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IT goed geregeld? 

Doe de IT-Scan
Helaas zien wij bij onze klanten 
nog steeds veel problemen met 
informatie technologie (IT). Waarom 
is het toch zo lastig om de voordelen 
maximaal te benutten en tegelijker
tijd grip te blijven houden op de 
toenemende afhankelijkheid van IT? 

Deze ogenschijnlijk eenvoudige vraag laat 
zich niet direct beantwoorden. Gelukkig 
hebben wij dé IT-Scan; laagdrempelig, 
praktisch en bovenal effectief. Inzicht in IT, 
ook tijdens de donkere dagen voor Kerst.

In de praktijk komen wij veel IT-vragen 
tegen. Zijn de doelen voldoende helder? 
Hebben we de juiste systemen? Is IT op 
de juiste manier georganiseerd? Worden 
IT-projecten goed bestuurd? Wordt er 
meer gemeten dan alleen kosten? Welke 
IT is essentieel voor ons bedrijf en wat 
als deze uitvalt? Waarom presteert mijn 
leverancier niet? Zijn de beveiligings-
risico’s afgedekt? Betaalt mijn concurrent 
niet veel minder?

Hoek en Blok IT-Scan
Hoek en Blok heeft de IT-Scan ontwikkeld 
om mkb-organisaties snel en kosten-
efficiënt inzicht te verschaffen in de 
verbeter punten voor uw IT. De scan is 
ingericht rondom het helder krijgen van 
de organisatie doelen, het inzetten van de 
hiervoor benodigde middelen en het actief 
managen van relevante risico’s.

 De IT-Scan wordt tijdens de kennismaking 
op maat gemaakt voor u. Aansluitend 
komt één van onze IT-adviseurs langs op 
uw locatie om de kansen en risico’s in kaart 
te brengen, die u tenslotte overzichtelijk 
gepresenteerd krijgt. Kortom, antwoord 
op de vragen die er voor ú toe doen. Geen 
onnodige belasting van uw bedrijf, maar 
advies op maat. ■

Steven Verkaart
0184 49 68 00
s.verkaart@hoekenblok.nl
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Overpeinzingen

Een vraag die velen van ons bezighoudt, is 
waar de digitalisering van deze wereld ons 
naar toe leidt. Er gaat tenslotte geen dag 
voorbij of je leest artikelen over functies 
en beroepen die tot museale ambachten 
verworden omdat automatisering, 
robotisering en kunstmatige intelligentie 
het werk overnemen. Hele volksstammen 
komen zonder arbeid te zitten. En dan 
heeft men het niet alleen over de balie-
medewerker bij de bank, maar ook 
advocaten en accountants vallen ten prooi 
aan blockchain en ‘artificial intelligence’.

En wat te denken van de tussenschakels 
in handelsketens? De connectiviteit en 
transparantie die internet biedt, maakt 
veel partijen overbodig. We zien het 
gebeuren in de reissector met Booking.com 
en Airbnb, maar ook in de taxibranche 
met Uber. Als we de visie van Jack Ma, 
oprichter van Alibaba, volgen, staat veel 
bedrijven overbodigheid te wachten. Hij 
stelt dat alles wat zich tussen fabrikant 
en consument bevindt, zal verdwijnen 
doordat de gebruiker rechtstreeks met de 
producent zaken gaat doen.

Maar ook in de ‘maaksector’ staat 
echter het een en ander op stapel. Door 
de ontwikkeling van 3D-printing gaat 

de productie van goederen op andere 
manieren en locaties plaatsvinden. Wat 
zal dit betekenen voor de wereldwijde 
goederenstromen en dus voor transport en 
logistiek?

Allemaal vragen waar ik ook zo geen 
pasklaar antwoord op heb. Wat ik wel 
weet, is dat de geschiedenis ons leert dat 
er door innovatie altijd weer nieuwe vraag 
naar menselijke arbeid en denkkracht is 
ontstaan. Wat mij betreft, is er dan ook 
geen angst voor deze nieuwe ontwikke-
lingen, maar oplettendheid en vooral 
nieuwsgierigheid naar wat er komen gaat.

Afijn, genoeg stof dus om te overpeinzen 
in de komende overdenkingsdagen zo rond 
de kerst. En wat de uitkomst ook mag zijn, 
ik wens u in ieder geval alvast een mooi 
jaareinde en een heel goed begin van 
2019.

Wim Stuij
Algemeen directeur

 Inhoud

mailto:a.versluis%40hoekenblok.nl?subject=


Hoek en Blok  ◼  Schrift 2018  ◼  Najaar4 5

Cumulatieve belastingdruk 
De cumulatieve belastingdruk van 
de vennootschapsbelasting en de 
aanmerkelijk belangheffing na dividend-
uitkering aan privé wordt de komende 
jaren dus ook lager. Oude winsten van de 
BV die tot op heden nog niet als dividend 
zijn uitgekeerd, zijn in het verleden belast 
geweest met een hoger vennootschaps-
belastingtarief. Deze winsten zullen bij 
uitkering, na verhoging van het aanmerke-
lijk belang tarief, nog zwaarder worden 
belast. Hier komt echter geen overgangs-
maatregel voor. U zou kunnen overwegen 
om in 2019 nog een dividend uit te keren 
tegen het huidige aanmerkelijkbelangtarief  
(25 procent). Uiteraard moet een dividend-
uitkering wel verantwoord zijn. Hiervoor 
moet een balanstest en een uitkeringstest 
worden uitgevoerd. 

 

Hypotheekrenteaftrek 
Ook het tarief waartegen de hypotheek-
rente kan worden afgetrokken, wordt 
de komende jaren verlaagd. Een van 
de gevolgen van al deze maatregelen 
is bijvoorbeeld dat het steeds minder 
aantrekkelijk wordt een lening voor de 
eigen woning bij de eigen BV af te sluiten. 
Misschien is dividend uitkeren en de lening 
(gedeeltelijk) aflossen wel een optie. 

Overige aftrekposten  
Het belastingvoordeel voor aftrek van 
overige aftrekposten, zoals partner-
alimentatie, specifieke zorgkosten en 
giften gaat de komende jaren ook staps-
gewijs omlaag, tot 37,05 procent vanaf 
2023. Wellicht is het een overweging 
om herziening van de partneralimen-
tatie alvast aan te kaarten of om tot 
 (gedeeltelijke) afkoop van de partnerali-
mentatie tegen het nu nog hogere tarief 
over te gaan.

Lenen bij de BV vanaf 2022 ingeperkt 
Is de DGA dan werkelijk de spekkoper van 
het kabinet geworden? Niet helemaal, 
want één dag na Prinsjesdag is een 
maatregel aangekondigd om excessief 
lenen van de BV door de DGA aan banden 
te leggen. Inmiddels is duidelijk geworden 
dat bestaande en nieuwe leningen bij 
de BV voor de eigen woning van de DGA 
niet onder de maximering zullen vallen. 
Overige leningen en rekening-courant-
schulden dus wel. Deze worden gemaxi-
meerd tot 500.000 euro. Het meerdere 
zal vanaf 2022 worden belast als verkapt 
dividend. ■

Ad Versluis
0180 64 54 64
a.versluis@hoekenblok.nl

Het Belastingplan 2019 ziet er 
goed uit voor de directeurgroot
aandeelhouder (DGA). Zo gaat de 
inkomstenbelastingheffing vanaf 
2021 omlaag tot 37,05 procent over 
68.507 euro en 49,5 procent over 
het meerdere. Het aanmerkelijk 
belangtarief gaat de komende jaren 
weliswaar beperkt omhoog, maar 
de vennootschapsbelastingtarieven 
waarmee winst van de BV wordt 
belast, gaan aanzienlijk dalen.

Aanmerkelijkbelangheffing voor 
dividend uit B.V. en verkoopwinst 
aandelen B.V. 
In het regeerakkoord was vorig jaar al 
opgenomen dat het aanmerkelijkbelang-
tarief (box 2) de komende jaren zou 
worden verhoogd. Het box 2-tarief zal 
stijgen van 25 naar 26,9 procent. Deze 
wijziging komt tot stand in een tweetal 
stappen. In 2020 wordt het box 2-tarief 
verhoogd met 1,25 procentpunt en in 
2021 nog eens met 0,65 procentpunt.

Vennootschapsbelastingtarieven 
Verder is in het belastingplan overeen-
gekomen dat het vennootschapsbelasting-
tarief zal dalen.

DGA 
winnaar Belastingplan 2019

Tarief 
aan
merkelijk 
belang

2018 2019 2020 2021

26,9%
26,25%

25% 25%

 

Vennootschaps
belasting

2018 2019 2020 2021

25% 25% 22,55%
Tarief boven 
€ 200.000 winst

20,5%

Tarief tot 
€ 200.000 winst

20% 19% 16,5% 15%

  

Cumulatieve 
belastingdruk

2018 2019 2020 2021

Winsten 
boven € 200.000

43,75% 43,75% 42,88% 41,88%

Winsten 
tot € 200.000

40% 39,25% 38,42% 37,87%

Hypotheek 
renteaftrek

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Maximaal tarief 
aftrekbare kosten 
eigen woning

49,5% 49,0%
46%

43%
40%

37,05%

Wilt u meer weten over de (belasting)
maatregelen in de komende jaren? 

Neem dan contact op met uw  
relatie beheerder bij Hoek en Blok. 

Ook voor de IB-ondernemer gaat er 
namelijk veel wijzigen.

mailto:a.versluis%40hoekenblok.nl?subject=


Hoek en Blok  ◼  Schrift 2018  ◼  Najaar6 7

VPR Consultants houdt zich bezig met alles wat voorafgaat aan het 
 ontwikkelen, bouwen en beheren van grote bouw en infrastructuurprojecten. 
Onder haar opdrachtgevers mag VPR Consultants gemeenten, zorg en 
 onderwijsinstellingen, Schiphol en NS rekenen, maar ze zet haar tanden net 
zo lief in kleinere en eenmalige projecten. Een mooi project gaat namelijk 
niet over schaalgrootte, maar over verschil maken, vindt partner en mede
oprichter Bert van Eekelen.

VPR Consultants in het kort
VPR Consultants bestaat sinds 2015 en 
beweegt zich in het ruimtelijk-economisch domein. 
Zes van de negen medewerkers zijn partner in de 
maatschap. 
Opdrachtgevers kunnen bij VPR Consultants terecht 
voor inzicht in relevante stakeholders, de juiste 
 beslis informatie, kwaliteitsmanagement, transitie-
begeleiding, expert judgement en coaching op 
het gebied van proces-, programma- en project-
management. 

          
          

          
 Klant        v

an Hoek en Blok 

Geen  project te groot ...     
     (of te  klein)



Arbeidsrechtelijk advies

Worstelt u ook met het toepassen van 

wetswijzigingen op bijvoorbeeld uw 

arbeidscontracten? Of bent u wellicht al 

eens in de situatie terecht gekomen dat 

u per abuis oude gegevens vergeet te 

vervangen bij een nieuw contract? Ook 

hiervoor biedt H@RY uitkomst.

Met H@RY kunt u eenvoudig documenten 

genereren. De arbeidsjuristen van Hoek 

en Blok zorgen voor de basisbestanden. 

Volledig afgestemd op uw onderneming.  

Ook het onderhoud wordt voor u verzorgd,  

zodat de documenten altijd actueel zijn 

volgens de laatste wet- en regelgeving 

en CAO. Handig, die H@RY!

Daarnaast kunt u H@RY nu ook aan -

sluiten op de eerstelijns arbeids rechtelijke 

helpdesk. Basisvragen worden hierbij 

direct telefonisch beantwoord en u heeft 

altijd snel actuele en specialistische 

kennis beschikbaar.

Benieuwd wat H@RY 
voor uw onderneming kan betekenen? 

Maak nu kennis tijdens een demo: 
HRM@hoekenblok.nl
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Met H@RY heeft u alle HRMzaken 
op orde. Efficiënt, overzichtelijk, 
veilig en ‘powered by’ Hoek en Blok. 
Uw onderneming in control. Dat 
geeft rust en ruimte! In dit digitale 
tijdperk mag een app daarbij 
natuurlijk niet ontbreken.
    
De app van H@RY zorgt voor veel gemak 
voor u, maar vooral ook voor uw werk-
nemers. Zij hebben via de app direct 
inzage in:
• Loonstroken en jaaropgaves
• Verlofsaldo en verlofkaarten
• Digitaal dossier

De app maakt het ook mogelijk om:
• Veilig documenten te delen
• Verlof aan te vragen
• Eenvoudige declaraties of mutaties 

in te dienen

Geen handmatige mutaties meer
Rondslingerende bonnetjes zijn verleden 
tijd. Via de app kunnen werknemers heel 
eenvoudig declaraties indienen. Nog 
voor de lunch achter de kiezen is, is het 
bonnetje al via de app gefotografeerd en 
ingediend. Als werkgever hoeft u deze 
alleen te accepteren en aan te geven in 
welke loonrun de betaling verwerkt kan 
worden. Ook te declareren (over)uren 
kunnen op deze wijze eenvoudig worden 
ingediend en verwerkt. Wel zo efficiënt! ■ 

www.jeondernemingincontrol.nl

Eva Huizer
0184 - 49 68 00 
e.huizer@hoekenblok.nl

  H@RY        brengt efficiency en gemak

VPR Consultants houdt kantoor in het 
Groot Handelsgebouw in Rotterdam, maar 
Bert van Eekelen werkt – net als zijn acht 
collega’s – eigenlijk vaker op de locatie van 
zijn opdrachtgevers. Meestal werken de 
consultants aan projecten in het publieke 
domein. Ze stellen huisvestingsvisies op, 
adviseren op organisatorisch en inhoudelijk 
vlak en kijken hoe bouwplannen gekoppeld 
kunnen worden aan bijvoorbeeld duurzaam-
heid, energietransitie en nieuwe manieren 
van werken. 

Tastbare resultaten 
Van Eekelen legt uit: “Uiteindelijk vertaalt 
zo’n visie zich in een concreet project 
en worden ontwerpers en aannemers 
aangetrokken. Wij zijn in de fase daarvóór 
een verlengstuk van de opdrachtgever. We 
brengen in kaart wat precies de behoefte is 
en wat er in de aanbesteding moet staan 
om tot de juiste partijen te komen. Vaak 
gaat het om ingewikkelde processen, zoals 
de inrichting van de Zuidas in Amsterdam 
of uitbreiding van Schiphol. Het leuke van 
dit werk vind ik de tastbare resultaten. Dat 
je op de luchthaven even naar buiten loopt 

en met eigen ogen ziet hoe een project 
waaraan je gewerkt hebt tot stand komt. Of 
het moment dat er op de Zuidas begonnen 
wordt met het graven van een tunnel. Dat 
maakt ons werk heel concreet.” 

Knipoog
Van Eekelen en zijn collega’s zitten voor 
hun werk om tafel met verschillende 
belanghebbenden: van ministeries tot  
bewoners. Van Eekelen begon zijn loopbaan  
in de jaren tachtig bij een architecten-
bureau in de woningbouw. Leuk detail: hij 
werkte toen al samen met Hoek en Blok! 
In 1990 maakte hij de overstap naar PRC, 
een bureau dat adviseerde voor projecten 
in de utiliteitsbouw en de infrastructuur. 
In 2003 werd PRC onderdeel van het inter-
nationale advies- en ingenieursbureau 
ARCADIS.
In 2015 besloten Van Eekelen en mede-
oprichter Ron Voskuilen zelfstandig verder 
te gaan als VPR Consultants. “De V staat 
voor de eerste letters van onze achter-
namen. De naam is ook een knipoog naar 
PRC, want de zes maten in de maatschap 
zijn oud-collega’s uit die tijd. 

Bewoners
VPR Consultants heeft een aantal grote 
opdrachtgevers, maar werkt met net 
zoveel plezier voor kleinere projecten.  
“Eén van de leerzaamste projecten 
vond ik het begeleiden van bewoners 
van de Biezenlanden in Dordrecht. Zij 
kregen drie jaar na oplevering van hun 
eengezins woning te horen dat er door 
grove bouwkundige fouten gesloopt 
moest worden. Daar waren we heel direct 
betrokken bij de bewoners, zorgden we 
voor overeen stemming over de sloop en 
voor een eerlijke compensatie. Ik heb ook 
ooit eens gewerkt aan de Boldermanege 
in Sliedrecht, waar mensen met een meer-
voudige handicap konden recreëren. Het 
geeft voldoening om te zien wat je door 
middel van bouwen voor mensen kunt 
betekenen.” 

Onafhankelijk
VPR Consultants onderscheidt zich door 
een veelzijdige én persoonlijk aanpak. 
“We kunnen onafhankelijk adviseren aan 
de proceskant én aan de technische kant. 
We ontwerpen en bouwen niet zelf, maar 
we hebben wel de deskundigheid in huis 
om onafhankelijk ontwerpen te lezen en te 
beoordelen op kwaliteit. Daarnaast is onze 
organisatie precies groot genoeg om alle 
nodige disciplines in huis te hebben, maar 
overzichtelijk genoeg om op persoonlijk 
niveau te werken met opdrachtgevers.” ■ 

mailto:HRM%40hoekenblok.nl?subject=
http://www.jeondernemingincontrol.nl
mailto:e.huizer@hoekenblok.nl


Aan het einde van de vijftiende eeuw ontwierp Leonardo da Vinci de luchtschroef, de voorloper van de helikopter. Het bleef bij een werktekening aangevuld 
met berekeningen. Da Vinci’s helikopter kenmerkt zich door een diameter van bijna 4,5 meter groot. De constructie bestaat uit een platform – waarop vier 
mannen kunnen plaatsnemen – omgeven door een kap gemaakt van riet en linnen. De roterende beweging van de propeller zou het platform van de grond 
moeten krijgen. De wetenschappers van nu zijn ervan overtuigd dat deze constructie geen grote hoogtes zou kunnen bereiken.
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Subsidieregeling WBSO en de Innovatiebox

1 + 1 = 3!
Rutte kreeg het niet rond met de 
dividendbelasting. Wellicht gewoon 
een proefballonnetje, wie zal het 
zeggen? Bij IMC doe we niet aan 
proefballonnetje. Wat we wel doen, 
is u assisteren bij het succesvol 
benutten van subsidies.
 
Technologische vernieuwing is van groot 
belang voor de concurrentiepositie van 
uw bedrijf. Innoveren is noodzaak, de 
 concurrentie zit niet stil. Met behulp van de 
WBSO kunt u uw kosten hiervoor verlagen. 
WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en 
Ontwikkelingswerk. Het is een regeling voor 
ondernemers die zich bezighouden met 
innovatie.

Criteria
Elke ondernemer die (technologisch) 
vernieuwende producten gaat ontwikkelen, 
kan een WBSO-aanvraag indienen. Het 
maakt niet uit hoe groot uw onderneming 
is of in welke bedrijfssector u werkt. Het 
belangrijkste criterium bij de beoordeling 
van een aanvraag is dat de technische 
ontwikkeling nieuw is voor de aanvrager. 
Dit betekent dat er ook een bepaald risico 
aanwezig moet zijn dat de ontwikkeling niet 
slaagt. 
 

Drie vliegen in één klap
Het is mogelijk om, tegelijkertijd, op drie 
verschillende manieren maximaal voordeel 
te behalen met de WBSO- regeling. De 
subsidie betreft om te beginnen een 
tegemoet koming in de loonkosten die 
betrekking hebben op de gemaakte 
S&O-uren van u en/of uw medewerkers. 
Deze uit zich in een vermindering van de 
maandelijks af te dragen loonbelasting.

Daarnaast kunnen ook de overige kosten 
die toerekenbaar zijn aan een innovatie-
project mee worden gesubsidieerd. 
Voorbeelden hiervan zijn de aanschaf van 
verbruiksgoederen, materialen en onder-
delen voor het doen van proeven of het 
maken van prototypes. Ook de aanschaf 
van licenties voor specifieke softwaretools 
of ICT-tools die noodzakelijk zijn voor het 
zelf ontwikkelen van technisch nieuwe 
programmatuur komen voor de WBSO in 
aanmerking.
 
32 procent van het toegekende totaal-
bedrag aan kosten wordt in mindering 
gebracht op de af te dragen loonbelasting.
 Dit kunnen forse bedragen zijn.

Innovatiebox
Indien een WBSO-aanvraag is goedge-
keurd dan ontvangt u een zogenaamde 
S&O-verklaring. Deze verklaring geeft u 
ten slotte ook toegang tot de Innovatie-
 box. U komt dan in aanmerking voor een 
veel lager vennootschapsbelastings tarief 
(7 in plaats van het gebruikelijke 21 procent).

2019
De praktijk leert dat nog steeds veel onder-
nemers onderschatten hoe innovatief hun 
onderneming is. Om tijdig te signaleren 
welke werkzaamheden er in aanmerking 
komen voor subsidie, verzorgt IMC daarom 
in 2019 verschillende cursussen. Onder-
nemers én zeker ook hun adviseurs zoals 
bijvoorbeeld banken en accountants zijn 
daar welkom!

Vóór 1 december van dit jaar kunnen al 
aanvragen worden ingediend voor 2019. 
Indienen kan overigens doorlopend in 2019. 
Neemt u contact op met een adviseur van 
IMC om de mogelijkheden te bespreken. ■

 

Pieter Braat
T 0184 - 49 68 07
p.braat@imcosa.nl 

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

mailto:p.braat%40imcosa.nl%20?subject=
mailto:r.vd.graaf%40imcosa.nl?subject=
mailto:r.vd.graaf%40imcosa.nl?subject=
mailto:r.vd.graaf%40imcosa.nl?subject=
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8 
ERIC HEIDEN 

(Madison, 14 juni 1958)

Lang voor er prestatiematrices waren, 
zorgde Heiden voor een prestatie die 
vermoedelijk nooit meer geëvenaard zal 
worden. In Lake Placid won de Amerikaan 
goud op alle schaatsonderdelen, een 
prestatie met eeuwigheidswaarde. 

Het waren de enige Spelen waar Heiden 
goud pakte. Wat nogal eens vergeten 
wordt, is het feit dat Heiden in de drie 
jaren voorafgaand aan de succesvolle 
Spelen in zijn thuisland, zesmaal wereld-
kampioen werd: drie keer als allrounder en 
driemaal wereldkampioen Sprint.

 7
SERGEJ BOEBKA 

(Loehansk, 4 december 1963)

De eerste en waarschijnlijk laatste pols-
stokhoogspringer voor wie je thuis bleef. 
Zorgde ervoor dat je op het puntje van je 
stoel zat. Slechtte de 6 meter-barrière. 

Bij een gebrek aan concurrentie, maakte 
Boebka er een sport van om wereldrecords 
te springen. Legde de lat daartoe letterlijk 
iedere keer een klein stukje hoger. 

Sprong uiteindelijk, indoor en outdoor  
bij elkaar opgeteld, 35 wereldrecords. 
Tussen zijn eerste wereldrecord (1984) en  
zijn laatste (1994) zat liefst 29 centimeter. 
Werd olympisch-, wereld- en Europees 
kampioen.

6 
TIGER WOODS 

(Californië, 30 december 1975)

Deed in 1996 als jonge jongen zijn intrede 
in een veelal ‘blanke’ sport en won een jaar 
later zijn eerste ‘major’. Zorgde er met zijn 
jeugdig enthousiasme en jongensachtige 
imago voor dat de golfsport veranderde in 
een sport van ‘welgestelden op leeftijd’ in 
een sport voor iedereen. Slaagde er als één 
van de weinigen in om alle majors minimaal 
één keer op zijn naam te schrijven en was 
jarenlang nummer 1 van de wereld. Zijn 
weg naar de nummer 1-positie op lijstjes als 
deze werd ruw verstoord door blessureleed 
en een seksschandaal. Het maakte Woods 
vleugellam en haalde de glans van zijn pres-
taties (80 overwinningen op de PGA Tour), al 
dan niet terecht, af. Weliswaar geen albatros
meer, maar nog altijd een bijzondere birdie.

Column Maarten Tissink 

Behalve sportverslaafd en fanatiek schrijver is 

Maarten jurist bij Hoek en Blok. 

De Lijst 
der 
Lijsten
In deze periode van het jaar worden 
er traditioneel veel lijstjes samen
gesteld. Maar geen één met de beste 
sporters aller tijden. Daar moet 
maar eens verandering in komen. 

Is een lijstje met daarop de top tien 
grootste sporters aller tijden subjectief? 
Jazeker. Valt erover te twisten? Graag. 
Wordt het lijstje beïnvloed door smaak, 
persoonlijke voorkeur, leeftijd en achter-
grond? Dat lijkt me wel. Ik presenteer u 
dan ook vooral míjn top 10. U zult het 
daar vast niet mee eens zijn. Prima! 
Probeer het dan zelf ook eens. Plezier 
gegarandeerd!

In deze editie tel ik af van 10 naar 6. 
In de volgende editie volgt dan de grote 
ontknoping… ■

10 
Sir CHRIS HOY 

(Edinburgh, 23 maart 1976)

De beste baanwielrenner aller tijden. 
Fietste op de toppen van zijn kunnen in 
2008, tijdens de Olympische Spelen van 
Beijing. Pakte daar maar liefst drie gouden 
medailles. 

Hoy was destijds 32 jaar en had kunnen 
besluiten om het rustiger aan te doen.  
Met de Spelen in Londen, Groot-Brittannië, 
aan de horizon was dat voor hem echter 
geen optie. Maakte een afscheidstournee 
waar je alleen maar van kunt dromen.  
Op zijn baan, voor zijn publiek en tijdens 
zijn allerlaatste toernooi pakte Hoy 
tweemaal olympisch goud. Sindsdien is 
het sir Chris Hoy.             

9 
MICHAEL SCHUMACHER 

(Hürth-Hermülheim, 3 januari 1969)

‘Schumi’ werd liefst zeven keer wereld-
kampioen in de belangrijkste klasse van de 
autosport en pakte 68 pole positions. Won 
liefst 91 races in de Formule 1 en groeide 
in zijn Ferrari-bolide uit tot de beste, 
meest succesvolle coureur aller tijden. 

De Duitser maakte in 2010 een mislukte 
comeback, maar dat kostte hem niet zijn 
plek in deze lijst. 

Raakte in 2013 ernstig gewond bij een 
skiongeluk. Staat nog in de top tien, maar 
Lewis Hamilton komt eraan gescheurd.



Op pagina 19 vindt u meer informatie 
over de QRM-aanpak.
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White space
Belangrijk punt binnen de aanpak is de 
‘touch time’; de tijd dat er daadwerkelijk 
aan een project gewerkt wordt. Door veel 
meer zaken samen en gelijktijdig te doen 
in plaats van volgtijdig met overdracht 
tussen personen of afdelingen, snij je veel 
van de ‘white space’ – de wachttijd – weg. 
Het zorgt voor rust en overzicht en leidt 
tot een hogere output. “Maar wel doordat 
mensen slimmer en samen werken, niet 
omdat ze harder gaan werken”, voegt Stuij 
toe.

Snellere dienstverlening
In de controlepraktijk lopen de grootste 
projecten, met langere doorlooptijd, 
waar ook vaak meerdere mede-
werkers bij betrokken zijn. Vandaar 
dat de pilot vanaf januari daar een 
jaar gaat draaien. De analyse fase 
is reeds afgerond. 
Wim Stuij: “Vanzelfsprekend is het 
de bedoeling om de doorlooptijden 
te verkorten door binnen het team 
de werkzaamheden beter op elkaar af 
te stemmen. De afstemming met onze 
opdrachtgevers speelt daarbij ook een 
belangrijke rol. Door dit slimmere werken 
kun je uiteindelijk meer doen met dezelfde 
mensen in dezelfde tijd. Daarmee draagt 
het ook bij aan de oplossing voor het feit 
dat het tegenwoordig steeds lastiger is 
om goede mensen te werven. Werk is er 
voldoende binnen ons kantoor, maar de 
juiste mensen vinden is de bottle neck.” ■

U kent Hoek en Blok als bedrijf dat 
met beide benen stevig op de grond 
staat. Regelmatig loopt men echter 
ook met het hoofd in de wolken. Dat 
gaat prima samen. Want bij Hoek 
en Blok wordt het omdenken niet 
geschuwd en zijn heilige huisjes er 
om tegen aan te schoppen. Daarom 
gaat het kantoor, waarschijnlijk 
als eerste ter wereld, een pilot aan 
om Quick Response Manufacturing 
binnen de controlepraktijk van 
accountancy toe te passen.

Zoals de term al doet vermoeden, is 
Quick Response Manufacturing (QRM) 

een aanpak uit de maakindustrie. 
Tijdens een rondje golf op The 
Dutch raakte Wim Stuij, directeur 
van Hoek en Blok, in gesprek 
met de grootste pleitbezorger 
van QRM in Nederland, Etienne 
Timmermans.  

De spreekwoordelijke vonk sloeg 
over met als resultaat dat het 

kantoor uit Sliedrecht en Barendrecht 
inmiddels een pilot draait om QRM toe 

te passen op de processen in de controle-
praktijk. Wim Stuij: “Daaraan voorafgaand 
hebben we al een aantal van onze klanten 
gewezen op QRM, dat nu al goede resul-
taten boekt met de systematiek.” 

Timmermans, mede-eigenaar van QRM 
advies- en implementatiebureau Censor: 
“De pilot bij Hoek en Blok is de eerste keer 
dat wij deze bedrijfsfilosofie toepassen 
binnen de zakelijke dienstverlening. Ik 
weet één voorbeeld van de uitrol van QRM 
bij een verzekeraar in de VS, maar binnen 
accountancy is dit, denk ik, wel een 
wereldprimeur. Mijn complimenten dat 
Hoek en Blok zich daarvoor openstelt en 
veranderingsgezind is.”

Tijddenken
Bij Quick Response Manufacturing draait 
het allemaal om het extreem verkorten 
van doorlooptijden van het gehele proces, 
zowel op kantoor als in de productie. “In 
plaats van kostendenken, ga je tijd-
denken”, licht Timmermans toe. 
“Een order loopt daardoor veel 
sneller door je organisatie. Ik stel 
het wellicht wat simplistisch, 
maar focus je op kosten, dan 
krijg je kosten. Focus je je op 
tijd, dan krijg je tijd. En tijd is 
geld, niet waar…”

Quick Response Manufacturing

Hoek en Blok wil minder ‘white space’

Wim Stuij en Etienne Timmermans
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Zo vader, zo zoon. Oprichter Adrie 
startte in 1980 als werktuigbouw-
kundige Hagenaar Reclame. Een 
 opmerkelijke stap, die zoon Wilbert 
later kopieerde. Na een studie werk-
tuigbouwkunde aan de Technische 
 Hogeschool Rijswijk en drie jaar 
ervaring bij ingenieursbureau Novetec 
in Alblasserdam, besloot ook hij het 
reclamevak in te stappen bij Hagenaar. 
In 2019 neemt Wilbert de laatste 
aandelen van z’n vader over. De 
‘techneut in creatie’ blijft voortbestaan.

Visitekaartje
Bij Hagenaar kun je terecht voor 

‘signing’, zoals dat mooi heet: het 
aanbrengen van logo’s, slogans 
en andere huisstijl elementen 
op of in gebouwen en op voer-
tuigen. Van ‘te koop’-borden 

voor makelaars 
en fotobe-

hang op 
kantoor 

tot aan een complete make-over van 
winkelcentra voor wat betreft sfeer-
verlichting, bewegwijzering en displays. 
“Het draait altijd om de uitstraling”, 
licht Hagenaar toe. “Wij helpen onze 
opdrachtgevers om zich goed te presen-
teren naar de buitenwacht. Wat we 
maken, vormt eigenlijk altijd een soort 
visitekaartje voor de organisatie.”

Armaturen
De scope van projecten loopt nogal 
uiteen. “Het kan gaan om een enkel 
raamfolie met bijvoorbeeld de bedrijfs-
naam voor op een voordeur, maar 
inmiddels hebben we een aardige 
reputatie opgebouwd voor juist als 
het om ingewikkelde klussen gaat.” 
Zo werd recent winkelcentrum Silver-
point in Hilversum van een compleet 
nieuwe ‘look & feel’ voorzien. Volgens 
Hagenaar z’n mooiste project tot nu 
toe. “Met twintig man hebben we 
in twee weken tijd het hele centrum 
een nieuwe uitstraling gegeven. Een 
gigantische klus, maar ontzettend leuk 
en uitdagend om te doen. Niet alleen 
vanwege de krappe tijd – in detail-
handelsland moet altijd alles snel – 

maar ook omdat er veel technische 
oplossingen aan te pas kwamen, 

zoals speciaal door ons ontwik-
kelde verlichtings armaturen.”

Engineers             in uit straling
Dat het reclamevak om 

meer draait dan alleen 

creativiteit bewijzen 

Wilbert Hagenaar en zijn 

team dagelijks vanaf de 

Lelystraat in  Sliedrecht. 

“Als het echt lastig 

is, begint ‘t leuk te 

worden.”
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De organisatie is strak neergezet. 
De afdelingen weten wat ze moeten 
doen; verantwoordelijkheden 
besproken en afgebakend.  
Doordachte makeorbuy beslissingen  
liggen ten grondslag aan een netwerk 
van toeleveranciers. Het ERPsysteem  
maakt overuren. Alles onder 
controle en toch loopt het niet vlot… 
dé perfecte voedingsbodem voor 
Quick Response Manufacturing 
en spectaculaire verbeteringen in 
rendement én werkplezier.

Quick Response Manufacturing (QRM) 
is begin jaren negentig ontwikkeld door 
prof. dr. Rajan Suri. In Nederland is Censor 
marktleider ten aanzien van advies over, 
implementatie van en opleiding in deze 
bedrijfsfilosofie. “Het is geen trucje”, trapt 
Etienne Timmermans, mede-eigenaar 
van het Tilburgse bureau, af. “In plaats 
van kosten als leitmotiv, focus je je op 
tijd. Alles draait om het verkorten van 
doorlooptijden in het gehele kantoor- en 
productieproces binnen een onderneming.”

Schutting
Het idee is dat je door QRM slagvaardiger, 
slimmer en sneller kunt opereren. De 
leveringssnelheid en vooral de leverings-
betrouwbaarheid gaan fors omhoog.

Dat merk je uiteindelijk niet alleen in de 
portemonnee, maar zorgt ook voor meer 
werkplezier in het bedrijf omdat er meer 
rust ontstaat. “Eén van de belangrijke 
uitgangspunten is namelijk het werken in 
teams, in plaats van afdelingen. Daarmee 
verminder je het ‘over-de-schutting’ effect. 
Medewerkers voelen zich meer betrokken 
en verantwoordelijk.”

Houten trappen
Censor is met QRM met name actief in de 
timmerindustrie, metaal, meubelindustrie  
en grafische sector. De resultaten zijn 
soms ronduit spectaculair te noemen. Zo 
haalt Timmermans het voorbeeld aan van 
een fabrikant van houten trappen, waar 
de doorlooptijd per trap van negentien 
werkdagen terugging naar één dag. Bij een 
producent van haarden daalde de cijfers 
van twaalf weken naar vijfenhalf uur. “Het 
voorraad niveau is daarbij ook nog eens naar 
bijna nul gedaald, wat dus ook veel minder 
kapitaalbeslag met zich meebrengt.” ■

Veertien
Gaat het over de techniek, dan ben je bij 
Wilbert Hagenaar aan het goede adres. 
“Dat vind ik toch het leukste. Daarom ben 
ik ook van het ingenieursbureau naar deze 
tak van sport geswitcht. Hier komen zo 
veel verschillende technologieën samen, 
variërend van lijm- en druk technieken tot 
aan het berekenen van de constructie-
stevigheid. Combineer je dat met de vele 
verschillende materialen die we gebruiken 
– hout, aluminium, maar ook vaak zaken 
als ledverlichting – dan ontstaat een 
enorm interessante mix.” 
Die kwaliteiten worden door de markt 
erkend, waardoor het, naast een flexibele 
schil, veertien koppen tellende bedrijf 
inmiddels door de hele Benelux werkzaam 
is en steeds vaker rechtstreeks door 
architecten, aannemers en project-
ontwikkelaars betrokken wordt om mee te 
denken om de gewenste uitstraling in en 
van vastgoed te  realiseren.

Bedrijfsvlaggen
Het betekent niet dat er in de toekomst 
niet meer bij Hagenaar aangeklopt 
kan worden voor reclamestickers en 

bedrijfsvlaggen. “Zeker niet. Voor dat 
soort toepassingen gaan we echter wel 
steeds meer toe naar efficiënte online- 
 bestelconcepten.” Zo heeft Hagenaar 
makelaarsreclame.nl in de markt gezet, 
waarmee het marktleider in Nederland 
is met het leveren van allerlei reclame-
producten voor makelaars; rechtstreeks, 
maar ook via concullega-signing bureaus. 
“Door de volumes die we draaien, kunnen 
we daar heel goede prijzen bieden. 
Bovendien schuilt onze kracht in dat 
we ook voor deze markt hier alles in 
huis kunnen maken. Van de gebogen 
aluminium profielen, waar de ‘te koop’-
borden in hangen tot aan het zeefdrukken 
van die daadwerkelijke borden.” 

En dat principe van in huis willen kunnen 
maken reikt ver. Als tastbaar bewijs staan 
in het pand aan de Lelystraat her en der 
machines die vader en zoon Hagenaar 
in de loop der tijd zelf ontwikkeld hebben 
voor een speciale toepassing. Het 
engineerings bloed blijft tenslotte af en toe 
kruipen waar het niet gaan kan.

Atelier
Een bezoek aan Hagenaar Reclame is 
sowieso leuk om mee te maken. De sfeer 
van kwaliteit en ambachtelijk maakwerk 
komt je tegemoet. Vermengd met de lucht 
van lijm, drukinkt en andere materialen 
waan je je eerder in een atelier dan in een 
reclamebedrijf. Geen centimeter in het 
bedrijfspand is overigens onbenut. Voor 
de buitenstaander staat alles boven op 
elkaar; het team van Hagenaar beweegt 
zich er echter soepel tussendoor. En 
met de ISO- en VCA-certificaten in een 
afrondende fase klopt het professioneel 
ook als een bus. Wilbert Hagenaar: “Maar 
uitbreiding van de hal staat zeker op ons 
wensenlijstje.” ■

Denken in tijd

Hoek en Blok en Censor zijn een pilot gestart met 
QRM binnen de accountancy controlepraktijk. 
Zie pagina 14.

Meer informatie QRM: censor.nl

http://www.censor.nl
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Wat als
‘Wat als-denken’ is niet altijd even 
makkelijk. Niet alleen omdat het lastig 
is om moeilijke onderwerpen aan te 
snijden, maar ook om je in te beelden 
wat er allemaal kan gebeuren in de 
toekomst. Ga daarom juist wél het 
gesprek aan met één van onze speci-
alisten. Laat u informeren over de 
verschillende mogelijkheden en diverse 
opties. Bespreek wanneer 

iemand kwalificeert als ‘bad leaver’, 
weeg af of een ‘drag along- regeling’ nu 
wel of niet nodig is en bepaal wanneer 
en onder welke voorwaarden iemand 
gehouden is zijn of haar aandelen aan 
de andere aandeelhouder te koop aan te 
bieden. En tegen welke prijs?! 
De meest complexe samenwerking is 
waarschijnlijk die tussen twee aandeel-
houders in een 50/50-verhouding. 

Zij zien de 
door hen opge-

bouwde onderneming  
vaak beiden als hun levens-  

werk, hun ‘kindje’. Wat als 
zij niet meer door één deur 

kunnen of een verschil van inzicht 
hebben over de te varen koers in 

de toekomst? Waarom zou de ene 
aandeelhouder dan meer recht hebben 
om de onderneming voort te zetten dan 
de ander?

Russian Roulette
Er bestaan tegenwoordig exit- 
regelingen met mooie namen als 
‘Mexican Shoot Out’, ‘Dutch Auction’ of 

‘Russian Roulette’ die dergelijke 
impasses kunnen doorbreken. Ze 
klinken spectaculair en in beginsel 
zijn ze dat ook. De gevolgen ervan 
zijn echter ingrijpend. Laat u dan ook 
goed adviseren over de achtergrond 
van een specifieke regeling, weeg af 
welke regeling goed bij u past en geef 
er vervolgens invulling aan op de 
manier die u wenst. Zorg ervoor dat de 

exit-regeling het sluitstuk is van een 
evenwichtige geschillenregeling met 
afkoelings perioden en waarin partijen 
zich tot het uiterste inspannen om in 
onderling overleg tot een oplossing te 
komen; zo nodig door gebruik te maken 
van het advies van een deskundige in 
wie zij beiden vertrouwen hebben.  

Graag informeren wij u nader over alle 
mogelijkheden en onmogelijkheden 
en helpen we u bij het creëren van een 
stevig fundament onder uw samen-
werking. ■

Maarten Tissink
0184 49 68 00
m.tissink@hoekenblok.nl

Aandeelhoudersovereenkomst 
vraagt werk op maat

Het nut van een aandeelhouders-
overeenkomst ziet u echt wel in, dat 
is het probleem niet. Maar weer een 
bespreking van een paar uur, is dat 
niet wat overdreven? Heeft Hoek en 
Blok geen ‘modelletje’ ofzo? Natuurlijk 
hebben we die. We gaan het wiel niet 
steeds opnieuw uitvinden. Maar we 
noemen ze niet voor niets modellen. Ze 
kunnen prima dienen als uitgangspunt, 
maar dat is niet voldoende. De aandeel-
houdersovereenkomst moet gaan over 
uw specifieke samenwerking en dat 
vraagt werk op maat.

Over het algemeen gaan mensen met  
elkaar samenwerken, omdat ze 
vertrouwen in elkaar hebben, elkaar 
respecteren of zelfs vrienden zijn.  
U bent reëel genoeg om te onderkennen 
dat vriendschappen kunnen bekoelen of 
vertrouwensrelaties kunnen verslech-
teren. 

Onvoorziene omstandigheden zijn er 
genoeg. Maar gooi het maar eens op 
tafel, maak het maar eens bespreek-
baar. Het valt niet mee om over de 
slechtst denkbare scenario’s na te 
denken en man en paard te benoemen. 
Let wel: uiteindelijk gaat het over uw 
toekomst, uw portemonnee of zelfs uw 
erfgenamen.

Er komt nogal wat kijken bij het aangaan van een samenwerking. 
Het oprichten van een persoonlijke holding, een werkmaatschappij, 
het inrichten van een administratie, fiscaal advies, juridische 
aandachtspunten en ga zo maar door. En als de structuur dan 
eenmaal staat en je eindelijk aan de slag kunt, begint je adviseur 
over de aandeel houdersovereenkomst. Of het niet goed is om nog 
eens met de juristen van Hoek en Blok om tafel te gaan daarover.

Mexican 
Shoot Out

Dutch 
Auction 

mailto:m.tissink%40hoekenblok.nl?subject=
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Nieuw pand Hoek en Blok in Barendrecht 

De feestelijke opening

Op 22 november grepen een paar 
honderd relaties de gelegenheid aan om 
ons nieuwe pand aan de Tuindersweg in 
Barendrecht te komen bekijken. 
De voormalige autogarage en -showroom 
is op - al zeggen we het zelf - prachtige 
wijze verbouwd. 
De giften die we tijdens de opening 
mochten ontvangen, hebben we 
gedoneerd aan de Nederlandse Cystic 
Fibrosis Stichting. De cheque ter waarde 
van 9.000 euro werd ter plekke over-
handigd en zal worden besteed aan 
onderzoek naar taaislijmziekte.


