveneens goede alternatieven. 
“Inmiddels bieden wij als eerste in Nederland 
een complete collectie bedrijfskleding (T-shirts, 
polo’s, sweaters, werkbroeken, softshells, etc.) 
aan, die voor 100 procent uit gerecyclede 
materialen bestaat. Daar zijn we trots op.”

Goede arbeidsomstandigheden
Kiezen voor duurzame bedrijfskleding gaat 
verder dan aandacht voor duurzame materialen. 
De kleding moet ook onder goede arbeids-
omstandigheden worden geproduceerd. “Wij 
werken hiervoor uitsluitend met merken die 
worden gecontroleerd door onafhankelijke 
instanties, zoals de Fair Wear Foundation.  
Zij monitoren arbeidsomstandigheden in de 
kledingindustrie in landen waar geproduceerd 
wordt. Medewerkers van Fair Wear bezoeken de 
fabrieken, interviewen medewerkers, kennen 
cijfers toe (schaal van Fair Wear) en geven ook 
verbeteringsadviezen. Gaat een merk dat ik 
afneem slechter presteren op de schaal van 
Fair Wear? Dan neem ik rechtstreeks contact 
op met dat merk en vraag naar hun verbeter-
plannen. Zijn die er niet, gaan ze te traag of niet 
ver genoeg? Dan zijn wij helaas genoodzaakt 
afscheid te nemen van het merk. We doen hier 
geen concessies aan!” 

Zichtbaar MVO-beleid
Duurzame bedrijfskleding kan voor bedrijven 
een heel zichtbare vorm van het MVO-beleid 
zijn, benadrukt Remco. “Wij bieden onze relaties 
de mogelijkheid om het beeldmerk ‘Fair 
Workwear’ op de duurzame kleding te laten 
drukken of te borduren. Daarmee kunnen 
bedrijven aan hun opdrachtgevers laten zien 
hoe belangrijk zij duurzaamheid vinden. Tegelij-

kertijd zorgt het voor een positieve prikkel 
richting hun eigen medewerkers om hier bewust 
over na te denken.” 
Afgedragen en beschadigde kleding van relaties 
neemt Goodfuture in. “Wij zorgen ervoor dat 
die kleding terug de keten in gaat. Een deel van 
de kleding (onder andere kleding met reflectie 
of brandwerende materialen) leent zich niet 
voor recycling naar nieuwe kleding. Daar worden 
dan andere dingen van gemaakt, zoals sport-
tassen, isolatie- of akoestisch materiaal of 
grondstoffen voor toepassing in automotive. 
Met de opbrengst van de ingeleverde bedrijfs-
kleding ondersteunen we goede doelen, die 
zich inzetten voor de toekomst van (kwetsbare) 
kinderen. Dit sluit goed aan bij onze bedrijfs-
naam Goodfuture.” 

Wat kost dat?
Moet er voor duurzame bedrijfskleding nu meer 
of minder worden betaald dan voor ‘gewone’ 
bedrijfskleding? “Beide soorten bedrijfskleding 
worden verkocht onder duurdere en goedkopere 
merken. Leg je beide soorten bedrijfskleding 
naast elkaar, dan gaat het hooguit om zo’n vijf 
procent prijsverschil - naar boven of naar 
beneden. Vanuit mijn oogpunt gezien, lijkt de 
prijs me dan geen beletsel om over te stappen 
op duurzame bedrijfskleding. Zeker wanneer je 
kijkt naar wat je er in je marketinguitingen mee 
kunt doen en hoe het je medewerkers stimu-
leert. Ook kun je het als punt opvoeren in 
aanbestedingen, etc. Die extra’s – of liever: 
kansen – krijg je er gratis bij.”

Geen toevallige klant
Remco kwam niet ‘toevallig’ uit bij Alfa in zijn 
zoektocht naar een accountantskantoor. 
Arnoud Bosch (directievoorzitter Alfa Gorinchem) 
en Remco kennen elkaar hun hele leven al, 
omdat ook de wederzijdse ouders al ruim 
vijftig jaar met elkaar bevriend zijn. Ook had 
Arnoud Remco in het verleden al eens 
financieel geadviseerd. De stap naar Alfa was 
daarom klein. “Alfa regelt voor mij de fiscale 
zaken, btw-aangiften en de loonadministratie, 

maar heeft me ook erg geholpen in de eerste 
fase van mijn bedrijfsvoering. Het contact met 
Arnoud en zijn collega’s is plezierig en 
professioneel; veel kennis van zaken en korte 
reactietijden. Bovendien is Arnoud altijd 
oprecht geïnteresseerd in hoe het met ons 
bedrijf en met mij gaat.” 

Bewuste keuzes
Remco: “Voor mij speelt daarnaast expliciet 
mee dat Alfa een B Corp-organisatie is. Ik werk 
alleen samen met zakelijke partijen die voor 
duurzaamheid gaan. Dat beperkt zich dus niet 
tot zakendoen met leveranciers van duurzame 
kleding. Ik maak ook bewust de keuze voor mijn 
accountant, onze leverancier van verpakkings-
materialen en de bouwer van onze website. 
Ik neem alleen nieuwe medewerkers aan met 
oprechte interesse voor duurzaamheid; alleen 
zij kunnen onze boodschap goed uitdragen. 
Het moet gewoon allemaal kloppen met elkaar. 
Kortom, intrinsieke motivatie en ‘de groene 
draad’ typeren ons bedrijf!”

Remco Dupuis van Goodfuture biedt 
bedrijfskleding die voor 100 procent  
uit gerecyclede materialen bestaat. 



Personeel werven en selecteren 
met Alfa? Ja, dat kan!
Alfa begint met een nieuwe dienst: 
Werving en Selectie. Nieuw en tegelij-
kertijd logisch, want via Alfa Salaris en 
Personeel hebben we al veel te maken 
met het personeelsbestand bij opdracht- 
gevers. We gaan onze klanten bijstaan 
om de juiste mensen te vinden in een 
krappe arbeidsmarkt. Met professionele 
begeleiding van Alfa is het personeels-
probleem niet een-twee-drie opgelost, 
zegt personeelsadviseur Tuba Karaman- 
Arslan. Maar de kans dát de ideale 
kandidaat wordt gevonden, gaat wel 
met sprongen omhoog.
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opgeleid in het werkterrein. Ook is er een 
'gereedschapskoffer' ontwikkeld: een compleet 
pakket aan diensten om het proces van 
werving en selectie te stroomlijnen.

Totaalpakket bieden
Waarin verschilt de aanpak van Alfa met die 
van de vele andere partijen die er in de markt 
zijn? Tuba: “Als brede zakelijke dienstverlener 
kunnen we met onze complete kennis van de 
klant een unieke bijdrage leveren. We konden 
die klant al adviseren over salaris, arbeidsvoor-
waarden en personeel. En nu hebben we tools 
ontwikkeld om te bepalen wat de beste manier 
is om kandidaten te werven en te selecteren. 
Hoe kun je nu het beste werven? Waar vind je 
kandidaten? Hoe voer je een sollicitatiegesprek 
en wat voor vragen moet je stellen? We helpen 
klanten door de tekst van wervingsadverten-
ties aan te passen, we geven tips: heb je hier of 
daar weleens aan gedacht? We kunnen worden 
ingezet om de gesprekken over selectie en 
arbeidsvoorwaarden te voeren en te adviseren 
over salaris en arbeidsvoorwaarden. We 
bieden dus een totaalpakket.”

Tuba Karaman-Arslan
Personeelsadviseur bij Alfa
tkaraman@alfa.nl
088 2531513

 I n veel sectoren begint de personeelskrapte 
serieuze vormen aan te nemen. Al zes 
kwartalen op rij rapporteert het CBS een 
toenemende scheefgroei op de arbeids-

markt. Het aantal openstaande vacatures  
gaat richting de 300.000, op een totaal van 
10,5 miljoen banen. Ook in 2020 wordt 
onverminderd een stijging verwacht. Op 
internet staan pagina’s vol vacatures, bedrijfs-
auto’s zijn bestickerd met een noodkreet:  
‘Wij zoeken collega’s!’ 
 
“Met Alfa Salaris en Personeel komen we al 
regelmatig in contact met opdrachtgevers. 
Onze klanten hebben niet altijd de expertise 
voorhanden om het wervingstraject 100% 
professioneel uit te voeren. Met de nieuwe 
dienstverlening gericht op Werving en Selectie 
willen we optimaal op die wensen inspelen”, 
zegt Tuba Karaman-Arslan. 

Ontwikkeltraject
Als personeelsadviseur bij Alfa is zij nauw 
betrokken bij de opzet van de nieuwe dienst. 
De afgelopen periode zijn de medewerkers 

Interesse?
Met Werving en Selectie richt Alfa  
zich op een brede verscheidenheid aan 
functies, met de focus op de meest 
gangbare werkterreinen. Niet alleen 
huidige klanten kunnen de expertise van 
Alfa inzetten. Ook voor niet-klanten is 
deze nieuwe vorm van dienstverlening 
binnen Alfa Salaris en Personeel 
beschikbaar. Interesse? Neem contact 
op met je personeelsadviseur, je 
klantbeheerder of met een Alfa-
kantoor in de buurt.
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Verkoopklaarscan
Om ondernemers te helpen met het verkoopklaar maken van hun 
onderneming, biedt Alfa de Verkoopklaarscan aan. Via dit stappenplan 
loop je op gestructureerde wijze langs alle relevante financiële, juridi-
sche en bedrijfskundige punten. Als je bedrijf verkoopklaar is, kunnen 
we je via een professioneel verkoopplatform helpen om in contact te 
komen met de juiste koper. Je bedrijf wordt op dit platform geanonimi-
seerd aangeboden. Als je er prijs op stelt, kunnen we je bedrijf daarnaast 
ook via onze eigen kanalen/adviseurs bij potentiële kopers onder de 
aandacht brengen.

Ondernemers kunnen hun bedrijf 
om heel verschillende redenen willen 
verkopen: naderend pensioen, struc-
tureel krimpende omzet, een interes-
sante koper met uitbreidingsplannen, 
etc. Als je je bedrijf verkoopklaar wilt 
maken, geldt er één gouden regel: 
begin op tijd. Het verkoopklaar maken 
kent de nodige fiscale, juridische en 
financiële aandachtspunten en is in 
veel gevallen ook een emotioneel 
proces. Is je bedrijf eenmaal verkoop-
klaar? Dan is het afwachten totdat je 
de juiste koper vindt of totdat deze zich 
spontaan meldt. Dit kan even duren. 

Begin op tijd met het 
verkoopklaar maken 
van je bedrijf  

 Bas van Loo, adviseur bij Alfa Consultants, 
heeft inmiddels heel wat ondernemers 
geholpen om hun bedrijf verkoopklaar 
te maken. “Onze klantbeheerders 

nemen contact met mij (en mijn collega’s) op 
als zij signalen krijgen dat een klant zijn bedrijf 
wil gaan verkopen. Daarnaast zijn er ook 
ondernemers die ‘wakker geschud’ moeten 
worden. Bijvoorbeeld omdat hun pensioen-
leeftijd nadert en ze de beslissing tot verkoop 
maar voor zich uit blijven schuiven. Daar komt 
bij dat veel ondernemers te rooskleurig denken 
over de waarde van hun onderneming. Ik zie 
dat bijvoorbeeld regelmatig bij bedrijven in de 
horeca, retail en automotive.”

Waar begin je?
Als duidelijk is dat de ondernemer (verkoop)
plannen heeft – of moet maken – voor zijn 
onderneming, wordt de ondernemer uitgeno-
digd voor een gesprek. “Tijdens dat gesprek 
vragen we flink door. Hoe gaat het leven  
van de ondernemer eruitzien na de verkoop, 
waarom wil hij of zij ermee stoppen? Welke 
persoonlijke motieven spelen er; is het leeftijd, 
geld, iets anders? Het betekent dus ook 
nadrukkelijk focussen op de softe kant. Zulke 
gesprekken zijn belangrijk, omdat we wel  
100 procent commitment van de ondernemer 
moeten hebben. Het is tamelijk teleurstellend 
als een ondernemer halverwege het traject 
opstaat en zegt ‘Dit is toch niet echt wat ik wil’.”

Verkoopklaar maken
Het verkoopklaar maken van een onderne-
ming vraagt om een brede blik. “We kijken 
onder andere naar de juridische structuur. 
De ondernemer kan namelijk zelf wel willen 
verkopen, maar zijn er nog andere aandeel-
houders of stakeholders waar rekening mee 
moet worden gehouden? Maar ook: wat is  
het verdienmodel, waar kun je het bedrijf  
nog optimaliseren, kunnen niet-rendabele 
activiteiten worden beëindigd of afgestoten? 
Het gaat zowel om financiële als bedrijfskun-
dige parameters. Financiële parameters zijn 
niet alleen de omzet en kosten, maar ook het 
werkkapitaal moet kloppen. Debiteuren- en 
voorraadbeheer zijn hier onder andere van 
belang. Bij bedrijfskundige parameters gaat 
het om andere zaken. Een bekende uitspraak 
is ‘de vent maakt de tent’, maar blijft die tent 
nog wel overeind staan als de vent vertrekt? 
Dat aspect wordt vaak onderschat. De mate 
waarin het bedrijf van jou afhankelijk is, 
weegt mee in de prijs die de koper ervoor wil 
betalen. Mogelijkerwijs moet je je bedrijf zelfs 
echt herstructureren en extra personeel 
aannemen om jouw vertrek op te vangen. 
Dat heeft invloed op het resultaat en daarmee 
de prijs.”

 
Bas van Loo
Adviseur bij Alfa Consultants
bvanloo@alfa.nl
088 2533073
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 H et bedrijf bestaat inmiddels zo’n dertig jaar, met 
aan het hoofd Klaas Klein, zijn vrouw Hanneke 
en oudste zoon Carlos. Klein begonnen, maar 
inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste 

bedrijven op de Nederlandse markt voor verhuur en verkoop 
van woon- en kantoorunits. Gemiddeld worden er op 
jaarbasis nu enkele duizenden units van het bedrijf gekocht 
en gehuurd. 

Grote groei
Klein Units kende een langdurige periode van rustige groei. 
Dat veranderde toen het bedrijf vijf jaar geleden verhuisde 
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KLAAS EN HANNEKE KLEIN   KLEIN UNITS
www.kleinunits.nl

Behulpzame kubieke meters woon- en 
werkruimte op bestelling 

naar een nieuwe locatie, die drie keer zo groot 
was. Vervolgens nam het productiebedrijf 
Brouwer Units en Wagenbouw in Nijkerk over. 
Directeur Klaas Klein: “We hebben heel lang 
geopereerd vanuit een soort underdogpositie. 
Maar wanneer je in een tijd waarin er crisis  
in de bouw heerst ineens drie keer zo groot 
wordt, kun je dat niet langer onopvallend 
doen. Dan word je ineens wel heel zichtbaar.” 
Hanneke: “De doelgroep waar we aan 
verhuren, is in de loop der tijd ook uitgebreid; 
denk onder andere aan kinderdagverblijven die 
extra ruimte nodig hadden, woonunits voor 
arbeidsmigranten.” Door te mikken op zo’n 
brede doelgroep, maakt het bedrijf zich minder 
kwetsbaar. Klaas: “Tegelijkertijd maakt die 
gevarieerde doelgroep met zijn verschillende 
behoeften het werk voor ons ook uitdagender 
– en leuker. Het mes snijdt voor ons dus ook 
aan die kant.”

Units en materiaal
Klaas: “Bij zusterbedrijf Brouwer In Nijkerk 
produceren we schaftwagens, schakelunits  
en stand-alone units. Deze units zijn volledig 
voorzien van sanitair, inrichtingen, net wat de 
klant wil. Alle producten worden van duur-
zame, onderhoudsarme materialen gemaakt en 
standaard voorzien van hoogwaardige isolatie 
en ledverlichting. Hierdoor hebben ze een 
hoogwaardige uitstraling, zijn ze makkelijk te 
onderhouden en gebruiken ze weinig energie. 
Desgewenst kunnen ze ook nog worden 
voorzien van zonnepanelen in combinatie met 
een accupakket, bewegingsmelders, infrarood-
verwarming en een thermostaat. Als er op een 
bouw veertig uur per week gewerkt wordt, 
hoef je zo’n unit immers niet 168 uur per week 
op twintig graden te houden.” 

Hanneke: “De klant vindt het steeds belangrij-
ker om een duurzaam product te krijgen. Daar 
proberen we dan ook vol op in te spelen. Klein 
Units verhuurt standaardunits, maar de klant 
kan ook kiezen voor maatwerk. En ook in deze 
tak van sport geldt: hoe minder maatwerk, hoe 

sneller de levering. “Een standaardunit van drie 
bij zes meter kunnen we binnen 24 uur leveren. 
Wil je maatwerk, of een zeer omvangrijke set 
units, dan kost dat meer tijd. De strategie is 
hoe dan ook om vanuit een zeer breed 
assortiment altijd een oplossing te vinden  
voor tijdelijke huisvesting.”

Groeipijn en beloning
Het bedrijf groeit de laatste drie jaar onstuimig, 
waardoor het huidige personeel nooit om werk 
verlegen zit. Klaas: “Als je medewerkers 
gedurende korte tijd een paar tandjes moeten 
bijzetten, is dat niet erg. Maar dat mag niet 
structureel worden. Om iedereen zich happy te 
laten voelen, hebben we besloten de verant-
woordelijkheden opnieuw te verdelen.” “Daar 
komt heel wat bij kijken”, merkt Hanneke op. 
“Iedere medewerker heeft zijn eigen pakket 
met competenties, zijn eigen karakter. Dat 
blijkt ook uit de DISC-scan. Alfa heeft hier haar 
rol van adviseur duidelijk waargemaakt; ik denk 
dat we hier heel goed uitgekomen zijn. Wij 
wilden geen mensen van buitenaf aantrekken 
en op leidinggevende posities zetten, omdat 
we daarmee het risico nemen dat het bedrijf 
van ons vervreemdt. Het behoud van onze 
cultuur vinden we erg belangrijk! Daarom 
krijgen we nu personele uitbreiding aan de 
onderkant. Onze huidige medewerkers met 
voldoende ontwikkelpotentieel geven we 
nieuwe taken en de kans om door te groeien.” 

Kantoorunits, woonunits, sanitairunits, containers of 
schaftwagens; je kunt het zo gek niet bedenken of het 
bedrijf Klein Units uit Staphorst verhuurt of verkoopt ze wel. 
Daarmee biedt het bedrijf een praktische oplossing voor 
bedrijven en particulieren die voor een bepaalde tijd een 
oplossing nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat er extra 
werkplekken gerealiseerd moeten worden voor een project, 
lokaalruimte bij scholen. Of denk aan de schaftwagens en 
containers op de bouw.

Klaas voegt toe: “Wij willen onze mensen ook 
goed belonen. Als het met Klein Units beter 
gaat, krijgen zij een extra beloning, die verder 
gaat dan de standaard loonafspraak. Maar je 
moet ook zelf het juiste voorbeeld geven. Wij 
trekken niet de maximale middelen uit het 
bedrijf; we herinvesteren veel in productiemid-
delen, waaronder rijdend materieel. Medewer-
kers zijn trots en blij als ze op tijd een nieuwe 
servicebus of vrachtauto krijgen.”

Adviseursrol
Alfa doet bij Klein Units niet het ‘gewone 
accountantswerk’, maar wordt uitsluitend 
ingeschakeld als adviseur. Daarbij hebben 
Hanneke, Klaas en Carlos het meeste contact 
met directeur Jan Mulder, Lieke Eerbeek en 
Jan Hansman van Alfa Dodewaard. Hanneke: 
“Het was en is voor ons een zeer bewuste 
keuze om ons bedrijf in deze onstuimige 
groeifase te laten adviseren door Alfa. Hoe 
goed onze eigen accountant ook is, je hebt 
mensen met bedrijfskundig inzicht nodig die er 
weer objectief, met een frisse blik naar kunnen 
kijken. Die zien namelijk weer andere dingen. 
Zij hebben ons begeleid met het bedrijfsopvol-
gingsplan, een strategisch plan en dynamische 
teamsessies. Hierdoor ga ik me nu ook meer 
richten op het financiële gedeelte, Klaas op het 
commerciële en Carlos op het organisatorische. 
Op deze manier kunnen wij onze groei de 
baas.”     

Klaas en Hanneke Klein van Klein Units
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Jaap van Bergeijk:  

“Pascal is een 
aanpakker die 
vooruit wil”
Jaap van Bergeijk, senior klantbeheer-
der bij Alfa Nijverdal, is de vaste 
contactpersoon voor Pascal Wispels en 
haar bedrijf Wispels Verzekeringen. Bij 
de boekhouding van een verzekerings-
kantoor komt er wat extra complexiteit 
om de hoek kijken. En dat vraagt wat 
meer van de accountant. 

Pascal Wispels:  

“Fijn dat Jaap 
ons bedrijf echt 

goed kent”
Pascal Wispels is directeur van Wispels 

Verzekeringen in Hellendoorn. Vanuit haar kantoor 
ontzorgt ze zowel particulieren als zakelijke relaties 

die met vragen bij haar komen over verzekeringen, 
hypotheken, pensioen en sparen. De zakelijke 

relatie met Alfa bestaat inmiddels heel wat jaren. 
Daarbij is Jaap van Bergeijk van Alfa Nijverdal haar 

vaste contactpersoon.

www.wispels.nl

 P ascal Wispels staat als derde generatie aan het roer van Wispels 
Verzekeringen. Waar haar opa destijds nog begon vanuit een 
schuurtje in de achtertuin, staat er nu een kantoorpand waar 
acht medewerkers voor met name regionale klanten werken. 

Pascal: “Ik ben onderaan begonnen, heb het hele bedrijf doorlopen,  
alle soorten werkzaamheden gedaan. Daar heb ik heel veel van geleerd. 
Dat impliceert ook dat ik gemakkelijk kan bijspringen als we even met 
piekbelasting zitten; dan help je elkaar.” 
 
Haar klantenkring bestaat grotendeels uit particulieren. “Dat klopt,  
maar er komen nu ook steeds meer vragen uit de zakelijke markt, omdat 
particulieren vaker voor zichzelf beginnen. Klanten komen voor onze 
uitgebreide financiële dienstverlening en persoonlijke benadering. We 
helpen hen onder meer met hypotheken en (schade)verzekeringen en 
ook de RegioBank maakt inmiddels een belangrijk onderdeel uit van ons 
kantoor. Op dit moment krijgen we vooral veel vragen over hypotheken 
en pensioen, bijvoorbeeld of het nu wel of niet verstandig is om een 
hypotheek over te sluiten. En 65-plussers bij wie er onbedoeld te veel 
vermogen in de stenen van hun koophuis is gaan zitten, melden zich 
ook. We timmeren ook aan de weg met nieuwe diensten, zoals het 
Erfrechtplan. Als een klant dit onder de arm meeneemt naar de notaris, 
is het voorwerk al gedaan en is hij goedkoper uit.” 
 
Pascal spreekt haar waardering uit voor het contact met Jaap: “Ik ken 
Jaap inmiddels al heel wat jaren. Ik vind het vooral prettig dat hij ons 
bedrijf écht goed kent; hij begrijpt hoe het eraan toegaat in ‘onze wereld’ 
en wat dat van ons als kantoor verlangt. En daarnaast de persoonlijke 
benadering; de lijntjes zijn altijd kort, ik krijg snel antwoord op mijn 
vragen.” Jaap doet het overigens niet alleen; er is regelmatig contact  
met de salarisadministratie bij Alfa. Ook voerde Pascal in de afgelopen 
periode ‘toekomstgesprekken’ met Antony Verschoor (directeur Alfa 
Nijverdal). “Over tien jaar wil ik hier nog steviger op de kaart staan en 
zowel de jonge, digital minded generatie op de juiste manier kunnen 
helpen als mensen die hier gewoon aan de balie komen.”

“P ascal is voor mij een bijzondere 
klant. Ten eerste vanwege het 
feit dat het een vrouwelijke 
ondernemer is; ik heb vooral 

mannelijke klanten in mijn klantengroep. 
Daarnaast heb ik veel respect voor de wijze 
waarop ze volop in het leven staat, met haar 
bedrijf, haar gezin, met haar maatschappelijke 
activiteiten. Ze weet zich bovendien in een 
door mannen gedomineerde branche uitste-
kend staande te houden.” 
 
Jaap kent haar bedrijf inmiddels door en door, 
wat ook noodzakelijk is om haar goed van 
dienst te kunnen zijn. “De assurantieboekhou-
ding blijft lastig. Het venijn zit daarbij vooral in 
het aansluiten van de rekeningen-courant met 
de verzekeringsmaatschappijen; die moeten 
een-op-een aansluiten. Om te weten hoe je 
hier precies mee om moet gaan, moet je echt 
de kennis hebben. Daarnaast heb je niet alleen 
een kantoorbankrekening, maar ook een 
bankrekening waar die rekeningen-courant 
over en weer gaan. Daar moet je ook weer een 
reserve in aanhouden.” Hij vervolgt: “Zo’n vijf 
jaar geleden zette Pascals vader een stap terug 
en sindsdien zwaait zij de scepter bij het 
kantoor. Ze weet van aanpakken en durft 

stevige beslissingen te nemen. Een paar jaar 
geleden besloot ze bijvoorbeeld om haar 
persoonlijke volmacht bij verzekeraars af te  
stoten en zich aan te sluiten bij Licent, een 
coöperatie van assurantieadviseurs. Van die 
beslissing heeft ze nog geen dag spijt gehad; 
die aansluiting heeft hun veel gebracht. Ze 
hoeven niet langer zelf overal het wiel in uit  
te vinden, veel zaken (zoals IT en opleidingen) 
worden nu centraal geregeld. Bovendien 
ontmoeten de aangesloten regionale kantoren 
elkaar regelmatig, wat weer nuttige contacten 
en inzichten oplevert. Wispels houdt nog wel 
zelf de bevoegdheid en maakt ook gewoon 
polissen op, waardoor ze klanten heel snel van 
dienst kunnen zijn.”  
 
De toekomst van Wispels Verzekeringen ziet 
Jaap zonnig tegemoet. “Pascal probeert de lat 
altijd weer een stukje hoger te leggen. Ze is 
kritisch, doet geen concessies aan kwaliteit en 
is altijd bereid om een ander te helpen. Die 
persoonlijke benadering, het dicht bij de klant 
willen staan, hoort echt bij haar en bij haar 
kantoor. Door goed zichtbaar te zijn in de 
lokale gemeenschap, mede door haar bestuurs-
functie bij Ondernemend Hellendoorn, timmert 
zij ook op die manier stevig aan de weg.”



Haken – was dat vroeger geen verplichte 
vorm van handenarbeid op de lagere school, 
of een hobby van oudere dames? Haal die 
laag stof er maar af, want haken wordt weer 
hip! Een psychotherapeute schreef onlangs 
zelfs een boek over het therapeutische 
effect, de rust van haken. Van die rust is bij 
Haakpret aan de Rijnstraat in Oss overigens 
maar weinig te merken; het gonst er van de 
bedrijvigheid om de dagelijkse dosis 
bestellingen de deur uit te krijgen. 

Haakpret is een commerciële onderneming, 
met de gemoedelijke nestgeur van een 
familiebedrijf. Anja Toonen is het creatief 
brein. Echtgenoot Theo is van de financiën, 
Lucas van Egeraat is brandmanager en zijn 
vriendin Romy en schoonzus Janne werken 
op de achtergrond ook mee. “We hebben 
net weer twee nieuwe boeken over haken 
gepubliceerd”, zegt Lucas. Zeven jaar 
geleden verscheen het eerste boekje, 
‘Letters haken’, geschreven door Anja. 

Haken is hip!

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

Onze vestigingen, overal dichtbij

Aalsmeer 088 2531100

Aalten 088 2531250

Amersfoort 088 2533500

Assen 088 2531550

Barneveld 088 2531400

Bennekom 088 2531650

Bleiswijk 088 2531850

Buitenpost  088 2532400

Dodewaard 088 2531750

Emmen 088 2532200

Gorinchem 088 2531950

Groningen 088 2531600

Hardenberg 088 2532850

Harderwijk 088 2531500

Heerhugowaard 088 2532100

Heythuysen 088 2532150

Hoogeveen 088 2532200

Klazienaveen 088 2532250

Langenboom 088 2533450

Leeuwarden 088 2532300

Meppel 088 2533150

Naaldwijk 088 2532450

Nijkerk 088 2533200

Nijverdal 088 2532750

Purmerend 088 2532100

Raamsdonksveer 088 2532050

Sneek 088 2533350

Wageningen 088 2531000

IJsselmuiden 088 2533000

IJsselstein 088 2532900

Zelhem 088 2531300

Zutphen 088 2531350

Zwolle 088 2533050

Alfa Registeraccountants 088 2533200

Alfa DAS 088 2533201

Alfa Consultants 088 2533300

GEDRUKT OP 100% 
GERECYCLED PAPIER

“Uitgeverijen zagen er geen markt in, daarom 
besloten we het zelf te doen.” Dat bleek een 
juiste beslissing te zijn. Haakpret heeft inmid-
dels 27 haakboeken in vier talen gepubliceerd. 
Deze zijn te koop via de webshop, net als 
de wol, complete pakketten en allerhande 
handwerkmaterialen. Bestellingen gaan 
onderhand de hele wereld over. 
“Vooral Amerika is een uitdaging. 
Daar zit zóveel markt!” 


