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Achterdeur

Ik geef het toe: ik geniet ervan. Dat je weer met elkaar 
kunt sporten, naar wedstrijden kunt gaan kijken. Met 
collega’s een drankje doen. Klanten ontmoeten, bij elkaar 
komen. Businessclubs die weer avonden organiseren. 
Heerlijk.

Net als iedereen was ik wel klaar met corona. Het lijkt 
erop dat we het virus nu tot behapbare proporties 
hebben weten terug te dringen. Gelukkig maar. Ondanks 
dat we maar weinig opdrachtgevers hebben in de 
zwaarst getroffen sectoren als horeca, detailhandel en 
de  evenementenbranche, loopt het coronawerk nog wel 
even door. Het gaat dan met name om de afhandeling 
van de steunmaatregelen, waar bedrijven gebruik van 
hebben gemaakt.

De huidige arbeidsmarkt is erg krap en dat betekent ook 
dat de zoektocht naar nieuwe, geschikte medewerkers weer 
volop is losgebarsten. Vergeet daarbij echter de achterdeur 
niet. Werving is belangrijk, maar het blijven binden en 
boeien van de huidige medewerkers is dat net zo. Mijn 
collega’s van HRM-advies kunnen je er alles over vertellen. 
We zijn begonnen met een vergelijkend onderzoek naar 
arbeidsvoorwaarden, zodat we onze klanten kunnen 
adviseren over hoe ze hun salarisgebouw marktconform 
kunnen inrichten.

Om in HRM-sfeer te blijven, meld ik graag nog dat we 
er bijzonder trots op zijn dat collega’s Steven en Julian 
gaan toetreden als aandeelhouder tot onze partnergroep. 
We stellen ze graag verderop in dit magazine nader aan 
je voor.

Ik zei het al eerder: de economie zit in de lift. De 
verschrikkelijke ontwikkelingen in Oekraïne creëren 
echter meteen weer de volgende uitdagingen. Energie-
prijzen stijgen, net als die van grondstoffen. We helpen 
onze klanten in deze, wederom, onzekere tijden hun koers 
te houden. Bijvoorbeeld door de cyber security op orde te 
krijgen of door mee te denken en doen om de strategie te 
herijken in deze voortdurend veranderende wereld.

Vanzelfsprekend vallen onze uitdagingen in Nederland in 
het niet bij die van de mensen in Oekraïne. Het is mooi 
om te zien dat diverse van onze klanten hulpacties op 
touw hebben gezet om de vluchtelingen uit Oekraïne te 
ondersteunen. Laten we hopen dat rede en rationaliteit 
weer snel de overhand krijgen, de vluchtelingen kunnen 
terugkeren en in eigen land vreedzaam aan hun toekomst 
kunnen bouwen.

Bas van der Corput

https://www.hoekenblok.nl/
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Per februari is ons team versterkt met 
Latifa Laassib. Met zowel een afgeronde 
master Ondernemingsrecht als een 
master Arbeidsrecht op zak, zal zij zich 
binnen Hoek en Blok met name op dat 
laatste richten: alles wat te maken heeft 
met de relatie tussen werkgever en 
werknemer.

Na haar studie in Rotterdam trok Latifa (1986) 
naar de hoofdstad, waar ze als bedrijfsjurist bij 
handelsbanken actief was. Daarna werkte ze 
bij Eiffel, onder andere in de rechtsbijstand op 
het gebied van arbeidsrecht, en stond ze zowel 
werkgevers als werknemers bij. 

Die ervaring neemt ze nu mee om de arbeids-
rechtpraktijk bij Hoek en Blok verder uit te 
bouwen. “Ik heb ontdekt dat de werkgevers-
kant me beter ligt. Naast het bezig zijn met 
de juridische inhoud, denk ik graag mee met 
ondernemers over hoe problemen praktisch 
kunnen worden opgelost. Bij Hoek en Blok wil 
ik me daarom ook bezighouden met strategisch 
advies, gericht op het versterken van je positie 
als werkgever (en dus als ondernemer), zodat 
juridische geschillen kunnen worden voorkomen. 
Denk bijvoorbeeld aan het beëindigen van 
dienstverbanden, het opstellen van reglementen 
en andere documenten, maar ook aan alle 

rechten en plichten die spelen bij een  
overgang van onderneming of  
reorganisatie. Mocht een juridisch  
geschil zich dan tóch voordoen, dan  
sta ik werkgevers ook bij in een (buiten) 
gerechtelijke procedure. Die dynamiek  
maakt het arbeidsrecht voor mij heel  
leuk en interessant.”

Latifa is getrouwd en woont  
met haar man en twee  
katten in Rotterdam. ◼

Even voorstellen

Nieuwe arbeidsrechtjurist: Latifa Laassib
Nieuws  

VerzuimPreventPlus  
in het nieuw
Het was tijd voor een nieuw digitaal jasje voor 
verzuimpreventplus.nl. We zijn zelf erg trots 
op het resultaat en nodigen je uit om er eens te 
kijken voor een overzicht van onze dienstverle-
ning en inspirerende verhalen van onze klanten.

Ook onze bedrijfspagina  
op LinkedIn  
is up and running.

 
Ondernemerscollege 
Hoek en Blok organiseert regelmatig 
ondernemerscolleges met specifieke 
onderwerpen rond ondernemen en 
financiën. Houd onze website in de gaten 
voor nieuwe data van de colleges.  
hoekenblok.nl/soort/events

19 mei  
Speed Date Night 
De Hoek en Blok Speed Date Night is een 
laagdrempelige manier voor studenten, 
beginnende en gevorderde professionals 
in de accountancy- of advieswereld om 
kennis te maken met ons bedrijf. Ken je 
iemand uit je omgeving waarvoor dat 
interessant kan zijn?  
Aanmelden via onze website.

16 mei   
Relatieavond 
We geven een inkijkje in de dienstverlening  
van Hoek en Blok en als speciale gast 
treedt Guido Weijers op met een  
masterclass over geluk. Zie ook pag. 29.
Aanmelden via e-mail: 
communicatie@hoekenblok.nl

19 en 26 september 
Ondernemerscollege  
balanslezen. 
Hoe zat het ook alweer met mijn 
reserves? Hoe gaat het nu eigenlijk 
met mijn onderneming? In twee halve 
dagen doe je voldoende kennis op om uit 
de balans en de winst- en verliesrekening 
nuttige informatie te halen. 
Aanmelden via onze website.

Agenda  

https://VerzuimPreventPlus.nl
https://hoekenblok.nl/soort/events
https://www.hoekenblok.nl
mailto:communicatie%40hoekenblok.nl?subject=
https://www.hoekenblok.nl/kennis-en-actualiteiten/ondernemerscollege-balanslezen/
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Besparing schenk- en erfbelasting
De certificaten van de STAK kunnen door 
de oprichter van de stichting worden 
geschonken of overgedragen aan anderen, 
veelal de kinderen. De kinderen verkrijgen 
dan het economische belang van het 
gecertificeerde vermogen, maar hebben 
hierover geen zeggenschap. Dit biedt 
de mogelijkheid om verspreid over een 
langere periode vermogen over te dragen 
aan de volgende generatie en daarmee 
een substantiële besparing van de     
schenk- en erfbelasting te bereiken door 
gebruik te maken van de progressie in 
het tarief (10%- versus 20%-tarief voor 

ouders aan kinderen). Bijkomend voordeel 
is dat de waardestijging tussen het 
moment van overdracht en het moment 
van overlijden ten goede komt aan de 
certificaathouders. 

In eerste instantie zal de oprichter van de 
STAK zelf de bestuurder ervan zijn.  
De oprichter houdt dus zelf de zeggen-
schap over het vermogen in de stichting. 
Tijdens het leven van de bestuurder kan 
hij/zij een opvolgend bestuur benoemen, 
dat in functie treedt bij defungeren 
(bijvoorbeeld bij overlijden) van de 
oorspronkelijke oprichter. ◼ 

Meer informatie

Alexander Houtman
0180 64 54 64 
a.houtman@hoekenblok.nl
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 Fiscaal  

Nalaten met continuïteit en zonder versnippering

STAK plan!
Doorgaans betreft dit de situatie waarbij 
vermogen wordt overgedragen aan een 
STAK tegen uitreiking van certificaten.  
De STAK wordt daarmee juridisch eigenaar 
van de onderliggende vermogensbestand-
delen, zoals de aandelen, onroerend goed  
of kunst. Het bestuur van de STAK bepaalt 
hoe het vermogen wordt beheerd.  

De certificaten vertegenwoordigen het 
economische eigendom (waarde) en geven 
de certificaathouders het recht op de 
economische voordelen, zoals dividenden, 
huurinkomsten en waardestijgingen.

Wie z’n nalatenschap aan zijn of haar kinderen wil  
=vermaken, ontkomt er niet aan om de boedel te verdelen. 
Bij een bedrijf, onroerend goed of (kunst)collectie is dat 
vaak niet wenselijk. Het certificeren van vermogen via een 
Stichting Administratie kantoor (STAK) biedt dan een goede 
oplossing om voor continuïteit te zorgen en versnippering  
te voorkomen.

"Certificering is een 
uitstekend middel 
om de overdracht 

van vermogen aan de 
volgende generatie 

vorm te geven." 

ONROEREND GOED

Het certificeren van onroerend goed komt meestal voor bij overlijden. In 
het testament worden al de statuten van de STAK opgenomen, die pas bij 
overlijden zal worden opgericht. Aan de STAK komt vervolgens het juridisch 
eigendom van het onroerend goed toe. De certificaathouders zullen wel 
 erfbelasting moeten betalen over hun verkrijging, maar er is geen  
overdrachtsbelasting verschuldigd. 

Bij het certificeren van onroerend goed tijdens leven is wel overdrachts
belasting verschuldigd. De belastingheffing die ontstaat als de oorspronkelijke 
eigenaar het onroerend goed overdraagt aan de STAK, kan voorkomen worden 
door de STAK rechtstreeks onroerend goed te laten kopen. Dit werkt echter  
niet als het onroerend goed al in bezit is. 

AANDELEN 

Het certificeren van aandelen wordt vaak 

toegepast in situaties waarbij sprake is van 

een bedrijfsopvolging door de kinderen.  

Als aan de voorwaarden wordt voldaan,  

kan een beroep gedaan worden op de 

bedrijfsopvolgingsfaciliteit, waardoor een 

(gedeeltelijke) vrijstelling voor de  

inkomsten- en schenkbelasting wordt 

verkregen. Door de certificering van de 

aandelen komt de zeggenschap nog niet 

volledig toe aan de kinderen. 

mailto:a.houtman%40hoekenblok.nl?subject=
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Of je nu als particulier een dakkapel op je 
woning wil zetten, als ondernemer een grotere 
bedrijfsruimte wil of als  Rijkswaterstaat een 
nieuwe snelweg aanlegt: er moet door de 
overheid een vergunning voor worden verleend. 
Daarnaast is er talloze wet- en regel geving van 
toepassing op bouw- en infra projecten van elke 
omvang. DAR Bouwadvies weet er alles van.

Het bouwbesluit, bestemmingsplannen, brandvergunningen, 
milieueffectrapporten, omgevingsmanagement, vergunningen
coördinatie: er kan zomaar een aantal complexe zaken om de 
hoek komen kijken bij de bouw van een project.  
Ing. David Roelofs, oprichter en directeur van DAR Bouwadvies, 
werkte de eerste jaren van zijn carrière als interim coördinator 
bij Bouw en Woningtoezicht. Ruim vijftien jaar geleden begon 
hij voor zichzelf. 

Drie takken
“Eerst werd ik vooral door gemeenten ingehuurd om intern 
bouwplannen te toetsen. Later groeide ik door tot coördinator 
Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ik leerde 
veel over bouw en omgevingsaanvragen en kreeg daarover 
steeds vaker vragen van architecten en projectontwikkelaars, 
die ik tegenkwam bij netwerkborrels. Toen ontstond het idee 
om ook voor ‘de andere kant van de tafel’ te gaan werken.”

In 2006 richtte Roelofs, conform zijn initialen, DAR Bouw
advies op als eenmanszaak. Al snel kreeg hij het te druk. 
“Rond 2012 kwam ik in contact met mijn huidige compagnons 
Arne Mets en Roel Chapel. In 2018 hebben zij zich ingekocht. 
DAR staat nu dus voor ‘DavidArneRoel’.” De drie hanteren 
een efficiënte taak verdeling. “Ik ben  verantwoordelijk voor 
de algehele bedrijfsvoering en overheidsdienstverlening. 
Roel is  verantwoordelijk voor HRM en stuurt het team aan 
dat bouwtekeningen en –berekeningen maakt. Arne voert de 
commerciële taken uit en verzorgt met zijn team vergunnings
coördinatie en omgevingsmanagement bij grote infraprojecten.”

8 Hoek en Blok  ◼  Schrift

Klant  

Eén bedrijf, 
drie takken 
van sport
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Tevreden
De keuze voor de taakverdeling was bewust, zegt Roelofs. “Er komen 
wetswijzigingen rond bouwen (zie kader, red.) aan die grote gevolgen 
hebben en waarbij onze drie takken als het ware samensmelten. Je 
moet van alle drie kennis hebben.” Ook het personeelsbeleid is erop 
ingericht: “Het is lastig de juiste mensen te vinden, dus wij leiden 
ze zelf op. In een driejarig traineeship loop je een jaar mee in elke 
tak. Daarna kies je zelf waar je blijft. Zo creëren we starters die 
overal kennis van hebben en met de nieuwe wetgeving uit de voeten 
kunnen. En door onze bijzondere kennis en ervaring bij verschil-
lende gemeenten en omgevingsdiensten, kunnen we nu als een 
van de weinige de juiste dienstverlening bieden binnen toekomstige 
wetswijzigingen.”

DAR Bouwadvies heeft inmiddels 13 fte in dienst, Roelofs wil door-
groeien naar 20. Om die reden verhuisde het bedrijf onlangs van 
Alblasserdam naar een kantoor met veel groeipotentie in  
Hendrik-Ido-Ambacht. Roelofs is behoorlijk tevreden, besluit hij. 
“Uitbreiden was spannend, maar Roel en Arne zijn beiden in hun 
rol gegroeid en dat heeft goed uitgepakt. Ik houd daardoor meer 
tijd over voor het uitvoerende werk, dat ik toch het leukst vind. En 
hopelijk ook meer tijd om over een paar jaar minder te gaan werken 
en vaker de wereld rond te reizen met mijn gezin!” ◼

112022  ◼  Voorjaar

Klant  

NIEUWE BOUWWETGEVING

DAR Bouwadvies heeft met name te maken met de 

Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het 

bouwen (Wkb). Na een aantal keer te zijn uitgesteld,  

zouden beide op 1 januari 2023 van kracht worden. 

De Wkb heeft als doel om de kwaliteit en veiligheid 

van bouwprojecten te  verbeteren door de verant

woordelijkheid bij de bouwers zelf te leggen. Zij 

moeten zorgdragen voor onafhankelijke kwaliteits

borgers als toezichthouder. DAR beschikt dankzij de 

drie specialisaties over inzetbare kwaliteitsborgers.  

De Omgevingswet is een nieuwe, veelomvattende wet, 

die bestaande regelgeving rond bouwen, ruimtelijke 

ordening, natuur en milieu samenbrengt. Doel is om de 

belangen van alle partijen beter te borgen in plannen en 

ontwerpen. Roelofs: “Als omgevings managers doen we 

dit eigenlijk altijd al, dus voor ons is het weinig nieuws. 

Het is vooral belangrijk om de opdrachtgever mee te 

nemen in de aanstaande wijzigingen.”

Op dit moment  

zijn we specifiek  

op zoek naar: 

•

•

•

Beginnend  

assistent accountant  

voor zowel de  

samenstel- als  

controlepraktijk

•

•

Gevorderd 

assistent accountant voor 

zowel de samenstel- 

als controlepraktijk

•

•

Controleleider

•

•

Compliance Medewerker

•

•

HR-secretaresse

•

•

Applicatiebeheerder

•

•

Arbeidsdeskundige (VPP)

•

•

Casemanager (VPP)

•

•

Bedrijfsadviseur Corporate Finance

Vacatures
Aan de slag bij Hoek en Blok… 
Hoek en Blok heeft altijd ruimte  
voor goede mensen. Of je nog met  
je neus in de boeken zit, je diploma 
net hebt gehaald, al een tijdje in  
het vak zit of al een groot deel van  
jouw carrière achter de rug hebt,  
bij ons zijn er legio mogelijkheden.

Een Hoek en Blok-er is er één met een  
ondernemende geest. Iemand die eigen  
initiatief toont. Dat is nodig, want bij ons 
krijg je vanaf dag één eigenverantwoordelijk -
heid om zelf aan de slag te gaan binnen een 
eigen klanten portefeuille. Jouw inbreng wordt 
gewaardeerd. Zo brengen we onze slogan ‘rust  
en ruimte om te ondernemen’ tot leven. ◼

Kijk voor meer informatie op: werkenbijhoekenblok.nl/alle-vacatures. 

De vacatures van VerzuimPreventPlus vind je op: verzuimpreventplus.nl.

Een Hoek en Blok-er 

herken je direct!

https://werkenbijhoekenblok.nl/alle-vacatures
https://verzuimpreventplus.nl
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Hoek en Blok-er

10 Managementvragen aan… 

Voor velen zijn Julian Pieper en Steven 

Verkaart geen onbekenden. Ze werken 

al geruime tijd bij ons, maar gaan nu 

toetreden als aandeelhouder tot onze 

partnergroep. Vandaar dat we deze keer de 

spotlights op hen richten. 

Julian
Pieper
1 2

Geboortejaar: 1988
Geboorteplaats: Oosterland (Zeeland)
Gestart bij Hoek en Blok: 2019
Functie nu: Adviseur Corporate Finance

Beste les die ik ooit kreeg
Mijn vader leerde mij dat ergens aan 
beginnen niet zo moeilijk is (dat kan 
iedereen), de uitdaging is volhouden en 
doorzetten.

Wat wilde je vroeger later worden
Ondernemer.

3 4 5

Mijn motto als manager/professional
Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

De rode draad in mijn loopbaan
Meedenken met ondernemers. Eerst in 
mijn rol bij een grootbank en nu bij  
Hoek en Blok.

Het leukste aspect van mijn werk
Samenwerking met ondernemers én 
collega’s.

6 7 10

De meest onderschatte ontwikkeling 
Nieuwe ontwikkelingen, innovatie en 
adaptatie daarvan kosten tijd. Ik denk dat 
we de ontwikkelingen voor de komende vijf 
jaar overschatten, maar voor de komende 
tien jaar onderschatten.

Als ik dit werk niet zou doen, zou ik 
graag…
Docent economie zijn.

Top 10 Favo’s

Smaak: Wasabi.
Podcast: ‘De plantage van mijn voorouders’.
Ondernemer: Elon Musk.
Drank: Een goede kop koffie.
Guilty pleasure: Wasabi crackers.
Restaurant: AIRrepublic in Cadzand.
Boek: De Bijbel.
Vakantieland: Frankrijk.
Sport: Mountainbiken en schaatsen.
Merk: Hoek en Blok natuurlijk!

8 9

Als ik me wil ontspannen en helemaal 
los wil maken van m’n werk, dan…
(Hard)loop ik over het strand.

Hier lig ik wel eens wakker van
De samenleving waarin onze kinderen 
opgroeien.
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Hoek en Blok-er

10 Managementvragen aan… Steven
Verkaart
1 2

Geboortejaar: 1979
Geboorteplaats: Dinteloord
Gestart bij Hoek en Blok: 2017
Huidige functie: adviseur IT audit & advies

Het beste advies dat ik ooit kreeg
“Tijdens mijn studie Informatica adviseerde een 
vriend mij eens te kijken naar IT auditing en advies; 
de risicomanagementkant van ICT. Super interes-
sant! Zo heb ik m’n RE-titel (Register Electronic 
Data Processing-auditor) behaald.”

Wat wilde je vroeger later worden
“Niet zoiets uitgesprokens als bankier of piloot. 
Techniek, computers en digitalisering heb ik altijd 
interessant gevonden. Het was jammer dat er toen 
nog geen crypto-miljonairs waren. Anders was ik 
zeker die kant opgegaan. Ha,ha,ha.”

3 4 5

Mijn motto als manager/professional
“De eerste is ‘actie’. Geen vergaderen om het  
vergaderen, maar juist op zoek naar de opvolging. 
Wat gaan we concreet doen? En: ‘als je iets doet, 
doe het dan goed’. Als je ergens niet aan toekomt, 
doe het niet half maar maak nieuwe afspraken.”

De rode draad in mijn loopbaan
“De alsmaar toenemende digitalisering. Integreren 
van IT en data in bedrijfsstrategieën, digitaliseren  
van processen en de groeiende IT-afhankelijkheid 
tegelijkertijd te managen. Ook de hacker moet 
buiten de deur worden gehouden." 

Het leukste aspect van mijn werk
“Het projectmatige! Geen dag hetzelfde. De ene dag 
doen we een IT-security test bij een handelsonder-
neming, de volgende dag brengen we operationele  
knelpunten in kaart bij een logistieke dienst verlener. 
Dat is leuk, houd je fris en je blijft jezelf ontwikkelen.”

6 7 10

De belangrijkste ontwikkeling voor de 
toekomst van mkb-ondernemers
“Data en ICT. Als je als bedrijf nu nog niet nagedacht 
hebt over de rol van data in je strategie, dan kun 
je binnen een paar jaar de boot missen. Hetzelfde 
geldt als je de risico’s van ICT niet onder ogen ziet."

Als ik dit werk niet zou doen, zou ik…
“Een bouwbedrijf hebben. Lego voor grote jongens. 
Ik vind het leuk om iets te ontwerpen, het bouwplan 
te maken en het dan vervolgens zelf te bouwen. Ik 
ben nu bezig met een overkapping in de tuin voor 
de fietsen van mijn kinderen. Heerlijk knutselen." 

Top 10 Favo’s
Gerecht: een langzaam gegaard, mooi stukje 
rundvlees.
Drank: Italiaanse rode wijn.
Film: James Bond.
Boek: de thrillers van Tom Clancy.
Muziek(nummer): goede jazz-playlist.
Vakantieland: de Côte d’Azur.
Sport: Zaalvoetbal en Formule 1 (kijken).
Guilty pleasure: een zak Bavelse notenmix .
Restaurant: een goeie Franse keuken, ofwel  
Van Ouds bij ons in Bavel.
Bucket list-item: met gezin in camper twee 
weken door Lapland in de winter.

8 9

Als ik me wil ontspannen en even helemaal 
los wil maken van m’n werk, dan…
“Ga ik sporten of zet ik de barbecue aan. Ik 
mag graag zaalvoetballen en golfen. Maar mijn 
echte ontspanning is gerechtjes uitzoeken in een 
kookboek van Jord Althuizen en dan de BBQ aan.”

Hier lig ik wel eens wakker van
“Ik ben niet echt een maler, maar als ik wakker  
lig, dan is het om na te denken over de ontwikkeling 
van Hoek en Blok of mijn afdeling. Overigens duurt 
dat nooit echt lang. Ik schrijf m’n gedachten op een 
papier en val dan snel in slaap.”

Foto rechtsboven: Steven in de weer met een ‘stukje’ 
vlees voor de BBQ-club, die op bezoek was.  
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Kort na haar geboorte werd ze afgestaan 
ter adoptie en belandde ze in ‘het systeem’. 
Ze ging van weeshuis naar weeshuis. Werd 
mishandeld en verwaarloosd. Tot ze Gay 
Masters ontmoette. Gay, een alleenstaande 
Amerikaanse vrouw, wilde een kindje 
adopteren en kwam via via in contact met een 
weeshuis in Oekraïne. Ze wilde een baby’tje 
adopteren, maar toen ze de 7jarige Oksana 
ontmoette was ze verkocht. De levenslust 
die het meisje, ondanks haar beperkingen, 
uitstraalde, maakte diepe indruk op Gay.

Het duurde twee jaar aan procedures en 
formaliteiten tot Gay Oksana eindelijk 
mee mocht nemen naar huis, naar 
Amerika en zich officieel haar moeder 
mocht noemen. Vol trots maakte Gay “the 
adoption of an Ukrainian angel” bekend. 
De jaren die volgden waren allesbehalve 
makkelijk. Binnen een aantal jaren moesten 
beide onderbenen van Oksana worden 
 geamputeerd. Er volgden ook operaties aan 
haar handen, die haar in staat stelden om 
ze meer te kunnen gebruiken.

Haar moeder, moedigde haar aan om te 
gaan roeien. Op het water kon ze alle 

ellende die ze in haar jeugd meemaakte en 
de trauma’s die ze meesleepte, verwerken. 
Ze bleek talent te hebben, maar veel meer 
nog maakte haar ongekende werkethiek 
indruk. Ze roeide zich een weg naar de 
wereldtop. De beloning volgde op de 
 Paralympische Spelen van 2012, in Londen; 
ze pakte er een bronzen medaille. 

SKIËN
Helaas speelde een hardnekkige rugblessure  
op, als gevolg waarvan ze uiteindelijk 
moest stoppen met haar geliefde sport. 
Bij de pakken neer zitten, doet Oksana 
echter niet. Ze verbreedde haar horizon en 
besloot andere sporten te gaan beoefenen. 
In de winter legde ze zich toe op skiën, het 
zomerseizoen besteedde ze aan handbiken. 
En binnen een aantal jaar behoorde ze ook 
op deze disciplines tot de wereldtop. 

De ultieme bekroning voor haar 
doorzettings vermogen volgde in 2018, 
tijdens de Paralympische Winterspelen in 
Pyeongchang. Ze won er tweemaal goud. 
Dat kunstje herhaalde ze drieënhalf jaar 
later tijdens de Zomerspelen van Tokyo op 
de discipline paracycling. 

Opnieuw werd ze getroffen door tegenslag. 
In aanloop naar de Winterspelen van 2022 
in Peking, werd er een tumor bij haar ontdekt. 
Ze onderging een nieuwe operatie, revali
deerde en leerde wennen aan haar nieuwe 
protheses. Ze won niet alleen deze race 
tegen de klok; in China was ze vervolgens 
ook op ski’s niet bij te houden. Ze werd er 
liefst drie keer Paralympisch kampioene.

Veel meer nog dan de drie gouden plakken 
om haar nek, viel in China het blauwgele 
bandje op dat ze om haar pols droeg. 
Oksana Masters, die sport onder de 
 Amerikaanse vlag, is Oekraïne, het land 
waar ze geboren is, niet vergeten. Ze leeft 
intens mee met de mensen in het door 
oorlog getroffen land. En vooral met de 
kinderen in ‘het systeem’. Ze hebben het al 
zo zwaar; wat betekent de oorlog voor hen? 
Ze hoopt met haar prestaties en bekendheid 
iets te kunnen bijdragen aan de verbetering 
van de moeilijke situatie waarin deze kinderen,  
met name die met een handicap, zich 
bevinden. 

Haar missie is duidelijk: “Ik wil ervoor zorgen 
dat geen kind zich nog vergeten voelt.” ◼
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Sportcolumn  
Behalve sportverslaafd en 
fanatiek schrijver is Maarten Tissink 
jurist bij Hoek en Blok

Onvergetelijk
Oksana Alexandrovna Bondartsjoek was, wat ze 
noemen, een ‘Tsjernobyl-baby’. Ze werd in 1989 
geboren in Oekraïne, nabij Tsjernobyl, met tal van 
afwijkingen als gevolg van de bij de kernramp 
(1986) vrijgekomen straling. Zo waren haar vingers 
vergroeid en haar benen misvormd.
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Een goede bodem:
het geheim
Arwin Verschoor leerde op de golfbaan van zijn vader alles over gras. Met die kennis bouwde hij de 

VGR Groep op, die vanuit het Noord-Brabantse Almkerk wereldwijd actief is in het bodem onderhoud 

van golfbanen en sportvelden. “Wij zijn uniek en innovatief, omdat we vanuit de bodem denken.”
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Al meer dan twintig jaar timmert 
Arwin Verschoor met zijn collega’s aan 
de VGR Groep, maar het echte besef 
van het succes van zijn onderneming 
kwam eigenlijk pas onlangs. “Ik belde 
een van onze vertegenwoordigers, 
om te horen hoe de vakbeurs was die 
hij in Groot-Brittannië had bezocht,” 
vertelt de oprichter en directeur. “Hij 
zei: ‘Arwin, dit heb ik nog nooit meege-
maakt. Er komen enthousiaste mensen 
naar de stand en die brengen ook weer 
nieuwe klanten mee.’ Blijkbaar hebben 
onze producten echt dat wow-effect.”

Verschoor startte de VGR Verschoor 
Groep in 2001. “Ik groeide op in een 
akkerbouwbedrijf met een naastgelegen 
golfbaan. Na school werkte ik daar en 
leerde ik veel over het onderhoud van 
het gras.” 

Na school was hij in Groot-Brittannië, 
Duitsland en de Verenigde Staten werk   - 
zaam in het onderhoud van sportvelden  
en golfbanen. Bij terugkomst in 
Nederland was het idee dat Verschoor 
aan de slag zou gaan voor het familie-
bedrijf. “Maar ik zag geen uitdaging in 
meeliften op wat er al bereikt was.  

Ik besloot om het eerst eens voor 
mijzelf te proberen. De eerste klant had 
ik al: de golfbaan van mijn familie.”

Internationale speler
Vanuit onderhoudswerk groeide de 
VGR Groep over de jaren uit tot een 
internationale speler die actief is in het 
hele spectrum van bodemverbetering. 
De circa 35 werknemers werken in 
een van drie divisies: dienstverlening, 
machinerie en producten. “Onze divisie 
dienstverlening is onze kennisbron, 
daar ontstaan de nieuwe ideeën.  
Die ontwikkelen we door naar nieuwe 
producten en machines voor bodem-
verbetering (zie pagina rechts).”

Dankzij deze benadering mag VGR 
inmiddels een aantal grote golfbanen 
en profvoetbalclubs tot zijn afnemers 
rekenen. “We richten ons op klanten 
die net als wij geven om de bodem en 
gras en er echt wat van willen maken, 
of ze nu groot of klein zijn.” En waar 
de dienstverlening zich beperkt tot 
de Benelux, is de vraag naar VGR’s 
innovatieve machines wereldwijd: “Van 
Zuid-Korea tot Nieuw-Zeeland en van 
Finland tot Amerika.”

De bodem als basis
Het geheim achter het succes? Volgens 
Verschoor onderscheidt het bedrijf zich 
met een denkwijze die eigenlijk heel 
voor de hand liggend is. “Wij denken 
vanuit de bodem. We gaan uit van 
de mogelijk heden van het natuurlijke 
groeiproces, in plaats van meteen 
te grijpen naar kunstmest of zelfs 
kunstgras. We hebben bijvoorbeeld 
een nieuwe composteerinrichting 
ontwikkeld. We halen maaiafval op 
dat we composteren en dat door onze 
machines weer kan worden aange-
bracht in de bodem. Zo is de cirkel weer 
rond.”

Verschoor is trots op de onder-
scheidende denkwijze van zijn bedrijf. 
Binnenkort start VGR met een eigen 
interne opleiding, die zowel nieuwe 
medewerkers als klanten de mogelijk-
heden van de bodem bijbrengt. Meer 
bedrijven zouden de natuur moeten 
koesteren en er bewust van genieten, 
besluit Verschoor. “Ik ben ervan over - 
tuigd dat degene die de bodem beheerst, 
de toekomst in handen heeft.” ◼

DRIE IN ÉÉN KLAP

Een van de innovatieve machines van de VGR Groep is de 

TopChanger. Deze voert in één klap drie bewerkingen uit voor 

een goede, gezonde grasmat of golfbaan. Verschoor: “De 

machine belucht de bodem door er een gaatje in te prikken en 

daar zuurstof in te blazen. Daardoor gedijen organismen die de 

bodem gezond houden beter. Onze machine voegt indien nodig 

direct voedingsstoffen toe en vult het gat af met organisch 

materiaal, waardoor het de juiste structuur krijgt om water op 

te nemen. Doordat deze stappen in één werkgang plaatsvinden, 

gaat onderhoud sneller en blijft er meer tijd over voor sporters of 

golfers om het veld te gebruiken waar het voor is bedoeld.”  



2322 Hoek en Blok  ◼  Schrift 2022  ◼  Voorjaar

35.000 ondernemers
Brookz is met ruim 35.000 ondernemers, investeerders  
en adviseurs het grootste overnameplatform van Nederland. 
Op de website van Brookz komen iedere maand ruim 50.000 
bezoekers die op zoek zijn naar informatie over het kopen of 
verkopen van een bedrijf. Brookz is 100 procent  onafhankelijk 
en brengt sinds 2007 ondernemers, investeerders en 
adviseurs direct met elkaar in contact. In deze jaren zijn er 
via Brookz al meer dan 5.000 bedrijven verkocht, dat zijn er 
gemiddeld zes per week. Brookz richt zich met name op het 
mkb tot zo’n miljoen euro omzet.

42 landen
Dealsuite is in 2017 opgericht. Het digitale platform voor 
fusies en overnames richt zich op het middensegment van de 
markt met bedrijven met een omzet van 1 tot 200 miljoen. In 
tegenstelling tot Brookz is Dealsuite, een besloten platform, 
waarmee alleen corporate finance adviseurs, investerings-
maatschappijen en corporate M&A realtime koop- en 
verkoop- proposities met elkaar kunnen uitwisselen.  
Relevantie wordt daarbij gegarandeerd door het matching 
algoritme. Dealsuite is actief in 42 landen. Sinds de oprichting 

zijn er meer dan 5.000 deals via het platform beklonken.
Via beide netwerken bieden we de mogelijkheid aan onze 
klanten om aan- en verkoopopdrachten te plaatsen. Anoniem 
en desgewenst in een besloten omgeving.

20 aanvragen
“Verschillende klanten hebben al interesse getoond in het 
gebruik van de platforms”, vervolgt Rens. “Voor enkele 
klanten zijn we al actief op zoek naar potentiële targets voor 
overname. Maar ook bij verkoop bieden beide sites voordelen. 
Bij het eerste bedrijf dat we te koop aanboden via Brookz 
en Dealsuite ontvingen we bijna twintig aanvragen, die 
 uiteindelijk hebben geleid tot meerdere serieuze biedingen 
van buiten ons oorspronkelijke netwerk. ◼

Meer informatie

Rens Gamers
0184 49 68 00
r.gamers@hoekenblok.nl

Corporate finance  

We zijn partner geworden van overnameplatforms Brookz en 

Dealsuite. “Als Hoek en Blok hebben we een zeer goed ontwikkeld 

regionaal netwerk in Zuid-West Nederland”, licht Rens Gamers, 

relatiebeheerder corporate finance bij Hoek en Blok, toe. “Door de 

aansluiting bij Brookz en Dealsuite kunnen we onze klanten die een 

bedrijf willen kopen of willen verkopen toegang bieden tot een nog 

groter, nationaal en zelfs internationaal, netwerk.”

Brookz
Dealsuite

Een nog groter 
netwerk

mailto:r.gamers%40hoekenblok.nlt%40hoekenblok.it?subject=
mailto:r.gamers%40hoekenblok.nl?subject=
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3

AANBIEDINGSREGELING
Je start samen met een goede vriend een onder-
neming in een bv. Die goede vriend raakt helaas 
langdurig arbeidsongeschikt. Uiteraard vind je 
dat heel vervelend voor hem en ga je hem niet 
direct verzoeken zijn aandelen in de bv aan te 
bieden aan jou. Maar als je anderhalf jaar verder 
bent en jouw medeaandeelhouder nog steeds niet 
is hersteld, merk je dat het bedrijf hier onder te  
lijden heeft. Het gaat het toch wringen dat die  
goede vriend nog steeds meedeelt in het resultaat. 
Je krijgt nu toch spijt dat je geen aandeelhouders-
overeenkomst hebt opgesteld waarin deze situatie 
is geregeld en jouw vriend na een bepaalde 
periode zijn aandelen had moeten aanbieden. 

4

BESLUITVORMING
Je hebt dan wel 66,66 procent van de aandelen 
in een bv, maar zoals je weet, besluit het 
bestuur van de vennootschap in zakelijke 
aangelegenheden. Een zelfstandig bevoegd 
bestuurder is gerechtigd de vennootschap alleen 
te vertegenwoordigen. Jouw zakenpartner besluit 
in die rol (van zelfstandig bevoegd bestuurder) 
een nieuwe auto te bestellen, op kosten van de 
zaak. Vol trots komt hij zijn nieuwe sportwagen 
showen. Je snapt er niets van. Zó goed lopen 
de zaken niet, en dan sportwagens bestellen op 
naam van het bedrijf? Daar moet toch iets tegen 
gedaan kunnen worden. Dat is juist, maar dan 
heb je wel een aandeelhouders overeenkomst 
nodig met daarin een lijst besluiten waarvoor 
de voorafgaande goedkeuring van de aandeel-
houders nodig is.

5  
EARLY LEAVER
Je hebt jouw baan opgezegd om samen met 
een collega een nieuwe onderneming te starten. 
Vol enthousiasme wordt er een bv opgericht. 
Jij weet dat jullie de komende jaren hard zullen 
moeten werken om de onderneming rendabel 
te krijgen. Én alleen met inspanningen van 
jullie beiden wordt het een succes. Na twee jaar 
buffelen is het moment eindelijk daar dat de 
onderneming financieel bloeit. Na drie jaar vindt 
je medeaandeelhouder het welletjes en zegt 
dat hij ermee wil stoppen. Je raakt in paniek, 
het bedrijf kan niet zonder de inspanningen 
van jouw zakenpartner. Vervolgens blijkt dat 
je jouw zakenpartner ook nog moet uitkopen 
voor de hoofdprijs. Een ‘Early leaver-bepaling’ 
had dit laatste wellicht kunnen voorkomen. 
Met zo’n bepaling kun je vastleggen dat als één 
van beiden voortijdig uit de onderneming wil 
stappen, er een korting wordt toegepast op de te 
betalen aandelenprijs. ◼ 

Meer informatie

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

Vergeet de… aandeelhouders-

“Wij werken op basis van vertrouwen”, 
“we vinden het een te grote investering”, 
“we zoeken zelf wel wat bij elkaar op 
internet”: zomaar wat reacties die 
je van een ondernemer kunt krijgen 
wanneer je adviseert om een aandeel-
houdersovereenkomst op te (laten) 
stellen. Het belang van een goede 
aandeelhoudersovereenkomst wordt 
nog wel eens onderschat. Daarom vijf 
voorbeelden die het belang van een 
goede aandeelhoudersovereenkomst 
benadrukken.

1

AANDELENPRIJS
Jouw compagnon (50%) verlaat de zaak en is 
conform de aandeelhoudersovereenkomst die 
jullie zelf opgesteld hebben, gehouden om zijn 
aandelen te koop aan te bieden. Dat is goed 
geregeld. Dat modelletje dat je online hebt 
gevonden komt goed van pas. In die overeen-
komst is opgenomen dat de waarde van de 
aandelen in zo’n geval wordt vastgesteld conform 
de discounted cashflow methode. Je vond dat 
wel een mooie term en had opgepikt dat die 
methode tegenwoordig wel vaker gebruikt wordt 
bij bedrijfswaarderingen. Wat je niet weet is dat 
deze methode werkt met prognoses. En over die 
prognoses zijn jouw compagnon en jij het signi-
ficant oneens. Er ontstaat een impasse. Was een 
formule met een blik op het verleden (EBITDA x 
multiplier) niet passender geweest? 

2

DRAG ALONG
Je bent grootaandeelhouder (80%). De andere 
20 procent van de aandelen wordt gehouden 
door twee minderheidsaandeelhouders (ieder 
10%). Tijdens een zakelijk event loop je een 
partij tegen het lijf die geïnteresseerd is in de 
overname van jouw bedrijf. Jij hebt daar wel 
oren naar en loopt al langer met het idee rond. 
Er is echter één voorwaarde voor de potentiële 
koper: het is alles of niets. Je denkt de mede-
aandeelhouders wel te kunnen overtuigen, maar 
dat valt tegen. Zij zien niets in het plan.  
Kun je hen dwingen om mee te verkopen? Wel 
als je een aandeelhoudersovereenkomst, mét 
drag along bepaling, hebt.

overeenkomst niet!

mailto:m.tissink%40hoekenblok.nl?subject=
mailto:m.tissink%40hoekenblok.nl?subject=


  

Het kopen van een bedrijf is al niet 
eenvoudig. Laat staan dat je als broer 
en zus het bedrijf van je ouders wilt 
overnemen. Bij Lock Transport in  
Hardinxveld-Giessendam was dat  
echter precies wat er speelde. 

Jessica en Arie Lock zijn de vierde generatie 
binnen het Hardinxveldse familiebedrijf.  
In 1931 begonnen door overgrootvader Piet, die 
in een verbouwde TFord griendhout, hoepels 
en veevoeder vervoerde voor de lokale onder
nemers. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot 
een middelgroot bedrijf met 35 moderne DAF's, 
Scania’s en Mercedes Benzen.

STRANDTENTEN
Eigenlijk dekt transportbedrijf de lading niet 
meer. “Er zit natuurlijk altijd een element 
in van het van A naar B brengen”, licht Arie 
Lock toe. “Soms stopt het daarbij, maar in de 
meeste gevallen leveren we aanvullende dienst
verlening. Het kan dan gaan om het opbouwen 
van strandtenten tot aan ondersteuning bij de 
montage van houtbouw, stalen constructies 
of het plaatsen van glas op grote hoogte.” 
Een groot deel van de Locktrucks is dan ook 
uitgerust met kranen en grijpers. 

“Te zwaar of te breed, kennen we niet”, vult 
zus Jessica aan. “Dankzij onze diepladers en 
uitschuifbare trailers kunnen we ook goed uit 
de voeten met bijvoorbeeld betonelementen, 
spudpalen en tiny houses. We gaan voor 
klanten en projecten waar we onze toege
voegde waarde kunnen laten zien. Dat is meer 
divers en leuker werk. Bovendien kun je dan 
nog een boterham verdienen en werken met 
Nederlandse chauffeurs. Vrijwel al onze mede
werkers komen hier uit de regio. Dat werkt fijn.”

GEROLD
Jessica en Arie zijn beiden ‘in het bedrijf 
gerold’. Arie meteen na z’n opleiding en Jessica 
om de werkzaamheden van haar moeder over 
te nemen toen zij wilde stoppen. “Langzaam 
maar zeker kwam dan ook het moment in zicht 
dat m’n ouders van hun pensioen wilden gaan  
genieten en wij voor de keuze kwamen te 
staan.” De gedachte aan externe verkoop was er 
niet. Jessica: “Je naam staat toch op die auto’s, 
dus dat voelde niet goed. Zowel onze ouders als 
wij hadden bovendien het vertrouwen dat we 
dit onderling prima konden oplossen.”

En zo toog het viertal in goed overleg aan de 
slag. Arie: “Maar dat is lastiger dan je denkt. 
Voor de aanvraag van de gedeeltelijke financie
ring van de overname door de bank, bleken we 
wel wat ondersteuning te kunnen gebruiken. 
We zijn een goedlopend bedrijf met een modern 
wagenpark, maar zitten ook in een kapitaal
intensieve tak van sport. Daarnaast loop je al 
snel tegen allerlei fiscale vraagstukken aan, 
waar je de kennis gewoonweg niet van hebt.” →
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Family matters
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HERNIEUWDE AANVRAAG
Daarmee ging de vaart uit het proces, totdat vader Piet Lock  
Ad Riebergen en Wim Stuij van Hoek en Blok tegen het lijf liep en het 
probleem besprak. Een lang verhaal kort: Hoek en Blok zorgde voor de 
waardebepaling, een fiscale oplossing, de akte, contracten en alle  
andere juridische zaken én de aanvraag bij de bank. Arie: “Dat lukte.  
Het team van Hoek en Blok corporate finance weet hoe je zoiets  
aanpakt en welke informatie de bank nodig heeft om een goede beslissing 
te nemen.”

“Binnen zes maanden nadat zij aan boord waren, was alles afgerond.  
Een lekker gevoel”, aldus Jessica. “En nu in volle vaart verder. Samen 
vormen we de directie. Ook dat loopt goed, maar dat wisten we natuurlijk 
al. Het voordeel van broer en zus zijn, is dat je al vanaf je allerjongste 
jeugd weet hoe je met elkaar moet omgaan.” ◼ 

Op maandagavond 16 mei staat  
onze relatieavond in jouw agenda. 

We starten de avond met het geven van een 
inkijkje in de dienstverlening bij Hoek en Blok. 
Vervolgens is het woord aan onze speciale gast: 
Guido Weijers.

Guido neemt ons mee in een masterclass over 
geluk, waarin hij ingaat op de wetenschap en 
filosofie achter geluk. Uiteraard met de nodige 
dosis humor. Iedereen wil gelukkig zijn, maar hoe 
doe je dat? Na Guido’s uiteenzetting heb je direct 
heldere antwoorden en praktische tips. Op weg 
naar meer geluk!

Heb je geen mail ontvangen en wil je aanwezig 
zijn? Stuur dan een e-mail naar: 
communicatie@hoekenblok.nl 

De inloop is vanaf 19:15 uur. 
Vanaf 21:30 uur is het tijd voor een hapje en 
drankje. 
Locatie: Partycentrum De Lockhorst, 
Sportlaan 1 in Sliedrecht.

Relaties  

16 mei
Relatieavond Hoek en Blok 

mailto:communicatie%40hoekenblok.nl%20?subject=
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Subsidies

Behoud professionals voor de  zorg 
De uitstroom van professionals uit de 
zorg is een groot probleem. Het aantal 
uitstromers is zo groot dat de  
continuïteit van de gezondsheidszorg  
in gevaar komt. Verschillende zorg-  
en welzijnsorganisaties in de regio  
Drechtsteden zijn daarom onder  
begeleiding van Werkgevers Drecht-
steden bijeengekomen om oplossingen 
te vinden. 

De daaruit ontstane pilot ‘behoud 
zorg professionals voor de zorg’ biedt 
 ontevreden zorgmedewerkers de kans te 
ontdekken wat een betere werk omgeving 
en/of werkvorm binnen de zorg zou 
kunnen zijn, zodat ze wel voor de zorg 
 behouden blijven. IMC, de subsidie- 
adviestak van Hoek en Blok geeft vorm 
aan het project en zorgt dat organisaties 
met elkaar in contact komen.

Soms kun je je als zorgprofessional niet 
meer helemaal ‘thuis’ voelen in je huidige 
werkomgeving. Je zou graag eens bij 
een andere zorginstelling of welzijns-
organisatie ervaring op willen doen met 
eventueel een andere doelgroep cliënten 
of in een andere werkconstructie, zoals via 
zzp of detachering. 

De drempel om deze stap te zetten wordt 
echter als hoog gezien, vanwege de vele 
onzekerheden. Het gevolg is dat zorg-
medewerkers in hun minder prettige werk-
omgeving blijven werken en uiteindelijk  
de zorgsector verlaten.

Keuze
Met de pilot ‘behoud van zorg  professionals 
voor de zorg’ willen we dit voorkomen en 
zorgprofessionals de kans bieden, met 
behoud van salaris en een terugkeer-
garantie, gedurende zes maanden 
elders te werken en ervaring op te 
doen. Gedurende deze zes maanden is 
er vanzelfsprekend goede  begeleiding 
vanuit de ‘nieuwe’ organisatie en vinden 
regelmatig evaluatie gesprekken plaats. 
Hierbij worden onder andere de  ervaringen 
en wensen voor het vervolg na de 
zes maanden besproken. Na deze zes 
maanden is de keuze om terug te gaan 
naar de huidige werkgever, de overstap te 
maken naar een andere zorginstelling of 
welzijnsorganisatie, aan de slag te gaan 
als flex-medewerker of alsnog te kiezen 
om de zorgsector te verlaten. Deze laatste 
optie hopen we met de pilot uiteraard te 
voorkomen. 

De adviseurs van IMC zijn op dit moment 
in gesprek met diverse HR-managers van 
zorginstellingen in de regio, zoals onder 
andere ASVZ, Swinhove Groep, Riederborgh 
en Diverz over dit thema. Wat kan het hen 
als organisatie opleveren en in welke rol 
kunnen zij deelnemen aan het project? 

Bij elkaar brengen
De rol van IMC is met name gericht op het 
mede ontwikkelen en vormgeven van dit 
project, het afstemmen met diverse werk-
gevers in de zorg en het bij elkaar brengen 
van de verschillende partijen. Naast de 
zorginstellingen zijn ook partijen als het 
Da Vinci College aangesloten in het kader 
van begeleiding en ontwikkeling.
Tenslotte kijken we uiteraard welke subsidie-
mogelijkheden aan zouden kunnen sluiten 
op deze situatie. Met name het nieuwe 
Europees Sociaal Fonds- programma zou 
hiervoor interessant kunnen zijn. ◼

Meer informatie

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

Marian Westerbeek 
0184 49 68 07
m.westerbeek@imcosa.nl

mailto:r.vd.graaf%40imcosa.nl?subject=
mailto:r.vd.graaf%40imcosa.nl?subject=
mailto:r.vd.graaf%40imcosa.nl?subject=
mailto:r.vd.graaf%40imcosa.nl?subject=
mailto:m.westerbeek%40imcosa.nl?subject=
mailto:r.vd.graaf%40imcosa.nl?subject=
mailto:r.vd.graaf%40imcosa.nl?subject=
mailto:m.westerbeek%40imcosa.nl?subject=


Sliedrecht

Stationspark 625

3364 DA Sliedrecht

0184 4968 00

info@hoekenblok.nl

www.hoekenblok.nl

Barendrecht

Tuindersweg 22

2991 LR Barendrecht

0180 64 54 64

  facebook.com/hoekenblok

 linkedin

Hoek en Blok is an 

independent member of 

Morison Global
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