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Integratie
In het vorige Hoek en Blok Schrift 
maakten wij al melding van de voorge-
nomen fusie van Hoek en Blok en Maes. 
Deze fusie is per 1 januari 2016 een feit 
geworden en inmiddels is de integratie 
van de twee organisaties in volle gang.

Met het samengaan wordt aan allebei 
de zijden kennis toegevoegd. Voor 
ons is het nu de uitdaging om ook 
u, als onze klant, daarvan te laten 
profiteren. Wij hebben vanuit onze 
omgeving heel veel positieve reacties 
ontvangen over de genomen stap. Het 
werkt gelukkig ook positief uit naar de 
arbeidsmarkt. Sinds januari ontvangen 
we weer veel open sollicitaties en, ook 
niet  onbelangrijk, er zitten heel goede 
kandidaten bij.

Het jaar 2015 heeft ons veel nieuwe 
relaties gebracht en deze kunnen wij 
alleen op het gewenste niveau bedienen 
als onze organisatie qua bemensing 
op orde is. Ondanks het feit dat 
 automatisering van bepaalde processen 
steeds sneller gaat, kunnen en willen 
wij gelukkig nog lang niet zonder de 
menselijke factor. Een machine heeft 
ook nooit een gezellig en leuk weekend 
of vakantie gehad…

Wij zien ook een grote toename in 
de vraag naar ondersteuning op het 
gebied van personeel en organisatie. 
Een zorgvuldig personeelsbeleid, zo 
realiseren steeds meer ondernemers 
zich, is een basisvoorwaarde voor een 
goede  onderneming. Daarom kun je 
het  personeelsbeleid er niet zo maar 
bijdoen. Onze specialisten kunnen 
voor een groot stuk ontzorging op dit 
vlak zorgdragen. Binnenkort zullen wij 
wat uitgebreider aandacht geven aan 
deze diensten en wat zij voor u kunnen 
betekenen. De besparingen voor u liggen 
hier soms letterlijk voor het oprapen!

Ik wens u veel leesplezier in ons Schrift!

Wim Stuij, 
Algemeen directeur
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Sociaal akkoord
In april 2013 sloten het kabinet en 
sociale partners het sociaal akkoord. 
Hierin zijn maatregelen afgesproken om 
de arbeidsmarkt aan te passen aan de 
veranderende arbeidsverhoudingen in de 
samenleving. De huidige arbeidsmarkt 
voldoet volgens het kabinet niet aan de 
eisen en de wensen van de 21ste eeuw. 
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Met het in werking treden van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015, zou het 

 ontslagrecht versoepelen. Het zou makkelijker, en voor werkgevers vooral goedkoper worden, 

om afscheid te nemen van personeel. De arbeidsmarkt zou minder star worden, flexibiliteit was 

het toverwoord. Volgens recente berichtgeving in de media, is het ontslaan van personeel echter 

alleen maar moeilijker geworden door de nieuwe wetgeving. Hoe zit dat nu precies?

Bel Hoek en Blok  voor u schikt!
Ontslagaanvragen 
Het was afwachten hoe (kanton)
rechters met de nieuwe wetgeving om 
zouden gaan. De (tussen-) conclusie? 
Streng. Werkgevers moeten een sterk 
en volledig dossier hebben opgebouwd 
om een werknemer te kunnen ontslaan 
en moeten voldoen aan in de wet 
genoemde ontslaggronden. Rechters 
passen deze norm strikt toe, er is in de 
afgelopen periodes diverse keren ‘nee’ 
verkocht aan een werkgever die een 
ontslagaanvraag had ingediend. 

Sinds de invoering van het nieuwe 
ontslagrecht worden ontslagzaken 
immers vaker geschikt, zo luidt een van 
de conclusies van een onderzoek dat de 
NOS uitvoerde. De omroeporganisatie 
interviewde diverse kantonrechters 
en arbeidsrechtadvocaten, over hun 
ervaringen met de nieuwe wetgeving. 
De juristen stellen dat met regelmaat 
hogere vergoedingen aan werknemers 
worden betaald dan volgens de nieuwe 
wet wenselijk is. 

Hoofdprijs
Werkgevers betalen liever wat meer 
aan een vertrekkende werknemer dan 
dat zij bot vangen voor de rechter. Een 

afwijzing door de rechter is immers één, 
maar het zijn vooral de eurotekens die 
vervolgens in de ogen van werknemers 
verschijnen, die zorgen baren. Als de 
rechter hen in het gelijk stelt, zullen ze 
immers wel een sterke zaak hebben en 
nemen ze enkel nog genoegen met de 
hoofdprijs.

Hoge vergoedingen betalen om de 
gang naar de rechter te ontlopen: dat 
klinkt als struisvogelpolitiek. Wordt er 
gevraagd naar een stevig, onderbouwd 
dossier? Prima, dan legt u dat in overleg 
met een van de juristen van Hoek en 
Blok aan. Is het ‘stapelen’ van gronden 
niet meer toegestaan? Akkoord, dan 
zoekt u samen met uw adviseur bij 
Hoek en Blok naar de best passende 
grond en richt u, uw verzoekschrift 
daarop in. Twijfelt u over de gang naar 
de rechter? Dat kan, maar belt u dan 
eens naar onze juridische afdeling in 
plaats van direct naar de portemonnee 
te grijpen. Zo houdt u de regie.

Zorgvuldigheid
Zoals u, uw personeel vraagt om zorg-
vuldig te zijn bij de uitoefening van hun 
werkzaamheden, dwingt de nieuwe 
wetgeving u als werkgever zorgvuldig 

te zijn wanneer u het voornemen 
hebt om een arbeids overeenkomst 
met een van uw medewerkers te 
beëindigen. Dat is niet raar en ook 
geen reden voor  onzekerheid.  Het is 
echter wel verstandig om advies in te 
winnen, zodat u de juiste route kunt 
 uitstippelen.

Bel dus even als het u… herstel: 
voor u schikt!  ◼

Meer informatie
Maarten Tissink
0180 49 68 00
m.tissink@hoekenblok.nl

  

mailto:m.tissink%40hoekenblok.nl?subject=Schikken
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Onder het motto: ‘Thuis of op het werk, met Visser Verhuur staat

u sterk’, is het tentenverhuurbedrijf al ruim 40 jaar een stevig 

begrip in de Alblasserwaard. Met een berg aan ervaring en 

mogelijkheden, heeft Visser een oplossing voor alles wat tijdelijk 

professioneel overkapt moet worden. Van festivals, ijsbanen, 

beurzen, tot industriële opslag, braderieën, uitklapbare tribunes 

en bouwplaatsen. Alles is mogelijk. 

Familiebedrijf
Visser Verhuur werd in 1970 opgericht door Arie Visser, 
de vader van de huidige eigenaren Jan en Martin 
Visser. Het bedrijf aan de Parabool 50 in Sliedrecht, 
ging als vanzelf over op vader van zoon. “Daar rol je 
eigenlijk automatisch in. Je begint met wat klusjes en 
op een gegeven moment krijg je het drukker en drukker 
en zit je er middenin”, vertelt Jan Visser. Broer Martin 
stapte als eerste bij zijn vader in het bedrijf, Jan voegde 
zich daar later bij. Het familiebedrijf is de laatste 
decennia uitgegroeid tot een forse onderneming die 
haar aanbod continu uit heeft gebreid. “Mijn vader 
is ooit begonnen met de verhuur van marktkramen 
in de buurt. Tegenwoordig runnen wij met z’n tweeën 
een onderneming die door heel Nederland, en soms 
zelfs buitenland, allerlei soorten tenten verhuurt”, 
vertelt Visser. “Sinds een jaar of twintig zijn we met 
steeds meer verschillende tenten gaan werken. Onze 
tenten worden nu gebruikt bij bedrijfs- en privéfeesten, 
festivals, maar ook op beurzen en bij asielzoekers-
centrum Heumersoord. Ze zijn overal terug te vinden.”

  Visser Verhuur: 

De perfecte tent   voor ieder evenement

Marktkramen
Oorspronkelijk begon vader Arie Visser met de verhuur 
van marktkramen. Het familiebedrijf doet dit meer dan 
veertig jaar na oprichting nog steeds. “In de Drecht-
steden verhuren we nog wekelijks marktkramen van 
Gorinchem, Papendrecht tot Sliedrecht, Hardinxveld-
Giessendam en Dordrecht. Al 25 jaar bedienen we daar 
klanten die terug blijven komen, dat is erg bijzonder.” 
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Seizoensgebonden
Qua drukte bevinden de pieken zich bij het 
verhuur bedrijf vooral in de zomer. Toch kan 
Visser ook nog genoeg klanten in de winter-
maanden van dienst zijn. “Je kunt tenten 
overal voor inzetten, in de koude maanden 
worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor opslag 
of als beschutting op een bouwplaats, zodat 
er ergens doorgewerkt kan worden.” Doordat 
het verhuurbedrijf overal op in kan springen, 
halen de broers de meest  uiteenlopende 
opdrachten binnen. “We hebben een 
aantal keer een heel mooie accommodatie 
gebouwd voor een ijsbaan in Papendrecht 
en Dordrecht, maar ook het festival Hockey-
Loverz te Zoetermeer, dat zijn toch wel heel 
erg leuke projecten om aan mee te werken!” 

Drukke dagen
De onderneming werkt hoofdzakelijk binnen 
een straal van zo’n 100 kilometer rondom 
Dordrecht. Dat is volgens Visser – voor 
zowel opdrachtgever als opdrachtnemer 
– erg praktisch en prettig. “We kennen de 
omgeving, weten wat er speelt en voor de 
klanten zijn de lijntjes kort.” Naast een 
vertrouwelijke band met hun klanten, staat 
eveneens de veiligheid hoog in het vaandel 
bij de Vissers. “We werken uitsluitend met 
veilig en gecertificeerd materiaal dat aan 
alle inter nationale eisen voldoet en we 
komen onze afspraken na. Een man een 
man, een woord een woord, zeg ik altijd.” Het 
 evenementenseizoen komt er al snel aan en 
dat betekent dat het drukke dagen worden 
voor de  gebroeders Visser. “Koningsdag is 
zo’n periode waarin de hoeveelheid werk bij 
ons een hoogtepunt bereikt.” Er is nu al een 
sterke vraag naar de veelzijdigheid van Visser 
Verhuur. “We zijn eigenlijk een beetje uit ons 
jasje aan het groeien hier op de Parabool.”  ◼

    

Opvolging
Ziet het er al naar uit dat het bedrijf binnen de familie blijft? 
“Goh, dat is een goede vraag! We hebben beiden twee jongens 
en ze helpen weleens mee. Uiteraard mogen ze helemaal zelf 
kiezen wat ze willen doen, daar zijn we nog helemaal niet mee 
bezig. Voorlopig zijn we nog steeds groeiende.”

In februari verhuisde Veth Propulsion, een al jaren-
lange klant, van de Griendweg naar het Nanengat 
in  Papendrecht. Het betekent maar liefst 8.000 
m2 extra oppervlakte oftewel voldoende 
productieruimte om nu én in de 
toekomst aan de wereldwijd 
stijgende vraag naar 
 roerpropellers 

en boegschroeven voor schepen te kunnen blijven 
voldoen. Alhoewel de officiële opening nog volgt, 
toog Ad Versluis reeds naar het Nanengat om 

Erik Veth, namens Hoek en Blok, te 
feliciteren met het fraaie 

nieuwe onderkomen. 

Hoek en Blok is niet alleen enthousiast sponsor 
van het Schaatsteam B+Z en schaatsers Maico 
Voets en Jeffrey van Norden, maar reist ook 
jaarlijks af naar het ‘koude’ Breda om daar haar 
relaties op een schaatsclinic te trakteren. Dit 
jaar leverde het een volle schaatsbaan op omdat 
van de 65 deelnemers, vrijwel iedereen de ijzers 
onderbond. Topmarathonschaatser Bart van 
den Berg begeleidde de beginners, Maico en 
Jeffrey ontfermden zich over de middengroep 
en de echte cracks gingen met trainer Marnix 
van Beusekom het ijs op. Na afloop was het 
opwarmen en ‘koek en zopie’ in Café ’t Waske.

Dat verdient een bloemetje…

Klanten op glad ijs
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IMC in de Prijzen

Slimme en Gezonde  Stadsontwikkeling

Het programma Slimme en Gezonde 
stad heeft tot doel te verkennen hoe 
een permanente verbetering van 
de leefbaarheid en gezondheid in 
de stad gerealiseerd kan worden. 
Met het programma Slimme en 
Gezonde Stad zoekt het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu – 
samen met partijen als bedrijven, 
steden, kennisinstellingen en 
maatschap pelijke organisaties – 
naar  oplossingen voor een gezonde, 
duurzame en leefbare stad. De 
focus ligt daarbij op luchtkwaliteit 
en geluid, twee thema’s die uit het 
oogpunt van milieu, in hoge mate 
bepalend zijn voor de kwaliteit van 
de leefomgeving en de gezondheid 
van bewoners.

Het programma Slimme en Gezonde 
Stad, is een belangrijk onderdeel van de 
Rijksaanpak rondom de modernisering 
van het milieubeleid. In 2015 organi-
seerde het ministerie een zogenaamde 
Innovation Challenge. Stakeholders 
werden uitgenodigd initiatieven te 
ontwikkelen, die passen binnen de 
thematiek Slimme en Gezonde Stad. 
Uit maar liefst 49 inzendingen aan de 
Innovation Challenge zijn zes finalisten 
geselecteerd die op donderdag 26 
november op de finalebijeenkomst hun 
idee aan de jury mochten presenteren.

Efficiënte vervoersstromen
Op de tweede plek eindigde het project 
‘Gecombineerd Stads- en Wijkvervoer 
regio Rotterdam’, een pilot bij een 

Rotterdamse zorginstelling, om te 
onderzoeken hoe vervoersstromen 
in de regio zo efficiënt mogelijk 
 georganiseerd kunnen worden. 
Het gaat hier over een initiatief 
van Clean Tech Delta, De Wijkbus 
Rotterdam, Nissan Nederland BV, 
Verzorgingstehuis Riederborgh en IMC. 
Zij ontvingen uit handen van 
Chris Kuijpers, directeur-generaal Milieu 
en Internationaal van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu een bedrag 
van 10.000 euro om hun idee verder uit 
te werken. Daarnaast verbond jurylid 
Harry Geerlings, professor governance 
and sustainable mobility aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, zich 
als  ambassadeur aan het project.

112016  ◼  Voorjaar

Routeoptimalisatie
Zaken als maaltijden, medicijnen en 
boodschappen moeten worden afge-
leverd bij cliënten van zorgorganisaties. 
Daarnaast willen deze wijkbewoners 
naar het wijkcentrum, gaan winkelen 
of familie en vrienden bezoeken. 
Momenteel zijn dit allemaal aparte 
vervoerbewegingen uitgevoerd door 
voornamelijk dieselauto’s en -busjes. 
Door deze stromen te combineren kan 
mobiliteit in theorie efficiënter worden 
georganiseerd. Wanneer de over-
blijvende ritten worden uitgevoerd met 
elektrisch vervoer, ontstaat er een nul-
emissie vervoerssysteem. Daarnaast 
produceren elektromotoren ook minder 
geluid. In de praktijk is dat echter 
buitengewoon lastig te organiseren. 

Het gaat hier om routeoptimalisatie, 
het plannen van gewenste ophaal- en 
bezorgmomenten, de communicatie 
hierover tussen passagiers, berijders 
en verladers, alsmede de technische 
invulling van het vervoer. Binnen dit 
project wordt daarom in kaart gebracht 
welke methodieken, ICT, transport-
middelen en mensen nodig zijn voor 
een pilot bij zorgorganisatie 
Riederborgh, afgestemd op de behoefte 
van bewoners. Door samenwerking met 
de Coöperatie Wijkmobiliteit Rotterdam 
(samenwerkingsverband van de wijk-
bussen in de regio), wordt het mogelijk 
de mobiliteit zowel op het niveau van 
de wijk als de stad te organiseren. 
Dit concept kan na de pilot worden 
gekopieerd.  ◼   

  

Meer informatie
Roland van de Graaf
0184 49 68 07
r.vd.graaf@imcosa.nl 

Rol IMC
IMC is binnen het initiatief met 
name verantwoordelijk voor het 
 bijeenbrengen van het consortium, 
het schrijven van het projectvoorstel 
en het verwerven van subsidies als 
onderdeel van de financiële realisatie.

mailto:r.vd.graaf%40imcosa.nl%20?subject=Stadsontwikkeling
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‘Ik wens u veel personeel toe’, luidt een oud, 
enigszins cynisch, gezegde. Met Hoek en Blok 
bent u daar echter helemaal klaar voor. 
Ook op het vlak van human resources 
management bieden wij namelijk een 
uit gebreid pakket aan ondersteuning, zodat 
ondernemers ontzorgd worden en de rust en 
ruimte krijgen om te ondernemen.

Het belangrijkste kapitaal van een organisatie 
zijn de mensen. Met de Wet Werk en Zekerheid 
in werking is het echter ook van belang om 
te zorgen dat dit ook niet de belangrijkste 
onnodige kostenpost wordt. 
De verantwoordelijk heid van werkgevers 
voor hun werknemers gaat namelijk ver. Via 
onze  deskundigen op het gebied van HR en 
personeels advies, waar salaris administratie, 
arbodienstverlening, verzuimbeheer en –
preventie, vitaliteit en  juridische zaken onder 
vallen kunt u  beschikken over een waterdicht 
en robuust HRM-systeem, dat de Wet Werk en 
Zekerheid aan kan.

Op het gebied van HR-advisering en -ontzorging 
werkt Hoek en Blok met vijf modules.

De 5 Hoek en Blok HR modules 

Basis
Een goede salaris- en personeelsadministratie 
is de basis van alles.

Verzuim
Verzuim is lastig. Voor alle betrokkenen. 
Wij zorgen voor een aanpak en resultaat.

Juridisch
Voorkomen is beter dan genezen. 
Wij doen beide.

Vitaliteit
Wij hebben alles in huis voor vitale medewerkers 
en een vitale organisatie.

HR op afroep
Niet toe aan een fulltime HR-medewerker? 
Wij bieden de oplossing.

  Uitgebreide ondersteuning van uw personeelszaken

 

HR…           Heel Relaxed
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De vijf 
 
HR-modules

van

Hoek en Blok

op een rij

 Module 1

Basis
De basis…
Ons loon- en personeelsadministratie-
systeem zorgt voor een waterdichte 
registratie van alle personeels dossiers, 
inclusief het vastleggen van  opeen -
volgende arbeidscontracten, 
 functioneringsgesprekken en de 
opvolging daarvan. Met het oog 
op de Wet Werk & Zekerheid is dat 
een absolute voorwaarde, wilt u 
niet het risico op extra hoge kosten 
lopen, danwel ‘vastzitten’ aan 
 disfunctionerende medewerkers. 
Extra voordeel: het systeem werkt 
via de ‘cloud’. De web applicatie kent 
geen onderhoud en is altijd en overal 
beschikbaar.

Onze dienstverlening
• Online loonadministratie
• Online personeelsadministratie
• Online personeelsdossiers
• Alerts opvolging P&O-acties

 Module 2  
Verzuim
Gemis
Verzuim is lastig. Voor de zieke, voor de 
collega’s en voor u als werkgever. Het 
gemis van een zieke werknemer voelt 
u direct in uw organisatie. Wij zorgen 
echter voor een aanpak en resultaat. 
Door onze kennis en ons netwerk 
aan specialisten. Door waterdichte 
 registratie en door er kort op te zitten.

Systematisch
Via het verzuimbeheersysteem 
verwerken wij de ziekmeldingen van 
uw medewerkers. We hebben alle 
(medische) deskundigheid onder 
handbereik om verzuim effectief aan 
te pakken. Onze verzuimbegeleiders 
denken met u mee. We kunnen vanuit 
onze verzuimregistratie knelpunten 
inzichtelijk maken en u actief adviseren 
hoe hier het beste mee om te gaan.

Onze dienstverlening
• Verzuimregistratie en -beheer
• Verzuimcontrole en huisbezoek
• Bedrijfsarts
• Spreekuur op locatie
• Advisering (medische) interventies
• Re-integratiebegeleiding
• Opvolging Wet Verbetering Poort-

wachter
• Meldingen UWV en verzekeringen
• Arbeidsdeskundig onderzoek
• Begeleiding en advies WIA-procedure
• Werkplekonderzoek

   Module 3  
Juridisch
Voorkomen en genezen
Helaas. Ook arbeidsverhoudingen 
leiden wel eens tot conflicten. Mede om 
dat te voorkomen ondersteunen onze 
juristen u graag bij het opstellen van 
arbeidsovereenkomsten, (huishoude-
lijke) reglementen, verzuimprotocollen 
en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Snel en praktisch
En komt u onverhoopt in vervelende 
juridische kwesties terecht, dan bent u 
verzekerd van topadvisering door onze 
juristen, die niet verzanden in eindeloze 
rechtstechnische verhandelingen en 
brieven over en weer, maar proberen 
snel en praktisch tot een zo goed 
mogelijke oplossing te komen.

Onze dienstverlening
• Juridische ondersteuning en 

 advisering
• Arbeidsovereenkomsten, reglementen 

en algemene arbeidsvoorwaarden
• (Ontslag)procedures via UWV en 

Kantonrechter

 Module 4  

Vitaliteit
Vitaal
Voorkomen is beter dan genezen. Met 
verzuim is dat niet anders. Door onze 
verzuimanalyses kunnen we knel-
punten in uw organisatie of werkwijze 
 signaleren.

Ook kunnen we door middel van diverse 
keuringen medewerkers adviseren over 
hun levenswijze. Dit alles om van uw 
bedrijf een vitale organisatie te maken.

Onze dienstverlening
• Verzuimanalyse
• (Loopbaan)coaching
• Re-integratie in spoor 2
• Mediation
• Outplacement
• Werkplekonderzoek
• Hogere veiligheidskundige
• Cesar- en fysiotherapie
• Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
• Preventief spreekuur bedrijfsarts

 Module 5    
HR op Afroep
Op afstand…
Is uw organisatie nog compact genoeg 
dat u geen eigen HR-medewerker op 
de loonlijst wilt hebben staan, maar 
wilt u wel dat de HRM-functie binnen 
uw organisatie goed ingevuld is, dan is 
onze ‘HR op afroep’-service iets voor u.

…maar dichtbij
Wij zorgen dan voor een HR-mede-
werker die een paar dagen per week 
of maand bij u aanwezig is. Een vast, 
vertrouwd aanspreekpunt voor u en 
uw medewerkers, zonder dat de kosten 
de baten niet meer dekken. Vanzelf-
sprekend ondersteund door de gehele 
Hoek en Blok-organisatie.

Onze dienstverlening
• HR-medewerker op afroep
• Opvang ‘pieken’ werkdruk
• Opvang ziekte en zwangerschap
• Het opstellen van functieprofielen en 

beoordelingssystemen

Subsidie
Voor veel van de zaken op deze 
pagina's kunt u subsidie verkrijgen 
via ESF. Neem daarvoor contact op 
met Hoek en Blok.

Meer informatie
Arja Verwaal
0184 49 68 04
info@verzuimpreventplus.nl

mailto:info%40verzuimpreventplus.nl?subject=HR
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Morison KSi

375 
kantoren

Morison KSi

88 
landen

Morison KSi

10.000
partners en medewerkers

 Accountants

16
Subsidie adviseurs

6

Juristen

8
Ondernemingsadviseurs

3
Fiscalisten

7
HRM-deskundigen

5
Loonadviseurs

5
Automatiseringadviseurs

4

Verloning voor

6.500 
werknemers

Verzuimbegeleiding voor

5.500 
werknemers

Klanten

1.700
Omzet (in miljoen euro's)

11,1

Op deze pagina's ziet u het 
resultaat van het 25 jaar bouwen 
aan een adviesorganisatie 
gericht op het ondersteunen van 
 onder nemers in het midden- en 

kleinbedrijf. Wij zijn er trots op dat 
wij u als klant inmiddels op een 
heel breed gebied kunnen onder-
steunen.
De samenwerking tussen onze 

mensen vanuit verschillende 
disciplines versterkt de advisering 
naar onze klanten en maakt het 
werken binnen onze organisatie 
zeer uitdagend.

Het geeft ons een bijzonder goed 
gevoel dat de onderscheidende 
werkwijze leidt tot een vrijwel 
automatische toestroom van 
nieuwe opdrachten.

Het door ons opgezette 
Morison KSi is in diezelfde periode 
uitgegroeid tot een van de 
grootste netwerken wereldwijd. 
Dit betekent dat wij u als klant 

over vrijwel heel de wereld kunnen 
ondersteunen in uw  activiteiten.  ◼
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Weg met die hand doek! 
Eerst is er de winner bovenop de 
baseline. Dan een gebalde vuist, 
gevolgd door een hoofdknikje naar 
de hoek van de baan. Een ballen-
jongen komt aanrennen met een 
handdoek. De tennisser veegt het 
gelaat droog, wrijft het textiel langs 
zijn armen en smijt de handdoek 
vervolgens zonder te kijken ergens 
achter zich in het luchtledige in de 
wetenschap dat de ballenjongen de 
kletsnatte doek vangt en het vod 
vervolgens keurig netjes in de hoek 
van de baan zal draperen. (…) Een 
ace. Een oerkreet. En dan een korte 
veegbeweging voor het gezicht. 
Daar komt de ballenjongen weer 
aangespoed.

We vinden het tegenwoordig normaal 
dat tennissers zich tussen twee punten 
in te pas en te onpas staan af te drogen 
met een handdoek. En we vinden het 
vanzelfsprekend dat ballenkinderen met 
van die van zweet doordrenkte hand-
doeken lopen te slepen. Een taak die vrij 
geruisloos tot de functie omschrijving 
van ballenjongen of -meisje is gaan 
behoren. Ballen aangeven, parasols 
vasthouden, bananenschillen weggooien, 
motjes vangen en met handdoeken 
zeulen: het vak van ballenjongen is niet 
meer wat het geweest is.

Het handdoekenritueel zou 
concentratie verhogend werken. 
Blijkbaar helpt het friemelen aan een 
stuk katoen bij het focussen op een 
nieuw punt. Spelers lijken niet meer 
zonder te kunnen en de gedachte alleen 
al aan wat er zou gebeuren wanneer de 
handdoek op de baan verboden wordt, 
is interessant. Waar komt die handdoek 
eigenlijk vandaan?

Een historisch overzicht

-1977-
Tijdens een wedstrijd tussen José 
Higueras en Ken Rosewall op de US 
Open van 1977 rent eerstgenoemde 
tijdens een game naar zijn stoel, droogt 
zijn bezweette gezicht af met een 
handdoek en rent vervolgens terug naar 
de baseline voor het volgende punt. 
De commentator voorziet Higureas 
vervolgens van advies: “Dat kun je maar 
beter niet meer doen, want dan heb je 
een waarschuwing te pakken”.

-1981-
John McEnroe-Björn Borg. Het is 
een intense strijd tussen de twee 
kemphanen. Geen van de twee maakt 
gebruik van een handdoek tijdens het 
interval tussen twee punten. Gezweet 
wordt er wel degelijk.

-1989-
Tijdens de US Open-finale rent Boris 
Becker gedurende de wedstrijd welgeteld 
eenmaal naar zijn stoel wanneer het 
zweet werkelijk van hem af druipt. De 
Duitser droogt zichzelf af en speelt het 
volgende
punt. De 
umpire 
bekijkt het 
tafereel, 
maar doet 
niets.
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-1995-
Tijdens de finale van de Australian 
Open valt op dat Pete Sampras 
en André Agassi een handdoek 
mee de baan opnemen. Ze maken 
er echter vrijwel geen gebruik van. 
Slechts tussen twee games in drogen 
de twee zich af en toe af. Ze doen dit 
door zelf naar hun handdoek te lopen. 
De ballenjongen speelt geen enkele 
rol. Overigens lijkt de handdoek van 
Sampras niet gewassen. Het ding geeft 
af, waardoor het hele gelaat van de 
Amerikaan onder pluisjes zit. Geen 
gezicht.

-1999-
In 1991 maakt Greg Rusedski zijn 
debuut op de ATP-Tour. Zijn grootste 
succes boekt hij in 1997 wanneer 
Rusedski de US Open wint. In dat jaar 
bereikt de Brit tevens zijn hoogste 
positie op de wereldranglijst (4). 
Tennisfans zijn het erover eens dat hij 
de schuldige is als het gaat over de 
prominente rol van de handdoek op 
de tennisbaan. Rusedski was in 1999 
ieder geval degene die de handdoek 
na ieder punt begon te gebruiken. Het 
frappante? Hij zweette amper. Rusedski 
was een servicekanon. Hij sloeg over het 
algemeen aces. En toch: na ieder punt 
was er het denigrerende knikje of de 

bevelende 
veegbeweging naar 
de ballenjongen. 
Rusedski veegde 
niet eens. Hij 

voelde, depte, rook even of hield 
het ding slechts vast om vervol-
gens een nieuwe ace te slaan. 
Greg Rusedski is het brein 
achter de bekendste tic 
van het hedendaagse 
tennis!

De handdoek 
is niet meer 
weg te denken van de tennisbaan. Hij 
is onlosmakelijk verbonden met het 
moderne tennis. Bij tropische tempe-
raturen (Australian Open) of gure 
omstandigheden (Wimbledon), indoor 
(ABN AMROtoernooi) of outdoor, na 
korte punten of lange rally’s , druipend 
van het zweet of kurkdroog, met of 
zonder zweetbandjes en bandana: altijd 
maar weer die handdoek.

Nu experimenteert tennisbond ATP 
al enige tijd met nieuwe regels om 
de sport aantrekkelijker te maken. 
Het tennis verliest immers terrein als 
kijksport. Wedstrijden duren te lang,   

zijn te weinig 
spectaculair 
en voor-
spelbaar.  
Zo speelde 

Roger  
Federer al 
eens een 
testwed-
strijd waarin 
de sets tot 
vier games 

gingen, bij 
40-40 een 

beslissend 
punt werd 

gespeeld en er 
werd doorgespeeld 
na een netservice. 

Alles om de sport 
flitsender, verrassender 

en sneller te maken. 
Veranderingen werken 

over het algemeen echter 
het best als ze stapsgewijs 

worden doorgevoerd. Wellicht 
moet dan ook worden begonnen 

met iets kleins, een voor de hand 
liggend iets wat tennispartijen 

zeker korter zal maken; misschien 
moet die ellendige handdoek eens van 
de baan worden geveegd.  ◼

Column Maarten Tissink. 

Behalve sportverslaafd en fanatiek schrijver 

is Maarten jurist bij Hoek en Blok.
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Ananassen, piranha’s en geluk
De ‘Renes-bak’… wie kent ‘m niet. 
De kliko met slot en een brieven-
bussleuf in het deksel om vertrou-
welijke documenten veilig te laten 
vernietigen. Onderdeel van menig 
kantoormeubilair. Sterker nog, 
inmiddels staan er maar liefst 
meer dan 7.000 van deze kliko’s 
in Nederland. En dat is dan nog 
maar één van de vele vormen van 
recycling die Renes aanbiedt. Wat 
in 1953 ooit als een handeltje in 
gebruikte dozen begon, is anno 
2016 uitgegroeid tot een robuuste 
onderneming met onder andere 45 
medewerkers, twintig trucks, 280 
perscontainers en een oud-papier 
verwerkingscapaciteit van 200 ton 
per dag. En toch: “Een druppel geluk 
is meer dan een emmer wijsheid.”

De broers Renes halen de uitspraak van 
hun vader over de druppel geluk graag 
aan. Hier wordt hard gewerkt en Erik 
en Willem Renes staan commercieel 
zeker hun mannetje. Ze zien overal 
handel in, zoals dat populair heet. Maar 
op zoek naar het geheim achter hun 
succes, blijven ze bescheiden en wijzen 
vooral naar de toevalligheden die tot 
de groei van het afvalimperium hebben 

geleid. Zo was er ooit eens die man 
op de veiling in Barendrecht die van 
acht trailers met in totaal 200 pallets 
overrijpe ananassen af moest. Erik wist 
ze aan Delta te slijten, die ze graag 
wilde hebben om als biomassa in hun 
elektriciteitscentrale te gebruiken en 
er zodoende nieuwe energie mee op te 
wekken. Iedereen gelukkig en de AGF-
recyclingstak van Renes was geboren.

Pulp fiction
Een lading paprika was dan weer de 
aanstichter van de nodige innovatie. 
“Met die paprika’s vervoer je toch met 
name lucht”, aldus oudere broer Erik 
Renes. “En aangezien die centrale van 
Delta in Limburg staat, leverde dat 
nou niet echt winst op. Wij piekeren 
en uiteindelijk bedachten we een 
machine die alle groenten en fruit tot 
pulp kan vermalen. Dat gaat dan naar 
de centrale en wordt daar vergist tot 
energie. Het residu dat overblijft, zo’n 
drie tot vijf procent, is weer prima 
grondstof voor de potgrondindustrie. 
Hartstikke duurzaam dus.”

Overstroming
Beide broers kunnen smakelijk vertellen 
over het ‘leertraject’ dat ze met hun 
pulpmachine hebben doorgemaakt. 
Willem Renes: “Het principe klopte 
als een bus, maar je doet in het begin 
natuurlijk alles fout wat je fout kunt 
doen. De buizen te smal, waardoor de 
pulp vast komt te zitten. De tanks te 
klein, waardoor de gistende pulp in het 
weekend erover heen stroomt en de 
verkeerde schoepjes gebruikt waarna 
je dan tot je schouders de pulp in moet 
zakken om de boel weer draaiende te 
krijgen. Hahaha… prachtig!”

  

De Papieranha

Een andere innovatie van de gebroeders Renes is 
de Papieranha. Deze vrachtwagen is verbouwd tot 
een mobiele vernietiger van vertrouwelijk archief-
materiaal. Op locatie worden de bekende Renes 
kliko’s in de vrachtwagen geleegd en ter plekke 
vermalen. Dankzij een geïntegreerd videosysteem 
kunnen klanten live meekijken hoe hun archief 
inclusief nietjes, ordners en paperclips verwordt 
tot onherkenbare reststoffen, die vervolgens 
overigens allemaal weer netjes gescheiden worden 
voor verdere recycling. 
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Agenda
De Fenexpo vindt dit jaar plaats op 19, 20 en 21 april in de vertrouwde 

Evenementenhal Gorinchem. Wij zijn ook weer van de partij en hebben dit 

jaar voor het thema ‘Hollandse meesters’ gekozen. Dan denkt u natuurlijk 

meteen aan Van Gogh, Vermeer en Rembrandt. Zoiets gaat het ook wel 

worden, maar dan met een geheel eigen Hoek en Blok-interpretatie, zoals u 

van ons gewend bent. Net als dat u van harte welkom bent op onze stand. 

De Fenexpo is dagelijks geopend tussen 15.00 en 21.00 uur. U kunt zich 

aanmelden voor gratis toegangskaarten via www.fenexpo.nl.

Op donderdag 19 mei staat onze klantenmiddag in Barendrecht op het 

programma. Deze keer is Frank Krake te gast, schrijver van het boek 

‘De rampondernemer’. 

Hij neemt ons mee naar zijn successen en langs de kleine en grote 

rampen die hij als ondernemer meemaakte; van het  faillissement van een 

toeleverancier en zijn eigen bedrijf tot aan de vuurwerkramp in Enschede 

(waar zijn toenmalige bedrijf gevestigd was). Ook het verhaal achter zijn 

 opvallende onderneming TiTaTuinmeubelen.nl, ooit hoofdsponsor van 

De Graafschap, doet ‘ie uit de doeken.

De klantenmiddag Barendrecht vindt van 15.30 tot 19.00 uur plaats in het 

Van der Valk Hotel in Ridderkerk. Aanmelden kan via www.hoekenblok.nl.

Hollandse meesters | 19-21 april

De rampondernemer | 19 mei

De kunst van het recyclen
De filosofie van Renes draait om de kunst 

van het recyclen. Afval is in de visie van 

Erik en Willem Renes het begin van iets 

moois. Van iets nieuws. De kunst van 

Renes is om in een berg kunststofafval een 

designlamp te zien. Om in een container 

papier de nieuwe bestseller van Kluun te 

ontdekken. Of om uit AGF-afval nieuwe 

energie te krijgen. Renes verstaat de 

kunst om zoveel mogelijk reststoffen, 

een zo prikkelend mogelijke toekomst te 

geven. Waardoor de toekomst voor mens 

en milieu er weer wat rooskleuriger voor 

komt te staan. 

Managen
Inmiddels is ook de pulpmachine een 
succes en wordt binnenkort de vijfde 
op het terrein van een opdrachtgever 
opgeleverd. Vlot daarna volgt de eerste 
in Antwerpen. Internationalisering dus. 
De broers zijn er blij mee en trots op. 
En  terecht. Het allerliefste draaien ze 
gewoon mee in de operatie en sales 
van alledag. Het komt er echter steeds 
minder van omdat het managen meer 
en meer tijd kost. “Daarom zijn we ook 
altijd blij geweest met Maes en nu met 
Hoek en Blok. Zij ontzorgen ons daarin 
voor een flink deel: de financiële stand 
van zaken, fiscale aangelegenheden, 
maar ook juridische ondersteuning, de 
salarissen en subsidiemogelijkheden. 
Kunnen wij ons meer met de kunst van 
recycling bezig houden.”  ◼

Velen van u hebben al aan één of meerdere sessies meegedaan dit jaar... 

onze Ondernemerscolleges. Bij het besturen van een onderneming stuit 

u op genoeg onderwerpen die voor u geen dagelijkse kost zijn. Voor onze 

experts zijn ze dat wel. Daar kunt u van profiteren. Bij de Ondernemers-

colleges kunt u zich in een paar uur helemaal up-to-date laten brengen door 

deskundigen van Hoek en Blok. De colleges worden doorgaans in sessies van 

drie uur gegeven in groepjes van maximaal vierentwintig deelnemers. 

Meer informatie en aanmelden: 

www.hoekenblok.nl/ondernemerscolleges.

Ondernemers-
colleges

8, 12 en 20 september  

Balans lezen 

10 oktober 

Beleggen in privé BV en oudedags -

voorziening 

http://www.fenexpo.nl
www.fenexpo.nl
http://www.hoekenblok.nl/ondernemerscolleges
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Voor-
sorteren 
op de 
bedrijfs -
opvolging?

U heeft wellicht plannen om over een aantal 
jaren uw onderneming of een deel daarvan 
over te dragen aan uw bedrijfsopvolger. Als de 
opvolger een zoon of een dochter is, zien we 
vaak dat een deel van de onder neming wordt 
geschonken. Hiervoor gelden grote vrijstellingen.

Schenken van ondernemingsvermogen 
is onder voorwaarden tot € 1.060.298 
per onderneming vrijgesteld van 
schenk- (en erf-) belasting. Indien het 
vermogen meer is, is 83% vrijgesteld. 
Daarnaast kan bij schenking van 
aandelen in een actieve onder neming 
de heffing van inkomsten belasting 
worden vermeden. Deze inkomsten-
belasting bedraagt normaal 25 procent 
bij overdracht van tot een aanmerkelijk 
belang behorende aandelen. Van een 
 aanmerkelijk belang is sprake bij een 
aandelenbelang van minimaal 
5 procent. Hierna leggen we uit waarom 
het in ieder geval van belang is om 
tijdig op een voorgenomen toekomstige 
schenking voor te sorteren. 

Bedrijfsopvolger als werknemer
Om de hiervoor genoemde heffing van 
inkomstenbelasting bij een schenking te 
vermijden, geldt de eis dat de bedrijfs-
opvolger gedurende 36 maanden voor-
afgaand aan de schenking werknemer is 
geweest van de BV waarop de aandelen 
betrekking hebben. Ook in gevallen 
waarin aandelen in een holding-BV 
worden geschonken en de verkrijger 
werknemer bij de werk-BV is geweest, 
wordt voldaan aan deze voorwaarde. 
De termijn van drie jaar wordt verkort 

als het door bijvoorbeeld ziekte van de 
overdrager onredelijk is om aan de eis 
van drie jaar vast te houden. Een fulltime 
dienstverband is overigens niet nodig. 

Met het oog op de 36-maandseis is het
van belang om na te gaan of het niet 
verstandig is nu al een zoon of dochter 
(of een andere beoogd bedrijfsopvolger) 
een dienstverband voor enkele uren 
per week aan te laten gaan met uw 
holding-BV of werk-BV. 

Er worden verder geen kwalitatieve 
eisen gesteld aan de dienstbetrekking.

Is uw bedrijfsstructuur klaar?
In uw situatie kan er wellicht meerdere 
keren gebruik gemaakt worden van 
de vrijstelling van schenkbelasting. 
Als er nu een bedrijfsstructuur is met 
één holding waaronder meerdere 
werk-BV's met verschillende activiteiten 
hangen, dan kan bijvoorbeeld door het 
elimineren van de holding of door het 
creëren van meerdere holdings met 
ieder één werk-BV meerdere keren de 
vrijstelling van schenk- of erfbelasting 
van 1.060.298 euro in aanmerking 
komen. Deze vrijstelling geldt immers 
per onderneming. Hiervoor is wel 
vereist dat de werk-BV's ten tijde van 

de schenking al meer dan vijf jaar niet 
meer onder de (vorige) holding vallen, 
anders wordt er nog geacht slechts één 
onderneming te zijn. Tijdig voorsorteren 
is dus ook in dit opzicht aan te raden.

Testament
Door een onverhoopt overlijden van de 
ondernemer kan een bedrijfsopvolging 
sneller dan gedacht om de hoek komen 
kijken. Is in uw testament dan geregeld 
dat de onderneming toekomt aan de 
beoogde bedrijfsopvolger en dat ook 
optimaal gebruik kan worden gemaakt 
van de bedrijfsopvolgingsvrijstelling 
voor de erfbelasting? In het testament 
kunt u ook de compensatie voor de 
andere kinderen vastleggen als er eerder 
ondernemingsvermogen aan één van de 
kinderen is geschonken.
We spreken de verschillende mogelijk-
heden uiteraard graag met u door. 
Het zou jammer zijn als de bedrijfs-
opvolgingsfaciliteiten niet optimaal 
kunnen worden benut!  ◼

Meer informatie
Ad Versluis
0180 64 54 64
a.versluis@hoekenblok.nl
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  Nog groter internationaal  netwerk door fusie
Zoals u wellicht weet stond Hoek 
en Blok in 1990 aan de wieg van 
Morison International, een interna-
tionaal netwerk van onafhankelijke 
 accountancy-, belastingadvies- en 
business consultingkantoren. Vanaf 
onze eigen start, eveneens in 1990, 
vinden wij het namelijk belangrijk 
dat wij onze opdrachtgevers dezelfde 
kwalitatief hoogstaande dienst verlening 
buiten de landsgrenzen kunnen bieden. 
In de loop der tijd was Morison uitge-
groeid tot een wereldwijd netwerk 
met meer dan negentig aangesloten 
partner kantoren in vijfenzestig landen. 
Veel van onze klanten maken hier dan 
ook gebruik van.

Niet zonder enige trots kunnen wij u 
berichten, dat wij u vanaf 1 april in nog 
eens 23 extra landen van dienst kunnen 
zijn. Morison International is namelijk 
gefuseerd met een evenknie: 
KS International. Tezamen is nu een 
netwerk ontstaan met meer dan 
10.000 medewerkers en 375 kantoren, 
verspreid over 88 landen. Dit alles onder 
de nieuwe naam Morison KSi.

Zo kunt u voortaan ook een beroep 
op ons doen als u zaken wilt doen in 
bijvoorbeeld Kroatië, Oekraïne, Zweden, 
Noorwegen en zelfs Bangladesh. 
En dat allemaal gewoon via uw 
vertrouwde aanspreekpunten in 
Sliedrecht en Barendrecht.  ◼

Morison International
KS International

+

Morison KSi


