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DIERENPARADIJS
CLIENTCASE    |     ZOO & ZO

Dierenwinkels vind je overal, een megastore 

zoals Zoo & Zo is zeldzaam. Wat doen ze 

anders in de grootste dierenspeciaalzaak van 

de Benelux?  ►
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Konijnen. Parkieten. Hamsters. Die verwacht je in een 

dierenwinkel. Maar loop een rondje door Zoo & Zo in Ede en 

je staat ineens ook oog in oog met een kaaiman. Je wandelt 

langs leguanen, piranha’s, vogelspinnen en een paar flinke 

schildpadden. En op een paal zitten twee ara's.

Het assortiment bij Zoo & Zo omvat maar liefst 130.000 

artikelen voor honden, katten, paarden, vissen, vogels, 

knaagdieren, reptielen en meer. Toch vergeet je bij Zoo & 

Zo af en toe dat je in een winkel bent. Dat is precies wat 

ondernemer Arnold Vlastuin voor ogen had toen hij in 

2016 zijn zaak verhuisde naar een 5.000 m2 groot, twee 

verdiepingen tellend nieuwbouwpand. Beleving, beleving en 

nog eens beleving. 

LANGE WINKELTIJD

Dat heeft een reden. De dierenspeciaalzaak trekt bezoekers 

uit bijna alle windstreken van het land. Die bezoekers blijven 

er significant langer dan in de gemiddelde dierenwinkel. En 

die langere winkeltijd vertaalt zich weer in beter gevulde 

mandjes en hogere kassa-aanslagen. 

Het zijn overigens niet alleen de exotische dieren die 

zorgen dat bezoekers lang blijven. Je vindt bij Zoo & Zo 

bijvoorbeeld een hondenwasstraat, een apotheek en een 

dierenartsenpraktijk. Voor een kopje koffie met gebak of een 

luxe broodje kun je terecht in de eigen lunchroom Lorentzo. 

Een bezoekje aan de one-stop-shop verandert zo al snel in 

een dagje uit. 

BETERE MARGES

De kunst is om daar vervolgens ook nog eens een goede 

boterham aan te verdienen. Hier spelen de eigen merken 

van Zoo & Zo een belangrijke rol in. “We hebben inmiddels 

meer dan 3.000 artikelen die we zelf laten produceren. Qua 

kwaliteit zitten we boven de A-merken, qua prijs er net 

iets onder. Ondertussen is onze marge veel beter”, vertelt 

Vlastuin.  

Ook online zijn de eigen merken een sterke troef. Want een 

zak hondenvoer van Royal Canin kan je op tal van plekken 

kopen, met als gevolg dat het online alleen nog maar 

om de laagste prijs gaat. Voer van een privat label is niet 

vergelijkbaar en alleen verkrijgbaar bij Zoo & Zo. “Zo blijf 

je uit dat prijsvechtersgeweld. Wij verkopen ook bijna niet 

meer via platforms als Bol.com en Beslist.nl. Ik heb klanten 

liever in mijn eigen webshop. Dan kan je zelf wat verdienen”, 

zegt de Edese ondernemer. 

STERKE BACKBONE

Zo belevingsgericht als de winkel van Zoo & Zo, zo strak 

georganiseerd is het bedrijf achter de schermen. Ook dat is 

de hand van Vlastuin, die veel investeerde in automatisering. 

Van ERP tot warehousemanagementsysteem en van 

webshop tot kassasysteem. “Je kunt alleen hard groeien als 

je organisatie op orde is en je grip hebt op de cijfers. Ik bekijk 

dagelijks de omzet en marge, en stuur daar waar nodig bij.”

Ook training van het personeel heeft bij Zoo & Zo prioriteit, 

waarbij gastvrijheid, service en het herkennen van 

klantbehoeftes belangrijke aandachtspunten zijn. “Er staan 

hier 45 specialisten op de winkelvloer die allemaal gek op 

dieren zijn. Op de reptielenafdeling word je geholpen door 

iemand die zelf ook gekko’s heeft. Dat is de basis. Maar 

medewerkers moeten ook weten hoe je bijverkoop realiseert 

en kunt sturen op producten met goede marges." ▪

01 Speel in op veranderende consumentenbehoeften. Naar 

een fysieke winkel gaan we steeds vaker voor de beleving.

02 Ontwikkel unieke, eigen producten. Die zijn 

online niet te vergelijken, waardoor u niet meer 

concurreert op prijs. 

03 Trek bezoekers met eyecatchers 

diep uw winkel in, zodat ze meer producten 

passeren en langer binnen blijven. 

04 Investeer in automatisering, zodat u groei 

voor de schermen ook achter de schermen kunt 

bijhouden. 

TIPSWat kunt u leren van Zoo & ZoWat kunt u leren van Zoo & Zo

Je kunt alleen hard groeien als je organisatie op orde is en je grip hebt op de cijfers. 
Ik bekijk dagelijks de omzet en marge, en stuur daar waar nodig bij.

ZOO & ZO   .   CLIENTCASE

“
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 WALT BEFORE MICKEY 

Walt Disney geldt als één van 
de grootste ondernemers aller 
tijden,   maar   ook   hij   kende 

hobbels op de weg naar 
succes. Walt Before Mickey 
vertelt in de vorm van een 
speelfilm het verhaal van zijn 

vroege jaren in de business. 

Te zien op: Amazon Prime

oprichter en CEO van Airbnb

 BUSINESS WARS 

Pepsi vs. Coca Cola. Nike vs. 
Adidas. Netflix vs. HBO. In 
Business Wars gaat podcast-
grootheid David Brown op 
zoek naar de verschillende 
keuzes en strategieën van 
concurrerende wereldmerken. 
Met meer dan 300 afleveringen 
kan je even vooruit. 

Te luisteren op: Spotify, iTunes

 NO RULES RULES 

Als de CEO van één van ‘s werelds succesvolste 

techbedrijven zelf een boek schrijft? Nou ja, dan 

kan je beter maar even opletten. No Rules Rules 

gaat niet zozeer over het succes van Netflix, maar 

over het fundament dat daaronder ligt. Dat is 

volgens oprichter Reed Hastings de revolutionaire 

bedrijfscultuur, met radicale openheid als één 

van de kernwaarden.

Verkrijgbaar via: Managementboek.nl, Bol.com of te 
bestellen bij de lokale boekhandel.

MUST READ

MUST LISTEN

MUST WATCH

EYEOPENERS

In veel sectoren is de war on talent in volle gang. 

Waar letten nieuwe generaties medewerkers nu 

eigenlijk op bij de keuze voor een werkgever? In 

tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, staat 

een goed salaris nog altijd met stip op één voor 

generatie Z (vanaf 1995) en de millennials (1981-

1994). Ook baanzekerheid en een goede werksfeer 

gaan nog boven de tegenwoordig populaire gedachte 

dat werk voor jonge mensen vooral zinvol moet 

zijn en een bijdrage moet leveren aan een betere 

wereld. Flexibele werktijden en de mogelijkheid 

om zelf je werk-privébalans invulling te geven, 

complementeren de top-5 in een meta-analyse 

van onderzoeken naar wat jonge professionals 

belangrijk vinden in een baan. Dat onderzoek werd 

uitgevoerd door de Nationale Beroepengids en laat 

dus zien dat jongere werknemers in hun wensen 

misschien niet zoveel verschillen van oudere 

werknemers als wel eens gedacht wordt. 

Brian Chesky

MUST KNOW

 SALARIS BLIJFT BELANGRIJKST     
 voor young professionals    

uitdagingen, tegenslagen en

12
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Nederland vergrijst snel. De nieuwe generaties ouderen? Die zijn gewend om goed te eten en 

willen dat blijven doen als ze niet meer zelf achter de pannen kunnen staan. Zie hier het gat in 

de markt dat Chiel de Haan vult.

Kort na het uitbreken van de coronapandemie 

startte hij een eigen maaltijdbezorgservice. 

Vijf dagen per week kun je bij Chiel Kookt! 

een driegangenmenu voor 11,50 euro 

bestellen. Liever alleen een hoofdmaaltijd? 

Dan tik je 7,25 euro af. Net iets duurder dan 

de kant-en-klaarmaaltijd uit de supermarkt, 

maar dan wel knettervers, gemaakt met 

mooie producten én warm geserveerd. 

Goed eten is belangrijk voor ouderen, weet 

Chiel door zijn achtergrond als chef-kok in 

een woonzorgcentrum. En niet alleen om alle 

vitamines, mineralen en eiwitten binnen te 

krijgen. “Als je ouder wordt valt steeds meer 

in het leven weg. Die avondmaaltijd is voor 

sommige ouderen het hoogtepunt van de 

dag. Dat is ook de reden dat onze bezorgers 

de tijd nemen voor dat praatje bij de deur. We 

bezorgen niet alleen een lekker bord eten, 

maar ook een beetje aandacht.”

Markt? Die is er genoeg. Alleen al in de 

gemeente Huizen wonen meer dan 13.000 

inwoners van 65 jaar of ouder. Inmiddels 

serveert Chiel gemiddeld zo’n zeventig verse 

maaltijden per dag en zijn er plannen om 

uit te breiden naar omliggende plaatsen als 

Naarden, Blaricum en Bussum. De kunst is 

om met die groeiende vraag de lat op het 

gebied van smaak hoog te houden. Dat is dan 

ook de reden dat Chiel maar één menu per 

dag aanbiedt. “Ik stop al mijn tijd en energie 

in dat voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. 

Dat proef je. En natuurlijk is het ook qua 

inkoop een stuk efficiënter dan wanneer je à 

la carte kookt.”

DOE MARKTONDERZOEK

Chiel proefde zelf wat er in de regio te koop was aan verse 

maaltijden en testte op kleine schaal de behoefte aan een 

goede maaltijdservice. De financiering van een pand met 

horecakeuken werd makkelijker doordat Chiel de bank een 

waslijst aan bestellingen kon laten zien. 

CREËER LAAGDREMPELIGE INSTAPMOGELIJKHEDEN

Chiel opende bij zijn horecakeuken een kleine verswinkel, 

met onder meer wijn, noten en mooie groenten. Klanten 

van de naastgelegen supermarkt lopen er makkelijk 

binnen en maken zo laagdrempelig kennis met de 

maaltijdbezorgservice van Chiel Kookt!.

PROBEER NIET IEDEREEN TEVREDEN TE HOUDEN

Smaken verschillen, zeker als het om eten gaat. In de 

beginfase probeerde Chiel zijn menu’s steeds aan te passen 

aan de wensen van klanten. Al snel ontdekte hij: dan blijf je 

bezig. Schat feedback op waarde en ga uit van eigen kracht.

Wat kunt u leren van 

Chiel Kookt!

1

2

3

WE BEZORGEN NIET ALLEEN 
EEN LEKKER BORD ETEN, MAAR 
OOK EEN BEETJE AANDACHT

BORDJE AANDACHT
Upcoming starter
CHIEL KOOKT!   .   UPCOMING STARTER
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WAT

Controleer de voordelen van uw fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

HOE

Wanneer een moedermaatschappij 95% of meer van de aandelen houdt in 

een dochtermaatschappij, kunnen deze vennootschappen een fiscale eenheid 

vormen voor de vennootschapsbelasting. De moeder- en de dochtermaatschappij 

worden dan als één belastingplichtige gezien. Hierdoor mag u bijvoorbeeld 

verliezen onderling verrekenen of fiscaal geruisloos activa en activiteiten met 

stille reserves en goodwill overdragen van de ene naar de andere maatschappij.  

Ook handig: u hoeft maar één keer aangifte te doen.

WAAROM

De voordelen van de fiscale eenheid staan onder druk. Nederland moest de 

regeling al aanpassen door uitspraken van Europese rechters, waardoor een 

aantal fiscale bepalingen nu moeten worden toegepast alsof er toch geen fiscale 

eenheid is. Het is niet onwaarschijnlijk dat de ‘fiscale eenheid’ in haar totaliteit 

op de schop gaat en beperkt wordt tot enkel de onderlinge verliesverrekening. 

Dat zou betekenen dat het tarief per vennootschap wordt toegepast en dat er 

over onderlinge transacties moet worden afgerekend. 

Met ingang van 1 januari 2022 wijzigt daarnaast de verliesverrekening in 

de vennootschapsbelasting. Per die datum zullen verliezen tot 1 miljoen 

euro onbeperkt voorwaarts en voor een jaar achterwaarts verrekenbaar zijn. 

Bedraagt het verlies meer dan 1 miljoen euro, dan is dat meerdere slechts 

voor 50% verrekenbaar. Het restant wordt doorgeschoven. Bij de overweging 

om een fiscale eenheid aan te gaan is het dus van belang na te gaan hoe de 

temporisering van de verliesverrekening zal doorwerken.

DE FISCALE EENHEID      60 SECONDS

Let op het 
tariefopstapje
In 2021 bedraagt het 

vennootschapsbelastingtarief 

over de eerste € 245.000 

winst 15% en 25% over 

het meerdere. Als twee 

gevoegde vennootschappen 

elk minimaal € 245.000 

winst maken, is het nadeel 

van de fiscale eenheid het 

missen van eenmaal het 

tariefopstapje.

Stapelvoordeel
Het percentage van 

de kleinschaligheids-

investeringsaftrek hangt 

samen met de omvang het 

investeringsbedrag. Bij een 

fiscale eenheid worden de 

investeringen van de daarin 

opgenomen maatschappijen 

bij elkaar opgeteld, zodat de 

investeringsaftrek behoorlijk 

beperkt kan worden.

Ontdek binnen  
een minuut waarom 
u moet nadenken 
over de fiscale 
eenheid. 
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