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CHAMPIONS LEAGUE
CLIENTCASE    |    Broederij Van Gent

Zou u al uw klanten durven inruilen voor één grote afnemer? Broederij Van Gent in Veenendaal 
waagde het erop en gooide haar businessmodel in twee weken tijd volledig om.
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“
Het is begin 1991. Cees en Leida van Gent hebben door 

hard te werken een mooie kuikenbroederij opgebouwd. 

Pluimveehouders uit de wijde regio zijn tevreden, de 

omzetten en marges goed.

En dan ineens klopt Cobb – één van ‘s werelds grootste 

pluimveespelers – op de deur. Willen jullie voor ons 

moederdieren uitbroeden? Er is één klein detail: je moet 

dan wel al je huidige klanten de deur wijzen. En veel geld 

investeren in je broederij.

Ga er maar aan staan. Zeker als je een jong gezin hebt, zoals 

Cees en Leida destijds. Toch twijfelen ze geen seconde. “Ik 

mocht vroeger van mijn ouders niet op voetbal. Als ik mijn 

benen zou breken, kon ik niet meer werken. Dit was mijn 

kans om alsnog ‘Champions League’ te spelen.”

Hightech proces

Want dat is wat het uitbroeden van moederdieren is voor 

broederijen. Dat merk je meteen als je binnenstapt in de 

hightech broederij. In geavanceerde broedkasten worden 

continu parameters als de eierschaaltemperatuur, de CO2-

waardes en het vochtgehalte in de broedmachine gemeten.

Allemaal om de ontwikkeling van het skelet, de spieren, 

organen en neurologische systemen van het kuiken te 

optimaliseren. 

 ⁃ Sommige kansen komen eens in uw leven voorbij

 ⁃ Onderzoek hoe u respect toont aan internationale relaties

 ⁃ Neem ruim de tijd voor de overdracht van het familiebedrijf

Het uitbroeden van de eieren duurt 21 dagen. Per cyclus is 

er plaats voor 1,4 miljoen eieren. De kuikens uit Veenendaal 

vinden hun weg naar pluimveebedrijven in onder andere 

Europa, het Midden-Oosten en Afrika. “Onze belangrijkste 

KPI is het aantal dieren dat na 100 dagen nog vitaal, sterk 

en gezond is”, zegt Willem van Gent. “Daarom investeren 

we veel tijd en energie in protocollen op het gebied van 

kwaliteit en dierenwelzijn. Ook krijgen kuikens hier in het 

ei al een vaccinatie tegen infectieziekten.”

Derde generatie

Met Willem en zijn zus Marlies staat inmiddels de derde 

generatie Van Gent aan het roer van de broederij. En dat 

is best bijzonder, want hij studeerde Accountancy en zij 

Rechten. “Ik was nooit jaloers op de baan van pa en ma”, 

zegt Willem. “Maar toen ik als business consultant vaker 

met ondernemers sprak, ging het toch kriebelen.”

Datzelfde gold voor Marlies, en samen gooiden ze thuis 

een balletje op. “Dat trof me als een donderslag bij heldere 

hemel”, blikt vader Cees terug. “Ik heb zelf nooit een keuze 

gehad, dus het laatste wat ik wilde was mijn kinderen een 

bepaalde kant opduwen. Al was ik stiekem natuurlijk wel 

ontzettend blij met hun wens. Want Broederij Van Gent is 

een prachtig bedrijf.”

Marlies en Willem draaiden in eerste instantie gewoon als 

werknemers mee in de broederij. Want ook al kenden ze 

het bedrijf van jongs af aan, het is toch anders als je er 40 

uur per week aan de slag gaat. Een ‘no go’ bleef lange tijd 

een serieuze optie, niet in de laatste plaats omdat Willem 

en Marlies nog drie zussen hebben. “We wilden koste wat 

het kost op één lijn blijven als familie. Als we met kerst niet 

meer om tafel zouden kunnen, hadden we het afgeblazen”, 

zegt Willem. “Daarom kozen we voor onafhankelijke 

begeleiding door Schuiteman. Dat onze zussen buiten ons 

om vragen en zorgen konden bespreken, was waardevol.”

En dan was er nog die andere spannende vraag: hoe zou 

Cobb denken over de overdracht? “Zij hadden een klik met 

IK HEB ZELF NOOIT EEN KEUZE GEHAD,
dus het laatste wat ik wilde was mijn kinderen 
een bepaalde kant opduwen.

mijn ouders, nog niet met ons. We zijn daarom al ruim voor 

de overname op het vliegtuig gestapt om onszelf voor te 

stellen en te praten over onze plannen. Dat we daar de 

moeite voor namen, werd gewaardeerd.”

Internationale relaties

Zeker als je internationaal opereert is investeren in relaties 

een must volgens Willem. “Verdiep je in hoe je respect 

toont in verschillende culturen. Je kunt daarin niet uitgaan 

van je eigen opvattingen. Zelfs Britten en Amerikanen 

hebben andere ideeën over respect dan wij Nederlanders. 

En wees altijd gastvrij. Maak tijd voor buitenlandse gasten, 

neem ze mee uit eten. Als je het puur zakelijk houdt, sla je 

de plank mis.”

Lessons Learned

CLIENTCASE
Broederij van Gent

BROEDERIJ VAN GENT   .   CLIENTCASE
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Om succesvol te zijn als bedrijf is het aanbrengen van focus belangrijk. Grote kans dat u ook niet de 

tijd, de middelen of de mensen hebt om alle goede ideeën in uw bedrijf uit te voeren. Tegelijkertijd 

wilt u waarschijnlijk wel de creativiteit en vindingrijkheid van medewerkers stimuleren en benutten.

De start-up Primephonic – een soort Spotify maar dan voor klassieke muziek – bedacht daarvoor GINO.  

Dat staat voor Great Idea, Not Now. Het is een lijst met slimme gedachten en proefballonnetjes die een 

prominente plek heeft in het bedrijf. Elk kwartaal wordt de lijst erbij gepakt, als er nieuwe doelen en prioriteiten 

worden gesteld.

MUST READ de DATA ECONOMIE
Data zijn het nieuwe goud. Onze 

economie verandert in razend tempo, 

waarbij informatie steeds meer de rol 

van geld overneemt.

Wat betekent dat voor uw bedrijf? Hoe  

gaat u om met data? En wat kunt u  

leren van spelers als Amazon en 

Alibaba? Wetenschapper Viktor Mayer-

Schönberger (Oxford Internet Institute) 

en journalist Thomas Ramge (The 

Economist) bezorgen u het nodige 

denkwerk.

3D-printen kan een nieuwe industriële 

revolutie teweegbrengen. Daar zijn de 

tech-pioniers in deze documentaire 

van overtuigd. U volgt ze in de race 

naar het marktleiderschap, inclusief 

de schaduwkanten die dat met zich 

meebrengt.  Te zien op: Netflix

“Succes is vaak het gevolg van een 
misstap in de juiste richting” Al Bernstein, Amerikaans journalist en schrijver

Charles Trevail

OUTSIDE IN
Welke strategieën hanteren ‘s werelds meest klantgerichte 

merken? Dat bespreekt Charles Trevail in zijn podcast met 

topgasten uit het bedrijfsleven, de media en de wetenschap. 

Ideaal voor korte autoritjes, want de podcasts duren zo’n 

twintig minuten.             Luisteren: gratis via Spotify of iTunes

PODCAST

Waar let u op als u nieuwe werknemers 

aanneemt? Volgens hoogleraar en 

voormalig Google-topman Lazlo Bock 

is leervermogen de belangrijkste voor-

speller van hoe succesvol iemand zal 

zijn in een nieuwe baan. Dat weegt dus 

zwaarder dan intelligentie, competenties 

en diploma’s. 

In een sollicitatiegesprek is leervermogen op verschillende 

manieren te ‘testen’. Leg een kandidaat bijvoorbeeld een extreem 

lastig probleem voor waar hij weinig verstand van heeft en vraag 

hoe hij een plan van aanpak zou maken. Vraag ook naar leerdoelen 

en leerbronnen. 

De waarde van 
niet-benutte 
service

Neem nieuwe werknemers aan 
op leervermogen

Laat u klanten zelf een deel van het 

werk doen via een app of portal? Bied 

dan altijd prominent en gemakkelijk de 

mogelijkheid om contact op te nemen 

met een medewerker. Die aanbeveling 

doen onderzoekers van de Harvard 

Business School in een onderzoek naar 

self service technologie. Klanten maken 

zelden gebruik van die ‘hulplijn’, maar 

alleen de mogelijkheid al zorgt voor 

minder stress, meer tevredenheid over 

de aankoopbeslissing en een groter 

vertrouwen in het bedrijf.

EYEOPENERS

Must Watch

PRINT THE LEGEND
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Samenwerken met influencers is ‘the next big thing’ 

in marketing. Influencer Noor Boufrach (29) geeft een 

kijkje achter de schermen van haar business.

Het begon twee jaar geleden met foto’s op Instagram. 

Gewoon wat kleding showen, leuke momenten delen. Al 

snel kwamen de hartjes. Vroegen mensen waar ze dat tasje 

had gekocht. En nu heeft @noorboufrach 57.444 volgers op 

Instagram.

Haar geheim? “Mezelf zijn.” Zo doet ze bijvoorbeeld geen 

moeite om haar huidziekte te camoufleren. “Ik ben mooi 

zoals ik ben. Niet ook mooi, maar mooi. Mijn doel is om bij 

te dragen aan de empowerment van vrouwen en positiviteit 

te verspreiden.”

Allergisch voor reclame

Die way of life spreekt jonge vrouwen aan. In hun kielzog 

volgen de bedrijven die deze doelgroep willen bereiken. 

Van Marlies Dekkers en Thalys tot KWF Kankerbestrijding. 

Allemaal weten ze: jongeren kijken geen tv meer en zijn in 

toenemende mate ‘allergisch’ voor reclame. Dus zoeken 

ze naar nieuwe manieren om onder de aandacht te komen. 

Daarbij komen ze steeds vaker uit bij influencers: 

bloggers, vloggers en Instagrammers met een boven- 

gemiddelde invloed op het koopgedrag van hun volgers.  

Die maken tegen betaling graag posts en stories waarin ze 

een product onder de aandacht brengen. 

In feite is de dynamiek hetzelfde als vroeger op het 

schoolplein: we willen allemaal zijn als het coolste jongetje 

of meisje van de klas. Maar door het enorme online bereik, 

is het effect van influencer marketing veel groter. Een 

goede campagne laat de servers van je webshop roken.

Interessant voor mkb

Ook voor mkb’ers biedt influencer marketing kansen 

volgens Boufrach. “Over 10 jaar doet iedereen het, nu ben 

je de concurrentie nog voor. Je hoeft niet groot te beginnen. 

Een lokale influencer is misschien wel interessanter voor 

jou, omdat die waarschijnlijk veel volgers in jouw plaats 

heeft.”

Zulke influencers staan vaak open voor samenwerking in 

ruil voor producten. Wil je een groter bereik? Reserveer 

dan een deel van je marketingbudget. Influencers als 

Boufrach hebben tariefkaarten. Dat is ook niet gek als je 

bedenkt hoeveel tijd ze in hun timeline stoppen. “Ik verdiep 

me in een merk, reis voor foto’s, moet beelden editen en 

de teksten en captions afstemmen”, zegt Boufrach. “Het is 

hard werken, maar ontzettend leuk om te doen.”

1

2
3

4

F U T U R E P R O O F 

Het nieuwe adverteren
Denk na over waar u voor staat en 

welk type influencer daarbij past. Als u 

een behoudend bedrijfsimago hebt, is 

samenwerking met een rebelse artiest 

niet geloofwaardig. 

Ga op zoek naar een influencer. U 

kunt ze rechtstreeks benaderen of 

inschakelen via platforms als Join en 

LinkPizza. 

Let bij de selectie op engagement 

(heeft iemand veel volgers en weinig 

reacties, dan kunnen er gekochte ‘fans’ 

tussen zitten) en professionaliteit 

(heeft een influencer een mediakit, 

een kvk-inschrijving en stuurt hij/

zij facturen, zodat u de kosten kunt 

aftrekken?).

Wees concreet in uw opdracht. Vertel 

hoeveel posts u verwacht, welke 

captions voor u belangrijk zijn, wat 

u absoluut wel en niet wilt. Leg de 

afspraken vast per mail. 

Stappenplan 
I N F LU E N C E R  M A R K E T I N G

EYEOPENER10
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MEESTERTACTICUS
INTERVIEW    |    Dwight Lodeweges

In de schaduw van Ronald Koeman bouwt assistent-bondscoach Dwight Lodeweges mee aan het  
nieuwe Oranje. Hoe komt het dat het Nederlands elftal weer indruk maakt? En wat kunnen 
ondernemers daarvan leren? 
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In between

Deze ochtend is de wedstrijdspanning ver weg in de 

Voorthuizense nieuwbouwwijk waar Lodeweges woont. 

Oranje zit tussen twee interlandperiodes in, de spelers 

zijn uitgewaaierd richting hun clubs voor de slotfase van 

het seizoen. Wat de staf van het Nederlands elftal in die 

periode doet? 

“Wij evalueren de wedstrijden tegen Wit-Rusland en 

Duitsland. Daarna richten we ons op de Final Four 

van de Nations League. Hoe gaan we straks tegen 

Engeland spelen? Elke week op maandag en dinsdag 

zijn we met de complete technische staf samen in Zeist.  

We bespreken dan waar we staan en verdelen de taken. 

Wie gaat welke wedstrijd kijken en analyseren? We zien 

onze internationals en spelers die tegen het niveau van 

Oranje aan zitten iedere week en bekijken alle wedstrijden 

en beelden. Maar we zijn bijvoorbeeld ook aanwezig bij het 

EK van Oranje onder 17.”

Carrière

Dwight Lodeweges werd op 26 oktober 1957 geboren in 

het Canadese Turner Valley. Op jonge leeftijd keerde hij 

met zijn familie terug naar Nederland, waar zijn vader 

in Voorthuizen een boomkwekerij opzette. De jonge 

Lodeweges bleek meer voetbaltalent te hebben dan kennis 

van coniferen en schopte het tot prof bij Go Ahead Eagles. 

Later volgden buitenlandse avonturen in Canada en de VS. 

Ook als coach volgde Lodeweges vooral zijn hart, waarbij 

hij koos voor clubs buiten de gebaande paden. Hij stond 

onder meer langs de lijn in Japan, de Verenigde Arabische 

Emiraten en Canada. In Nederland leidde hij onder meer 

PEC Zwolle, FC Groningen en SC Heerenveen. Dat hij op 

60-jarige leeftijd nog assistent-bondscoach zou worden? 

Dat verbaasde hem zelf ook. “Ik moest hard lachen, dacht 

dat iemand me in de maling probeerde te nemen. Toen 

bleek dat het serieus was, hoefde ik geen drie seconden 

na te denken. Hoe vaak krijg je nou zo’n kans? Ik kon geen 

nee zeggen, en dat wilde ik ook niet.”

Veldtrainer

Lodeweges is als assistent-bondscoach de veldtrainer  

van Oranje. Samen met Kees van Wonderen en Patrick 

Lodewijks verwerkt hij de uitgestippelde tactiek in 

trainingen en bereidt de spelers daarop voor met beelden  

van eerdere wedstrijden en van tegenstanders. Daarbij 

worden meerdere scenario’s uitgedacht en voorbereid. 

“Als we drie kwartier voor de wedstrijd de opstelling van 

de tegenstander krijgen, kunnen we daar in korte tijd 

op anticiperen. Met korte videoclips geven we de laatste 

instructies en dan is het aan de jongens op het veld.”

 “Ik moest hard lachen, dacht dat iemand 
me in de maling probeerde te nemen”

Maart 2019. De Johan Cruijff ArenA kolkt tijdens de 

tweede EK-kwalificatiewedstrijd. Na een moeizame eerste 

helft richt Oranje zich op. Duitsland wordt bij vlagen alle  

kanten op gespeeld. Matthijs de Ligt kopt Nederland 

op 1-2, even later prikt Memphis Depay de gelijkmaker 

achter Manuel Neuer. Niet voor het eerst weet Oranje 

door een aantal tactische omzettingen een wedstrijd te 

kantelen. 

De man die daar een belangrijke hand in heeft? Dwight 

Lodeweges. De 61-jarige Voorthuizenaar wordt door vriend 

en vijand geroemd om zijn tactisch inzicht. Spelers die met 

hem werken zeggen dat Lodeweges al in de eerste minuten 

van een wedstrijd ziet waar de kansen liggen en ook nog 

eens in staat is om dat over te brengen op de spelers.

Door vriend en vijand 
geroemd om zijn 

tactisch inzicht.

DWIGHT LODEWEGES   .   INTERVIEW

Dwight
LODEWEGES 
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“In Zeist hebben we een grote groepsruimte waar de 

jongens samen kunnen kaarten, darten, tafeltennissen 

of gewoon op de bank liggen met hun iPhone. Dat heeft 

geweldig uitgepakt. Wijnaldum zei een keer uit zichzelf 

op een persconferentie: ‘Ik heb nog nooit zoveel met de 

andere jongens gesproken’. Voor de hechtheid in de groep 

is dat heel belangrijk geweest.”

Duidelijkheid over tactiek

Ook het creëren van duidelijkheid over de speelwijze 

draagt volgens Lodeweges bij aan het huidige succes van 

Oranje. “We zijn met het Nederlands elftal relatief kort bij 

elkaar in een interlandperiode. Dan moet je elke minuut 

nuttig besteden. Direct als ze binnenkomen, leggen we de 

spelers uit hoe we gaan spelen tegen de eerstvolgende 

tegenstander en welke trainingen we hebben om die 

speelwijze voor te bereiden. Iedereen weet daardoor waar 

hij aan toe is en waarom we doen wat we doen. Dat vinden 

de jongens erg prettig.”

Een derde belangrijke pijler is volgens Lodeweges de 

persoonlijke aandacht voor internationals. Want in een 

omgeving waarin iedereen exceptioneel getalenteerd is, 

met louter sterke persoonlijkheden, is het cruciaal dat 

iedereen bereid is zich weg te cijferen voor het hogere 

doel: eindelijk weer eens een eindtoernooi spelen. “We 

voeren daarom veel 1-op-1 gesprekken met alle spelers. 

Ook met de wisselspelers die misschien nauwelijks 

minuten maken. Waar halen zij hun motivatie vandaan?  

Die aandacht komt niet alleen van mij, maar ook van de 

andere stafleden en van Ronald zelf. Hij stapt snel op 

spelers af, dat wordt gewaardeerd.”

Tijdens de wedstrijd zelf analyseren Lodeweges en Kees 

van Wonderen de speelwijze en tactiek van de tegenstander. 

“Dan is het je hoofd koel houden, Ronald Koeman van zoveel 

mogelijk informatie voorzien en hem verschillende opties 

voorhouden. Ook zijn we al bezig met de rust. Dan laten 

we spelers clips zien: kijk wat hier gebeurt, als we nou 

zo vrijlopen moet deze middenvelder van de tegenstander 

kiezen: dek ik door of blijf ik hangen?”

Magere jaren

Nog niet zo lang geleden leek Oranje dood en begraven. 

Na het mislopen van het EK en WK buitelden de kenners 

over elkaar heen met analyses over het failliet van 

het Nederlandse voetbal. Maar inmiddels schijnt de 

zon weer in Zeist. Oranje maakte indruk in de Nations 

League, met zeges op wereldkampioen Frankrijk en oud-

wereldkampioen Duitsland. De defensie onder leiding van 

Virgil van Dijk staat als een huis, Frenkie de Jong wervelt 

over het middenveld en met Memphis Depay in de spits 

kan er altijd wat gebeuren. 

Natuurlijk speelt de doorbraak van talenten als De Ligt en 

De Jong een belangrijke rol. Maar in het huidige succes 

ziet Lodeweges ook het effect van een aantal belangrijke 

ingrepen die onder Koeman plaatsvonden. De eerste is 

de switch naar de KNVB-campus in Zeist als uitvalsbasis 

tijdens interlandperiodes. 

“Ik heb nog nooit zoveel met 
de andere jongens gesproken”

Marginal gains

De zeventien miljoen bondscoaches die Nederland rijk is, 

hebben het nieuwe Oranje weer in hun harten gesloten. Zelf 

ziet Lodeweges dat het Nederlands elftal haar plafond nog 

niet bereikt heeft. En dus zoekt hij steeds naar marginal 

gains; kleine stapjes vooruit die net het verschil kunnen 

maken in het internationale topvoetbal.

Daarbij wordt veel gebruikgemaakt van data. “Alles 

wat we doen wordt gemeten. Snelheid van spelers, 

positiewisselingen tijdens de wedstrijd, de intensiteit 

van omschakelen; vooral op dat laatste vlak hebben 

we grote stappen gemaakt. Zelf focus ik me vooral op 

tactiek en positiespel. Hoe kunnen we tegenstanders uit 

elkaar spelen, groeien in onze diepgang? Maar het is ook 

steeds zoeken naar de balans. Fysiek, maar ook mentaal. 

Voorbereiding is alles, maar je kunt spelers ook te veel 

informatie meegeven.”

Liefhebber

In zijn functie als assistent-bondscoach voelt Lodeweges 

zich als een vis in het water. Lachend: “Ik werk met de 

beste voetballers van Nederland, zit op de tribune bij 

wedstrijden van Liverpool en Tottenham en mag voor mijn 

werk naar Ajax - Juventus. Dan tellen de uren die je maakt 

niet. Ik ben stapel van voetbal, niet van alle randzaken 

eromheen. Dan is deze rol heerlijk. Als assistent voel je 

nog geen 10 procent van de druk en verantwoordelijkheid 

die een hoofdtrainer voelt.”

DWIGHT LODEWEGES   .   INTERVIEW

Ik ben stapel van voetbal, niet van 
alle randzaken eromheen.
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Het is Lodeweges ten voeten uit. Hij hoeft niet in de 

spotlights te staan en vindt plezier in zijn vak belangrijker 

dan aanzien en status. En dat is misschien wel een erfenis 

van zijn tijd in het familiebedrijf. “Mijn vader was een 

buitenmens, maar moest om ons gezin te onderhouden 

een fabrieksbaantje accepteren toen we terugkwamen uit 

Canada.”

“Later is hij zijn hart gevolgd door die kwekerij te beginnen. 

Rooien, knippen, laden; het was zwaar en vies werk. Als het 

regende kwam hij zwart en doorweekt thuis. Maar hij ging 

er met ziel en zaligheid voor. Het heeft mij ook geleerd: als 

je doet wat je passie heeft, tellen de uren niet.”

tellen de uren niet”
“Als je doet wat je passie heeft, 

DWIGHT LODEWEGES   .   INTERVIEW

 › Kies assistenten die u 

aanvullen en geef ze de 

vrijheid.

 › Duidelijkheid over de koers 

zorgt ervoor dat talenten 

kunnen excelleren.

 › Creëer een cultuur in uw 

team waarin iedereen zich 

voor elkaar wil wegcijferen.

 › Iedereen in uw team heeft 

behoefte aan en groeit door 

persoonlijke aandacht.

 › Zorg dat u altijd voorbereid 

bent en weet hoe u zwaktes 

van concurrenten kunt 

uitbuiten.

Lessons  
Learned

“Ook als coach heb ik altijd mijn gevoel gevolgd. In de 

voetballerij krijg je regelmatig een knal voor je kop. Dan is 

het overeind komen, je plezier terugvinden en er weer voor 

gaan. Als ik dat plezier niet meer kan vinden of het gevoel 

heb dat ik een groep niet meer vooruit kan helpen, dan ben 

ik weg. Ik ga de rit niet uitzitten voor het geld. Dat is zonde 

van mijn tijd en daar is het spelletje te mooi voor.”
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Het is zaterdagmorgen. Nienke heeft 

de fiscale jurisprudentie verruild voor 

een kop thee en een woontijdschrift. 

Rustmomentje? 

Nou, rust is een relatief begrip als er 

een verhuizing door je hoofd spookt. 

Want er moet een keuken uitgezocht 

worden. En wat gaan we eigenlijk met 

het interieur doen? Menig avond wordt 

gespendeerd boven bouwtekeningen. 

Van vijf hoog in Amsterdam naar een 

huis met groen eromheen. Dat is het 

plan. Het huis staat, pardon, komt te 

staan in Blaricum. De bouw loopt iets 

vertraging op.

Daar kan je over klagen, maar het 

heeft ook zijn voordelen. Het betekent 

dat Nienke en haar gezin nog één 

zomer kunnen genieten van al het 

moois dat de hoofdstad te bieden heeft, 

waaronder vooral lekker varen over de 

Amsterdamse grachten. 

Even niets aan het hoofd en de wind 

door de haren. Varen is voor Nienke 

pure ontspanning. Gelukkig staat de 

nieuwe woning ook dicht bij het water. 

En heb je de haven van Huizen wel 

eens gezien, met zijn charmante 

Zuiderzee-uitstraling? Daar kan ze wel 

aan wennen.

Nee, als fiscalist praat ze zelden over 

haar privéleven. Terwijl ze omgekeerd 

toch de intiemste financiële details 

van klanten voorbij ziet komen. Dus bij 

deze: dit is ook Nienke!

Als ze op een verjaardagsfeestje 

vertelt dat ze fiscalist is? Dan ver-

anderen mensen in recordtempo van 

onderwerp. 

Nee, fiscaliteiten zijn niet sexy. Toch 

is er volgens Nienke niets leuker 

dan puzzelen met cijfertjes en juris- 

prudentie. En we willen toch allemaal 

zo min mogelijk belasting betalen?

Sinds 2018 werkt Nienke bij 

Schuiteman, waar ze een daverende 

entree maakte. “Ik was ziek op mijn  

eerste werkdag. Ik heb iedereen een 

hand gegeven en ben weer gegaan. 

Dan voel je je heel ongemakkelijk. 

Gelukkig reageerde iedereen begrip-

vol.”

Het ene moment is ze bezig met 

estate planning, even later werkt ze 

aan een fiscale constructie voor een 

internationaal concern. Tussendoor 

waaien collega’s binnen met fiscale 

vragen. 

Saai zijn haar dagen nooit. Maar het is 

ook de werksfeer die haar aanspreekt. 

“Er wordt hier gelukkig ook veel 

gelachen!”

Eén van de leuke kanten van haar vak? 

Dat het mensenwerk is. Elke klant 

is anders en voor bijna elk vraagstuk 

zijn meerdere oplossingen. Oprechte 

betrokkenheid betekent voor Nienke 

dan ook: zoeken naar de fiscale 

structuur die het beste bij de klant 

past. 

Al zijn er natuurlijk grenzen. Met 

wegsluizen van tien miljoen euro naar 

een geheime Zwitserse bankrekening, 

kan ze je niet helpen. Laat daar in 

tijden van de Panama Papers geen 

misverstanden over bestaan...

OPRECHT  BETROKKEN NIENKE  KROUWEL 

MAANDAG T/M VRIJDAG ZATERDAG & ZONDAG
Zakelijk / Vrije tijd
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Stufi van de 
zaak
Hebt u medewerkers met studerende 

kinderen? En wilt u die medewerkers 

graag aan uw bedrijf binden?

Denk dan eens aan studiefinanciering 

van de zaak. Dat kan mogelijk via de  

vrije ruimte van de werkkostenregeling. 

Een andere fiscaalvriendelijke mogelijk-

heid is om samen met uw werknemer 

een studiefonds op te zetten of zelfs 

rechtstreeks een studietoelage toe te 

kennen aan kinderen van werknemers. 

Vergeet als dga daarbij uw kinderen 

natuurlijk niet.

Zo zwart-wit is de keuze ook weer niet, maar  

feit blijft dat het belastingtarief over uit te  

keren dividend de komende jaren gaat stijgen.  

Dit jaar betaalt u 25%, volgend jaar 26,25% en 

in 2021 zelfs 26,90%. Het kan dus voordelig 

zijn om dit jaar nog een winstuitkering te 

doen.

Minder pijn van beperking afschrijving

Hebt u een bv of nv? Dan mag u sinds dit jaar de panden 

die u gebruikt voor uw bedrijf niet verder afschrijven 

dan 100% van de WOZ-waarde. De kans is groot dat u dat 

financieel gaat voelen. 

Wilt u de ‘pijn’ beperken? Denk dan eens aan het vormen van  

een onderhoudsvoorziening. Kijk ook kritisch naar de WOZ-

beschikking: misschien kunt u de werktuigenvrijstelling 

toepassen of is er wat aan te merken op de wijze van de 

waardering.

Nu  of  nooit?

UPDATES
Fiscaal Nieuws

als vriendendienst?

Tip
Dat u bijvoorbeeld uw kinderen belastingvrij ruim 100.000 

euro mag geven voor het kopen van een huis weet u 

waarschijnlijk. En misschien hebt u net als veel anderen in 

de afgelopen jaren gezocht naar slimme fiscale manieren 

om méér dan die jubelton te geven aan uw kinderen. Dat 

heeft de fiscus ook door. De Belastingdienst steekt nu 

een stokje voor het zogenoemde ‘kruislings schenken’. 

Daarbij geeft u het kind van vrienden een ton en doen zij 

het omgekeerde voor uw zoon of dochter. Zulke constructies 

leveren gewoon een belastingaanslag op van minimaal 30% 

schenkbelasting. 

S C H U I T E M A N . C O M / N I E U W S 

Meer fiscale tips? 
Kijk op: 
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DE KANSEN VAN PSD2 
VOOR ONDERNEMERS

EXPERTVIEW    |    Gert Kwetters  (Visionplanner)

Realtime uw cashflow analyseren en managen. Openstaande facturen innen met een zakelijk Tikkie. 
Klanten laten betalen met een app op hun smartphone. De nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2 
gaat het leven van ondernemers leuker en makkelijker maken, is de verwachting van Gert Kwetters 
van Visionplanner. 
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PSD2 verplicht banken om betaalgegevens en rekening- 

informatie gratis te delen met andere bedrijven, op 

voorwaarde dat de rekeninghouder daarmee instemt.  

Vanaf februari 2019 is de richtlijn in Nederland van kracht. 

Dat opent de weg voor innovatieve diensten en producten. 

De Googles van deze wereld draaien zich achter de 

schermen al warm. Zij zien een schat aan kansen. Die  

liggen ruwweg op twee terreinen. Allereerst zullen er 

betaalinitiatiediensten komen. Denk aan alternatieven  

voor iDeal, maar ook opvolgers voor de pinbetaling aan de  

kassa. Aan de andere kant ontstaan er rekening-

informatiediensten, zoals een app die een overzicht biedt 

van rekeningen bij verschillende banken. 

Sturen op cash

Visionplanner werkt aan zo’n rekeninginformatiedienst.  

Het gaat om een app die dagelijks cashmanagement voor 

mkb’ers mogelijk maakt. Kwetters: “Veel ondernemers 

sturen uitsluitend op cashflow. Het probleem is alleen dat  

ze nu geen goed overzicht hebben van hun cashpositie.  

Je ziet in je bankapp wel een saldo, maar niet hoeveel je 

nog aan salarissen moet betalen, hoe je debiteurenpositie 

is, welke facturen je zelf nog moet betalen en wat je deze 

maand moet afdragen aan omzet-, loon-, vennoot- en 

inkomstenbelasting en sociale lasten.

De interface die Visionplanner nu ontwikkelt lost dat 

probleem op door datastromen bij elkaar te brengen. “Je 

kijkt straks naar je cashpositie en beslist welke facturen je 

wel en niet betaalt door ze naar links of rechts te swipen. 

Of een betaalherinnering sturen en direct controleren of 

het bedrag inderdaad is overgemaakt.”

Het is een aanvulling op de bestaande cloudsoftware 

van Visionplanner waarmee ondernemers hun bedrijf 

"Je kijkt straks naar je cashpositie 
en beslist welke facturen je wel en 
niet betaalt door ze naar links of 
rechts te swipen."

kunnen sturen. In het managementdashboard kun je 

makkelijk doelen stellen en monitoren of je op koers bent 

om die te halen, waarbij de software voor jou rekening 

houdt met seizoenspatronen in je omzet en kosten. 

Eerste apps vanaf 2020

Als mkb’er is het nu wachten op de eerste markt-

toepassingen van PSD2. Rabobank, ING en ABN Amro 

hebben inmiddels developer shops opengesteld. Bedrijven 

als Visionplanner kunnen hierdoor experimenteren met 

koppelingen om bankgegevens in te laden. Kwetters: 

“Ik verwacht dat begin 2020 de eerste apps beschikbaar 

komen.”

Een voorproefje van het nieuwe betalen kreeg Kwetters 

vorig jaar in Singapore, waar hij een conferentie bezocht. 

“Ik betaalde daar mijn taxi gewoon via een app. Diezelfde 

app biedt toko’s op straat de mogelijkheid om online 

producten te verkopen, waarna ze met een taxi bezorgd 

worden. Daar komt geen bankpas aan te pas. Dat kan hier 

straks ook dankzij PSD2.”

Impact op webshops

Ook webshops krijgen te maken met PSD2. Het is 

straks mogelijk om betalingen af te handelen in je 

online winkelomgeving. Je wordt dan dus niet meer 

omgeleid naar een pagina van je bank, waar je met een 

apparaatje en bankpas afrekent. Daar staat tegenover 

dat online betalingen beveiligd moeten worden met 

tweestapsauthenticatie: bijvoorbeeld met een vingerafdruk 

via een smartphone die op jouw naam staat.

VOORBEREIDEN OP 

PSD2
BLIJF UP-TO-DATE

Volg ontwikkelingen over PSD2 op de 

voet, zodat u snel kunt inhaken als er 

nieuwe betaal- en informatiediensten 

op de markt komen. 

CHECK UW WEBSHOP

Controleer bij de door u gebruikte 

payment service providers of de 

betaalmethoden in uw webshop 

al tweetrapsauthenticatie onder-

steunen. iDEAL heeft dit al geregeld. 

DENK NA OVER RISICO’S

Bepaal alvast met wie u financiële 

gegevens wel en niet wilt delen. 

Als bedrijven toegang krijgen tot 

uw betaalgegevens, hebben ze 

bijvoorbeeld ook inzicht in uw 

kredietwaardigheid. 

ADMINISTRATIE OP ORDE

Om strak realtime te kunnen sturen 

op cashflow is het noodzakelijk dat 

uw administratie up-to-date is.  

Zorg dat uw administratie elke dag 

is bijgewerkt en geen achterstanden 

ontstaan.

GERT KWETTERS   .  EXPERTVIEW
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Zie hier het gat in de markt dat voormalig bankier Jilles Eissen en zijn studievriend Mirko Schnitzler zagen. Ruim een jaar 

geleden lanceerden ze ‘s werelds eerste alcoholvrije Porter, gevolgd door onder andere een alcoholarme IPA.

Bierkenners reageerden enthousiast, vakmedia uit bin-

nen- en buitenland doken op de Amsterdamse brouwerij. 

Het was het begin van een commerciële rollercoaster voor 

de mannen van Braxzz. 

De alcoholarme en alcoholvrije speciaalbiertjes worden 

inmiddels bij meer dan 800 verkooppunten in 15 landen 

verkocht. En vorig jaar stond Braxzz als eerste alcoholvrije 

merk ooit op het Great British Beer Festival. The times, 

they are changing. 

ZERO ALCOHOL
ZERO COMPROMISE
Elke supermarkt heeft tegenwoordig een uitgebreid 

aanbod craft beers en we drinken steeds meer 0.0’s. 

Maar een lekker alcoholvrij speciaalbiertje? 

Daar moet je flink naar zoeken.  

Braxzz surft mee op de aandacht voor gezond eten en het 

groeiende bewustzijn dat alcohol wel lekker is, maar ook 

minder positieve bij-effecten heeft. Alleen was er altijd dat 

ene probleem: maltbier smaakt meestal waterig of meta-

lig. En na drie colaatjes ben je ook wel klaar, terwijl het 

feestje dan vaak nog moet losbarsten. 

“Wij zijn vanaf dag 1 gegaan voor zero compromise. We 

wilden speciaalbier met een volle smaak, dat typische 

mondgevoel van bier en een goede afdronk. En anders  

geen bier”, zegt Eissen. Zo’n 0.0 speciaalbiertje maken is  

razend moeilijk, want juist alcohol zorgt voor diepe,  

         Learned

gelaagde smaken. Om dat probleem op te lossen,  

verzamelden Eissen en Schnitzler een gezelschap van 

internationale brouwers en smaakspecialisten om zich 

heen. De rest is geschiedenis.

De komende jaren moet de échte groei komen, want hoe 

leuk het huidige succes ook is: om ervan te kunnen leven 

zijn nog grotere volumes nodig. Waar ze bij Braxzz van  

dromen? “In 2025 is naar verwachting één op de vijf ver-

kochte biertjes alcoholvrij. Wij willen dan een stevige 

marktpositie hebben met een herkenbaar smaakprofiel.” 

Upcoming starter

 LANCEER SNEL EN PAS AAN 
Het maken van deals en in de markt zetten van een 

concept kost tijd. Begin er dus niet pas aan als u alles 

klaar hebt.  

 FOCUS OP VERKOOP 

Een dag heeft maar twaalf uur waarin u kunt werken. 

Automatiseer daarom vanaf het begin en zoek partners. 

Daardoor kunt u zelf focussen op sales. 

 GA ACHTER UW GELD AAN 

Factureer op tijd, vraag bij onbekende partijen om 

aanbetalingen. Een gebrek aan werkkapitaal remt uw 

groei onmiddellijk. 

 MAAK HET SCHAALBAAR 

Richt processen zo in dat u snel kunt opschalen en als 

oprichter niet onmisbaar bent. 

L E SS O N S

BRAXZZ   .   UPCOMING STARTER
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Hans Veldkamp

VIJF 
VRAGEN AAN:

2

3

1 4

5

Tijd om kleur te bekennen: ben je 

advocaat, jurist of consultant?

Oeh, dat is een lastige. Ik ben acht 

jaar advocaat geweest, maar die titel 

mag je officieel niet meer voeren als 

je bij een accountantskantoor werkt. 

In de praktijk bén ik het nog steeds, 

alleen procedeer ik niet meer. Al zou 

ik het heel leuk vinden om weer voor 

klanten de rechtszaal in te gaan. 

Word je blij van een goed conflict?

Ja! Ik houd van de druk die daarbij 

komt kijken, dat je wordt uitgedaagd 

om met goede argumenten te komen. 

Er komt ook veel retoriek bij kijken. Die 

dynamiek spreekt me aan. Zakelijk 

dan. Privé ben ik juist behoorlijk  

conflictmijdend.

Doe je alleen arbeidsrecht of mag 

ik je ook met andere ‘problemen’ 

lastigvallen?

Ja hoor, dat mag. Ik stel bijvoorbeeld 

ook aandeelhoudersovereenkomsten 

of huurcontracten op. 

En  als Corporate Finance een overna-

me begeleidt, schakelen ze mij in voor 

het juridische dossier. Arbeidsrecht is 

wel een belangrijk deel van mijn werk. 

Wat is hét juridische topic van dit  

moment voor bedrijven in de regio?

Het concurrentiebeding. Je ziet steeds 

vaker dat goede werknemers weg-

gekaapt worden door de concurrent. 

Om dat te voorkomen moet je heel 

nauwkeurig formuleren. Als je ook 

maar een komma verkeerd zet, kan de 

rechter dat in jouw nadeel uitleggen. 

Een voorbeeld? Er staat vaak dat con-

curreren verboden is na het ontbinden 

van de arbeidsovereenkomst. Als je 

iemand ontslaat is daar juridisch  

gezien geen sprake van en dan sta je 

dus met lege handen. 

Even voor de zekerheid: als ik  

juridisch advies nodig heb, kan ik  

dan niet beter naar een advocaten-

kantoor gaan?

Dat mag, maar dan word je niet beter 

geholpen. Sterker nog, ik denk dat  

wij betere oplossingen bieden. Als  

een juridisch vraagstuk een fiscaal 

randje heeft, kan ik namelijk gewoon 

even met een expert in de kamer  

naast me sparren. Ik denk trouwens 

dat we nog goedkoper zijn ook. Of mag 

ik dat niet zeggen?

Juridisch Adviseur
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KNOFLOOK ALS 
EXPERIENCE

CLIENTCASE    |    Arjan Hak  (Bresc) 

Restaurants in Nederland zijn al overstag. Nu verovert Bresc met koelverse knoflook- en kruiden-
producten in hoog tempo de Europese foodservicemarkt. Wat is het geheime recept van Arjan Hak? 
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houden, vindt er continu research & development plaats 

binnen Bresc.

Kritisch blijven op je eigen business. Dat is wat Arjan 

Hak betreft één van de belangrijkste uitdagingen voor 

ondernemers. “Het gevaar is dat je 

te lang vasthoudt aan producten. 

Wat vijf jaar geleden goed was, is 

dat nu niet automatisch ook nog. 

En soms is een product nog wel 

goed, maar past het niet meer 

binnen je strategie. Wij zijn met 

het merk Bresc bijvoorbeeld 

gestopt met potjes en tubes voor de retail. Best een lastige 

beslissing, want je laat dan een massamarkt links liggen. 

Maar achteraf denk ik: dat hadden we veel eerder moeten 

doen.”

Stap het hagelnieuwe bedrijfspand van Bresc in 

Werkendam binnen en je ziet meteen een grote keuken.  

Op het werkblad liggen verse bollen knoflook, tomaatjes  

en verse kruiden. Natuurlijk vindt de grootschalige 

productie van knoflookpurees en andere koelverse 

producten in de grote fabriek aan de achterzijde van het 

pand plaats. Maar die keuken is wel degelijk één van de 

ingrediënten van het succes van Bresc.

Dat zit zo. Sinds een aantal jaar heeft Bresc vijf chef-koks 

op de payroll staan. Hun taak? Klanten en prospects laten 

zien wat je allemaal kunt bereiden met koelverse producten 

van Bresc. Dan komen de potjes paprikapuree, natte ras el 

hanout en olijventapenade uit de koeling. Pasta of brood 

erbij en koken maar. 

Het was een onconventionele stap om chef-koks aan te 

nemen op de salesafdeling van Bresc, blikt directeur Arjan 

Hak terug. Want ga maar na: wel salariskosten, geen  

directe targets waar je ze op kunt afrekenen. “Maar wij 

geloven dat het cruciaal is om te inspireren. De verkoop  

volgt dan vanzelf. Gelukkig laten de cijfers zien dat het  

werkt. We groeien met zo’n 20% per jaar in onze belang-

rijkste markt: Foodservice.”

Roots en markt

De roots van Bresc gaan terug naar 1991, als Jan Hak, Ruud 

Seltenrijch en Henk Brunt de koppen bij elkaar steken voor 

een zakelijk avontuur. Ze geven goede banen op om in een 

schuurtje te experimenteren met het telen en verhandelen 

van slakken. De doorbraak volgt echter met een ander 

product. De mannen ontdekken dat je een superieure, 

SNOEIEN

Van welke 20% omzet moet u misschien af 

om de andere 80% harder te laten groeien?

NICHE

Massa is kassa, maar in een nichemarkt 

kunt u zich beter onderscheiden. 

BELEVING

Laat klanten ‘ruiken’ aan of ‘proeven’ van 

uw producten of diensten, bijvoorbeeld via 

demonstraties of trialversies. 

koelverse kruidenmix krijgt als je die ‘ouderwets’ inmaakt 

met verse kruiden, knoflook, zout en zuur. 

Inmiddels ligt de focus van Bresc volledig op de productie  

van koelverse knoflook- en kruidenproducten. Die vinden 

hun weg via de horecagroothandels naar restaurants, 

hotels, cateraars (foodservice) en fabrikanten die kruiden-

producten verwerken in bijvoorbeeld brood, kaas, vlees 

en sauzen (foodindustrie). Aanvankelijk lag de afzetmarkt 

vooral in Nederland, maar inmiddels komt de helft van 

de omzet van over de grens. Bresc is actief in 18 landen 

en heeft een ambitieuze groeistrategie, gericht op de 

Europese foodservicemarkt. 

Roots op orde

Die internationale ambities zitten in het dna van Bresc.  

Het eerste potje had al een viertalig etiket. Om succesvol 

te zijn over de grens, is het volgens Hak essentieel dat je  

op de thuismarkt je zaken op orde hebt. Daarom  

investeerde Bresc de afgelopen jaren stevig in 

automatisering, procesbeheersing 

en het clusteren van locaties. De 

overname en kapitaalinjectie door 

de Zwitserse voedsel-international 

Hügli in 2016 hielp daarbij. 

Bresc belooft koks drie dingen: 

onze koelverse producten zorgen 

dat je sneller lunches en diners kunt voorbereiden, onze 

kwaliteit is constant en we bieden je een assortiment 

producten met authentieke smaken. Om de meest kritische 

doelgroep – professionele smaakspecialisten – tevreden te 

“ H E T  G E VA A R  I S  D AT 
J E  T E  L A N G  VA S T H O U D T 
A A N  P R O D U C T E N . 
W AT  V I J F  J A A R  G E L E D E N 
G O E D  W A S ,  I S  D AT  N U  N I E T 
A U T O M AT I S C H  O O K  N O G ”

BrescWAT KUNT U LEREN VAN

CLIENTCASE

BRESC   .   CLIENTCASE
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HOE

Door gebruik te maken van de zogenaamde ‘doorschuif- 

faciliteit’ in de inkomstenbelasting en de bedrijfs-

opvolgingsregeling in de schenkbelasting. Bij de door- 

schuiffaciliteit kunt u zonder zelf af te rekenen de  

onderneming doorschuiven naar uw kinderen. Daarbij 

neemt uw zoon of dochter de inkomstenbelastingclaim  

over. Door gebruik te maken van de bedrijfsopvolgings-

regeling kunt u bovendien de onderneming tegen een 

lagere prijs overdragen, zonder dat dit tot de volle mep 

aan schenkbelasting leidt. Daardoor is de financiering vaak 

makkelijker rond te krijgen.

 

WAAROM

Als u uw bedrijf overdraagt aan uw kind of kinderen, bent 

u inkomstenbelasting schuldig over de meerwaarde die u 

daarbij realiseert. Die winst zit hem in het verschil tussen de 

fiscale boekwaarde en de waarde in het economisch verkeer 

van de onderneming of de aandelen. Bij de meeste bedrijven 

is sprake van goodwill en stille reserves en dus komt de 

fiscus om de hoek kijken. Verder willen veel ouders hun 

kinderen een duwtje in de rug geven door het bedrijf tegen 

een wat lagere waarde dan de marktwaarde over te dragen. 

Over het verschil is dan schenkbelasting verschuldigd. 

Door gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling 

kan deze belasting worden beperkt of zelfs voorkomen.

 

LET OP

Om gebruik te maken van de doorschuiffaciliteit, moet 

voldaan worden aan diverse voorwaarden. Zo moet uw  

zoon of dochter minimaal 3 jaar meedraaien in het bedrijf 

voor de overdracht plaatsvindt. Bij de bedrijfsopvolgings-

regeling moet uw opvolger de onderneming minimaal 5 

jaar voortzetten.

 

FISCAAL VRIENDELIJK HET FAMILIEBEDRIJF 
OVERDRAGEN AAN  DE VOLGENDE GENERATIE

seconds
WAT

60
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Als er één constante is in het ondernemerschap, dan is het de noodzaak om te vernieuwen. Kijk maar naar 

Kodak, Nokia of V&D. Wat gisteren goed was, hoeft dat vandaag niet meer te zijn.

Tegelijkertijd is het achteraf makkelijk praten. Kies maar eens de juiste strategie in een wereld die 

razendsnel verandert. Ook wij als accountants en adviseurs hebben voor u niet alle antwoorden. Wat we 

wel kunnen doen, is met u meedenken. Laten zien welke keuzes andere ondernemers maken. En u wijzen 

op trends en ontwikkelingen die uw bedrijf (gaan) raken. 

Dat is de rode draad van deze vernieuwde EyeOpener. Een magazine dat draait om verhalen, lessen en 

inspiratiebronnen van andere ondernemers. Een blad waarvan we hopen dat het gaat over wat u bezighoudt. 

Daarom vindt u voortaan mijn bijdrage achterin dit magazine. Want oprechte betrokkenheid is ook beseffen 

wanneer het beter is om het podium aan anderen te geven. 

Namens de directie van Schuiteman 

Directievoorzitter,

TOT SLOT

Henk Morren

COLOFON

UITGAVE VAN SCHUITEMAN 

ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Verschijnt 2x per jaar

REDACTIE

Hiemstra Media

VORMGEVING

Zeker Zichtbaar

FOTOGRAFIE

Hiemstra Media

CONTACT

0342-41 12 00 

info@schuiteman.com

schuiteman.com
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