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Klant
 

Medewerker       Onderneming 
Wat zijn het ongekende tijden waar we elke 
dag mee worden geconfronteerd. Dat geldt 
voor ondernemers, maar ook voor mede
werkers. Ik denk altijd vanuit de driehoek: 
medewerkerklantonderneming. Het is 
belangrijk dat deze balans in evenwicht is.

Neem de zeer forse inflatie – voor een groot 
deel veroorzaakt door energiekosten –,  
stijging van grondstofprijzen en het grote 
tekort aan personeel. Als gevolg daarvan loopt 
de indexering van salarissen sterk op.

Dit leidt dan weer tot een nog verder oplopende 
prijsspiraal. Maar goed, jij bent degene die moet 
bepalen welke salarisverhogingen je per  
1 januari 2023 gaat doorvoeren en moet bezien 
in hoeverre je dit kunt doorberekenen aan je 
klanten. Een pittige opgave die vraagt om visie 
en urgentie. Weet dat wij graag hierin met je 
meedenken om te komen tot oplossingen.

Vanzelfsprekend speelt het belang van jouw 
medewerkers hierin zwaar. Ook voor hen 
stijgen de kosten. Zorg ervoor dat ze bij je 
terecht kunnen als er financiële problemen 
komen of dreigen. Voor elkaar, met elkaar!

Al is een recessie in aantocht, er gebeuren nog 
heel veel mooie dingen in ondernemersland. 
Daar zijn we elke dag niet alleen getuige van, 
maar we dragen er ook graag ons steentje  
aan bij. In deze editie lees je een aantal 
 interessante klantverhalen, vind je informatie 
die je gelijk kunt toepassen in de praktijk, laten 
we onze medewerkers aan het woord en kun je 
– niet te vergeten – genieten van de vermaarde 
sportcolumn van Maarten Tissink.

Veel leesplezier en hartelijke groet,

Ad Riebergen
Voorzitter directie
 

Sliedrecht
Stationspark 625
3364 DA Sliedrecht
0184 49 68 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

Accountancy

Corporate finance HR

https://www.hoekenblok.nl/
mailto:info%40hoekenblok.nl?subject=
http://www.hoekenblok.nl
http://facebook.com/hoekenblok
https://www.linkedin.com/company/hoek-en-blok-accountants-belastingadviseurs-juristen/
https://www.linkedin.com/company/hoek-en-blok-accountants-belastingadviseurs-juristen/
https://www.morisonglobal.com/
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Familieomstandigheden deden  
Arno Biemans besluiten om 
vanuit de hoofdstad weer terug te 
verhuizen naar zijn geboortegrond: 
Brabant. Nog vol ambities is er dan 
geen betere plek om aan de slag te 
gaan bij Hoek en Blok.

Vanaf maart is Arno (1975) aan 
het werk als groepsleider Fiscaal bij 
Hoek en Blok. Geboren en getogen in 
Brabant, studeerde hij fiscale economie 
in Groningen. Daarna trok Amsterdam 
hem, waar hij onder andere werkte voor 
PWC, advocatenkantoor Hogan Lovells 
en SNS Reaal.

Nu werkt hij dus weer wat dichter bij  
z’n roots. “Het bevalt me prima bij  
Hoek en Blok. Er heerst een hele open 
cultuur. Mensen zijn betrokken bij 
elkaar en bij hun klanten. Een positieve 
vibe. Dat voelt goed.”

Impact als nooit tevoren
“Het is een mooie tijd om met  fiscaliteit 
bezig te zijn. We zitten in een tijd 
van complexe fiscale veranderingen, 
nationaal met vraagstukken zoals 
de box 3-heffing en toenemende 
belasting druk voor de DGA, maar 
ook internationaal met wijzigingen 
vanuit de OECD en de EU.  
Al deze vraagstukken hebben 
impact op particulieren en 
lokale bedrijven. Interessante 
vraagstukken die kansen 
bieden, maar ook fiscale 
valkuilen met zich brengen. 
Daarom is het ook zo nuttig 
dat we deel uitmaken 
van Morison Global, een 
 internationaal netwerk 
van gelijkwaardige accountants-
kantoren. Met elkaar kunnen we vrijwel 
alles aan en onze klanten zowel lokaal 
als over de grens bijstaan.”

Arno woont met zijn twee kinderen 
van 12 en 13 jaar in Breda. In zijn 
vrije tijd mag hij graag hockeyen 
en de golfclubs (handicap van iets 
boven 7) ter hand nemen. ◼

Even voorstellen

Nieuwe groepsleider Fiscaal 

Arno Biemans

   Agenda  

17 december 2022
Santa Run 
Barendrecht
Nadat de Santa Run twee jaar  
noodgedwongen niet door kon 
gaan, vindt het welbekende 
event dit jaar wél plaats. 

Op 17 december gaan honderden, verkleed als 
Kerstman, de uitdaging aan. Voor de gezelligheid 
én voor het goede doel.

Rotaryclub Barendrecht organiseert de run voor 
de achtste maal en Hoek en Blok is wederom 
trotse hoofdsponsor. 

De opbrengsten (7.500 euro in 2019) gaan naar 
hospice ‘De Reiziger’ in  Barendrecht; het bijna-
thuis-huis dat zijn bestaansrecht sinds de opening 
in 2016  ruimschoots heeft bewezen.

Afstanden
Er zijn hardlooproutes van 3 en 5 kilometer en 
een dorpswandeling van 3 kilometer uitgezet.  
De start vindt zoals gebruikelijk plaats rond  
15:00 uur op het Doormanplein.

Aanmelden
Doe mee en blokkeer de datum alvast in jouw 
agenda. Inschrijven kan via de QR-code.

hoekenblok.nl/rotary-santa-run-barendrecht

 

16 maart 2023 
Ondernemerscollege 
Geboorte- en 
ouderschapsverlof
Benieuwd naar de nieuwe regelingen rondom 
geboorte- en ouderschapsverlof en de effecten op 
medewerkers en werkgever? Ons ondernemers-
college op 16 maart staat volledig in het teken 
van geboorteverlof 2.0.

Aanmelden via onze website.

https://www.hoekenblok.nl/rotary-santa-run-barendrecht
https://www.hoekenblok.nl/rotary-santa-run-barendrecht
https://www.hoekenblok.nl/kennis-en-actualiteiten/16-maart-2023-ondernemerscollege-geboorte-en-ouderschapsverlof
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Meer informatie

Arno Biemans
0180 64 54 64 
a.biemans@hoekenblok.nl
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In deze tijd van schaarste aan personeel 
wil ieder bedrijf aantrekkelijk zijn 
en blijven voor huidige en nieuwe 
medewerkers. Een goed salaris en een 
fraai pakket aan secundaire arbeids-
voorwaarden zijn dan vaak niet meer 
genoeg. Een werknemersparticipatie-
plan biedt echter mogelijkheden om je 
te onderscheiden op de arbeidsmarkt. 

Door medewerkers de kans te bieden te 
participeren, prikkelt de werkgever de 
werknemers om als echte ‘ondernemers’ 
mee te werken en betrokken te zijn bij de 
verdere groei van de organisatie. 
Er zijn vele varianten van een werk
nemersparticipatieplan denkbaar, maar 
doorgaans betekent het dat werknemers 
opties krijgen om gedurende een bepaalde 
periode aandelen in het bedrijf te kopen. 
Ook varianten waarbij er direct aandelen 
kunnen worden verkregen, komen voor.

Geen rechten AvA
In de regel worden de aandelen gecerti
ficeerd waardoor de zeggenschap van 
de werknemers wordt beperkt en de 
participerende werknemers geen rechten 
verkrijgen in de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders (AvA). Daarnaast geldt 
vaak de afspraak dat uitdiensttredende 
werknemers hun aandelen moeten terug 
verkopen. De prijs waartegen dat plaats

vindt wordt vastgesteld volgens een vooraf 
vastgelegde waarderingsmethodiek. 

Bij de inrichting van een werknemers
participatieplan speelt de belastingheffing 
een belangrijke rol. Onder de huidige 
wet geving vormt het moment dat de werk
nemer de opties uitoefent of de aandelen 
verkrijgt een belast moment. Het verschil 
tussen de verkrijgingsprijs en de waarde 
in het economische verkeer is belast met 
loonheffingen. Een waardering van de 
aandelen, eventueel afgestemd met de 
Belastingdienst, kan onderdeel zijn van de 
opzet van het werknemersparticipatieplan.

Loonbelasting
De belastingheffing kan een grote impact 
hebben, met name als het verschil tussen 
de waarde in het economisch verkeer 
van de aandelen en de verkrijgingsprijs 
substantieel is. De werknemer verkrijgt 
geen liquide middelen, maar moet wel de 
loonbelasting daarover betalen. 

Op 1 januari 2023 wijzigt de fiscale 
wetgeving. Belastingheffing vindt dan 
plaats op het moment waarop de aandelen 
verhandelbaar worden en de werknemer 
zijn aandelenbelang geheel of gedeeltelijk 
liquide kan maken. De belastingheffing 
hoeft dus vanaf 1 januari 2023 niet langer 
een drempel te vormen voor inrichting 

en financiering van een werknemers
participatieplan. De werknemer blijft 
overigens de keuze houden voor belasting
heffing op het moment van verkrijging 
van de aandelen. Dit is een optie als 
 substantiële waardestijgingen worden 
verwacht en/of de werknemer over 
voldoende liquide middelen beschikt. 

Na verkrijging van de aandelen en nadat 
de loonheffingen zijn voldaan, maken de 
door de werknemer gehouden aandelen 
onderdeel uit van de box 3 forfaitaire 
rendementsgrondslag of zijn de voordelen 
belast in box 2 tegen het tarief van   
26,9 procent (2022 tarief / bij een 
aandelen belang van 5 procent of meer). 

49,5 procent
Als de aandelen de kenmerken hebben van 
een ‘lucratief belang’ kan belastingheffing 
in box 1 plaatsvinden tegen het progressieve 
tarief van maximaal 49,5 procent. Bij een 
juiste structurering van de werknemers
participaties kan dit worden voorkomen.

Het werknemersparticipatieplan wordt 
steeds populairder en is een goed middel 
om medewerkers te binden en te boeien. 
Het uiteindelijke resultaat is echter 
wel afhankelijk van de juiste juridische 
structuur en fiscale inrichting. En daar zijn 
wij dan weer voor. ◼ 

 Fiscaal  

Werknemersparticipatie plan

mailto:a.biemans%40hoekenblok.nl?subject=
mailto:a.biemans%40hoekenblok.nl?subject=
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Het was in café De Klok ergens in het 
begin van de jaren ’80 dat z’n buurman 
aan de bar hem tipte over de opkomst van 
videobanden. Klonk goed. Niet veel later 
had hij z’n eigen videotheek. En nog weer 
wat later vijf, waarmee hij de grootste 
franchisenemer van Videoland was. “In 
2000 stond er iemand van Movie MAX op 
de stoep die alles wilde kopen. Binnen een 
uur waren we eruit voor echt een mooi 
bedrag. Was ik blij mee, want dat internet 
begon toen al een beetje te komen.”

Het kenmerkt Jan van der Heijden. Als hij 
ergens voor gaat, dan gaat ‘ie er ook voor. 
Beslissingen neemt hij snel. Op gevoel en 
doorgaans binnen een minuut. “Het heeft 
geen zin om er als een drol omheen te 
draaien.” Met 74 jaar is hij echter alles
behalve een ondernemerinruste. Wel 
aan het afbouwen, maar stiekem toch ook 
weer niet.

GOEIE BUSINESS
“Ik at vaak een broodje bij Délifrance in 

Ridderkerk en daar was het altijd druk. Ik 
dacht: dat is goeie business.” En met het 
geld van de verkoop van de videotheken 
(die overigens vijf jaar daarna opgedoekt 
zijn) op zak, besloot hij er in 2000 ook 
eentje te beginnen in HendrikIdoAmbacht. 
Dat werden er elf, waarvan hij er in het 
kader van ‘afbouwen’ zeven verkocht 
heeft. Maar toch kriebelt het weer, want 
er staat weer een nieuwe vestiging op 
de nominatie. En gedachten aan een 
volgende zijn er ook al.                         >

Klant  
Jan van der Heijden:

"Het zit in je bloed"
Hij was ooit glazenwasser, classificeerder, caféhouder, verhuizer en 

scheepsjongen. Het grote geld verdiende hij echter met de verhuur van 
videobanden om daarna door te rollen in de broodjeszaken. Inmiddels is hij 
de grootste franchisenemer van Délifrance in Nederland. “Je moet er vooral 

niet als een drol omheen draaien.”
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Het geheim van het succes? “Vertrouwen in je mensen 
en zo veel mogelijk uit handen geven. Als je alles zelf wilt 
doen, dan verdien je een kwartje, maar laat je vaak een 
euro liggen.” Jan heeft dan ook de operationele leiding 
gedelegeerd aan rechterhand en ’kanjer’ Pattie van der 
Wulp, een oudmedewerkster uit de Videolandtijd die Jan 
het gunt om te zijner tijd de zaken over te nemen. Jan zal 
je zelden aantreffen in de keuken van z’n Délifrances, zoals 
hij vroeger ook nooit naar films keek. “Maar ik lunch 
wel vrijwel dagelijks bij één van m’n winkels… 
of bij de concurrent. Kijken hoe 
het gaat.”

KAPLAARZEN OP AFBETALING
Waar z’n ondernemerszin vandaan komt, kan hij zelf ook 
moeilijk plaatsen. “Het zit in je bloed. Maar wat meespeelt, 
is dat we het vroeger niet breed hadden. Mijn ouders 
kochten kaplaarzen voor me op afbetaling. Elke week  
50 cent. Ik kon goed leren – sloeg zelfs een klas over – 
maar de drang om zelf geld te verdienen was groter. Op 
m’n veertiende ben ik gaan glazenwassen. Deed ik tien 
huizen per uur voor een gulden per huis. Van m’n baas 
kreeg ik 45 gulden per week. Dan denk je op een gegeven 
moment: dat kan ik veel beter voor mezelf doen.”

Na wat omzwervingen – ik had geen diploma, dus kon 
alleen ongeschoold werk doen – begon hij in 1971 toch 
weer een schoonmaakbedrijf. Dat liep goed, met in de 
hoogtijdagen 35 mensen in dienst. “Heel rijk word je er  
niet van, maar het vormde de basis voor alles wat 
daarna kwam. Ik heb nooit een bank nodig gehad. Geen 
finan ciering, geen lease. Aan niemand verantwoording 
verschuldigd. Dat werkt lekker hoor!” ◼

112022  ◼  Voorjaar

Klant

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

•

•

Consultant IT risk & 

cyber security

•

•

Controleleider

•

•

Junior financieel planner

•

•

Salarisadministrateur

•

•

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 Bloker is er één met een  
ondernemende geest. Iemand die eigen  
initiatief toont. Dat is nodig, want bij  
ons krijg je vanaf dag één eigen 
verantwoordelijk  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!

De lekkerste broodjes

Délifrance heeft zo’n negentig restaurants in Nederland en België, waarvan 

Jan van der Heijden er momenteel vier in handen heeft: Sliedrecht, Breda 

Woonboulevard, Delft A16 en HendrikIdoAmbacht de Schoof. “Een mooie 

formule, die staat voor kwaliteit en echt lekkere broodjes. En heel strikt op 

hygiëne. Tijdens corona is onze bestelservice hard gegroeid, maar dat loopt 

nu nog steeds heel erg goed door. We zitten dagelijks met zeven auto’s op 

de weg om alles te bezorgen. Vooral voor catering aan bedrijven. Vergade

ringen, bijeenkomsten, dat soort werk. Daar maken we de lekkerste broodjes 

voor, met alles erop en eraan.”  

Ook bestellen? Kijk op delifrancerestaurants.com.

https://werkenbijhoekenblok.nl/vacatures
https://werkenbijhoekenblok.nl/vacatures
https://werkenbijhoekenblok.nl/vacatures
https://werkenbijhoekenblok.nl/vacatures
https://werkenbijhoekenblok.nl/vacatures
https://werkenbijhoekenblok.nl/vacatures
https://werkenbijhoekenblok.nl/vacatures
https://werkenbijhoekenblok.nl/vacatures
https://werkenbijhoekenblok.nl/vacatures
https://werkenbijhoekenblok.nl/vacatures
https://werkenbijhoekenblok.nl/vacatures
https://werkenbijhoekenblok.nl/vacatures
https://werkenbijhoekenblok.nl/vacatures
https://werkenbijhoekenblok.nl/vacatures
https://werkenbijhoekenblok.nl/vacatures
https://werkenbijhoekenblok.nl/alle-vacatures
https://www.verzuimpreventplus.nl
https://www.delifrancerestaurants
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Wie?
Niet alle bedrijven hoeven aan de CSRD. 
Het gaat alleen om grote ondernemingen 
die onder de EU-wetgeving vallen of beurs-
genoteerd zijn of gevestigd zijn in een EU- -
lidstaat. De CSRD is dus ook van toepassing 
op multinationals die actief zijn in Europa. 
Om een ‘grote onderneming’ te zijn, dien 
je aan minimaal twee van de volgende drie 
criteria, voor minimaal twee opeenvolgende 
perioden, te voldoen: 

• 40 miljoen euro netto omzet

• 20 miljoen euro balanstotaal

• 250 of meer medewerkersof meer medewerkers

Wanneer?
Ondernemingen die onder het regime van 
de ‘grote ondernemingen’ vallen, moeten 
over boekjaren die op of na 1 januari 2025 
beginnen, rapporteren over duurzaamheid. 
De publicatie van deze rapportage moet in 
het opvolgende boekjaar worden gepubli-
ceerd. Dat is dus in 2026.

• 2025*

 eerste rapportagejaar

Waarover?
Naar verwachting zal in het najaar 2023 de 
rapportagestandaard worden opgeleverd. 
Vanzelfsprekend houden we je hiervan op de 
hoogte. Het doel is om gestandaardiseerd 
transparante informatie te krijgen over duur-
zaamheid, zodat bedrijven op dit aspect ook 
met elkaar vergeleken kunnen worden.

• 2023 rapportagestandaard

Meer informatie

Michael Windmeijer
0184 49 68 00
m.windmeijer@hoekenblok.nl
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Accountancy  

De niet-financiële getallen
De Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD) komt 
eraan. Deze richtlijn is door de 
Europese Commissie in april 2021 
aangenomen en verplicht bedrijven 
te rapporteren over de impact op 
het milieu en de sociale aspecten 
van hun activiteiten. Vanaf 2025* is 
het zo ver…

De doelstelling van CSRD is om duurzaam-
heidsinformatie als een duidelijk herkenbaar 
deel in het bestuursverslag te publiceren, om 
de leesbaarheid en identificatie van de duur-
zaamheidsverslaglegging te bevorderen.

Dubbel materialiteitsprincipe
Ondernemingen worden verplicht te 
 rapporteren over voor hen relevante aspecten 
op gebied van milieu, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en governance.  
Dit moet gebeuren op basis van het 
 zogenaamde dubbele materialiteits principe. 
Hierbij moeten niet alleen de effecten 
‘outside-in’ (van buiten op de onderneming), 
maar ook de effecten ‘inside-out’ (van de 
onderneming op haar omgeving) worden 
meegenomen.

Digitaal taggen
Alle ondernemingen die aan de CSRD  
moeten voldoen, dienen hun jaarrekening en 
jaar verslag in Standard Business Reporting 
(SBR) te deponeren. SBR is de standaard 
voor uitwisseling van alle bedrijfsmatige 
rapportages. CSRD voegt daar een ‘digitale 
taxonomie’ voor duurzaamheidsinformatie  
aan toe. Ondernemingen moeten de 
informatie vervolgens ook nog eens ‘digital 
taggen’.

Tenslotte wordt het ook verplicht om de duur-
zaamheidsinformatie te laten voorzien van 
een controleverklaring door een accountant. ◼

* Voor beursgenoteerde bedrijven, banken en 
 verzekeraars gaat dit al vanaf 2024 gelden.  
Daar vervangt de CSRD de Non-Financial Reporting 
Directive, die al vanaf 2018 (over boekjaar 2017) geldt.

mailto:m.windmeijer%40hoekenblok.nl?subject=
mailto:m.windmeijer%40hoekenblok.nl?subject=
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Hoek en Blok-er

11 Managementvragen aan… 

Geboortejaar: 1972
Geboorteplaats: Sliedrecht
Gestart bij Hoek en Blok: 1996
Functie nu: Accountant en partner

Bert 
Roskam

1  Het beste advies dat ik ooit kreeg
Rond je studie (eindelijk) af.

2  Wat wilde je vroeger later worden
Miljonair!

3  Mijn motto als manager/ 
professional
Als je snel wilt gaan, ga dan alleen.  
Als je ver wilt gaan, ga dan samen…

4  De rode draad in mijn loopbaan
Hoek en Blok. Na mijn studie en verplichte 
diensttijd ben ik in dienst getreden bij Hoek 
en Blok, waar ik nog steeds met heel veel 
plezier werk.

5  Zakelijk ben ik het meest trots op…
De groei en ontwikkeling van ons kantoor. 
Van een kleine plaatselijke vestiging 
gegroeid naar een top 50 advieskantoor 
met twee vestigingen. 

Top 10 Favo’s

Gerecht Spaghetti
Drank Ja
Film Pulp fiction
Boek Geen specifiek boek, lees graag het 
werk van Jens Lapidus

6  Het leukste aspect van mijn werk
De kracht van gebundelde kennis. Samen 
met je collega’s van de diverse disciplines 
klanten optimaal kunnen adviseren. Maar 
ook met de collega’s tijdens en buiten het 
werk met veel plezier met elkaar omgaan.

7  Belangrijkste ontwikkeling 
Het ontmoedigingsbeleid van het kabinet 
naar ondernemers. Fiscale faciliteiten en 
aftrekposten worden beperkt of afge schaft, 
de tarieven voor vennootschaps- en  
box 2-belasting worden verhoogd. Het  
lijkt erop dat de overheid de rekening van 
de inflatie bij ondernemers neerlegt.

8  Meest overschatte ontwikkeling  
Thuiswerken. Niet iedereen wil thuis-
werken, veel mensen hebben behoefte 
aan contact met collega’s. Ook is er thuis 
niet altijd een goede werkplek. Het is dus 
belangrijk om de keuze om thuis te werken 
af te laten hangen van de omstandigheden 
en voorkeuren.

9  Als ik dit werk niet zou doen,  
zou ik graag…
Geen idee, dit is m’n droombaan…

10  Als ik me wil ontspannen en  
even helemaal los wil maken van  
m’n werk, dan…
Ga ik een rondje mountainbiken of een 
biertje drinken. Het liefst beide (maar niet 
tegelijk).

11  Hier lig ik wel eens wakker van
Gesnurk van Cynthia (m’n partner).

Top 10 Favo’s

Muziek(nummer) Bruce Springsteen
Vakantieland Italië
Sport MTB & spinning
Guilty pleasure Songfestival
Restaurant Kampanje
Bucket list-item Eten bij De Librije



172022  ◼  Najaar

Geachte heer Van Gaal, 
beste Louis,

Op 21 november begint u aan uw laatste kunstje 
als trainer: het WK voetbal in Qatar.  
De missie is helder: wereldkampioen worden met 
het Nederlands elftal. Als ultieme bekroning van 
uw prachtige loopbaan. U hebt dan ook niets 
aan het toeval overgelaten. Zelfs op penalty’s 
nemen, en tegenhouden – door velen vaak 
omschreven als ‘een loterij’ – is intensief getraind. 
U liet  specialisten invliegen, trommelde diverse 
keepers op: alles is tenslotte trainbaar. Al lijkt het 
nabootsen van een vol stadion, een hart dat in de 
keel klopt en trillende benen van de spanning me 
vrijwel onmogelijk.

Maar u heeft gelijk. De verschillen in het 
topvoetbal zijn klein tegenwoordig en ieder 
eindtoernooi worden er diverse knock out-duels 
beslist door een penaltyreeks. En dan kun je er 
maar beter ontelbaar veel hebben geoefend of 
hebben proberen tegen te houden. Tegenstanders 
leren ‘lezen’, heet dat. Er is echter nog iets wat 
ontzettend belangrijk is bij penaltyreeksen: de 
volgorde van nemers. Want u weet, net als ik, 
dat we al wereldkampioen hadden kunnen zijn. 
Een fout, die ik totaal niet bij u vindt passen, 
voorkwam dat echter. Puntje bij paaltje wist u de 
ego’s niet te managen, terwijl u daar nu juist zo 
goed in bent.

Ik neem u mee terug naar 9 juli 2014. In 120 
zinderende minuten voetbal hebben Oranje en 

Argentinië niet weten te 
scoren. Het is uw verdediging 
gelukt om Lionel Messi in toom 
te houden.  
Dan volgen de strafschoppen en 
levert u het volgende lijstje in: Kuijt, Sneijder, 
Robben, Vlaar en Huntelaar (Van Persie is dan 
al gewisseld). Omdat Sneijder eerder mist, ligt er 
gigantisch veel druk op de strafschop van Ron 
Vlaar, allesbehalve een  specialist op dit onderdeel.  
Vlaar mist. Toernooi voorbij. Uw beste penalty-
nemer, Klaas-Jan Huntelaar, komt niet eens aan 
de beurt. Een grote fout meneer Van Gaal!

In de kwartfinale tegen Costa Rica stond 
Huntelaar, die Nederland in de achtste finale 
ijskoud in de laatste minuut via een penalty langs 
Mexico schoot, ook als vijfde op het lijstje. Dat 
was toen enigszins te billijken. Immers, met Kuijt, 
Sneijder, Robben en Van Persie beschikte u toen 
over voldoende specialisten. Maar belangrijker: 
ook toen kwam Huntelaar niet aan de beurt.  
En dat is niet zo gek, gezien de statistieken.  
In de geschiedenis van eindtoernooien van Oranje 
kwam de vijfde penaltynemer in meer dan de 
helft van de gevallen (denk aan 1998 en 2000) 
niet aan de beurt! U, als man van de details, had 
dit toch moeten weten. Wat een gemiste kans. 
Die Duitsers hadden we kunnen hebben in de 
finale. 

Waarom wilde Huntelaar zo graag de laatste zijn? 
Het antwoord laat zich vrij eenvoudig raden: ego. 
Huntelaar zag het voor zich: voor het oog van de 

wereld de beslissende straf-
schop binnen knallen, onder 

uitzinnige medespelers bedolven 
worden, bewierookt worden in de 

pers. Dit moest zijn moment worden. 
Maar ook hier werken de statistieken niet mee. 
De keren dat de vijfde nemer van Oranje immers 
wél mocht aanleggen, ging het niet eenmaal 
om de winnende, beslissende penalty. Op het 
moment dat het erop aankwam, in de halve 
finale van een WK nota bene, won ijdelheid het 
echter van rationaliteit, ging eigenbelang voor 
even boven teambelang. Waarom greep u niet in? 

Een succesvolle strafschoppenserie begint met 
een logische volgorde. De beste strafschoppen-
nemer neemt de eerste penalty, de op-één-na-
beste de tweede, enzovoorts. Er zijn nu eenmaal 
spelers bij wie ijswater door de aderen stroomt 
of die te allen tijde op hun traptechniek kunnen 
vertrouwen. Volgens deze methode is de kans dat 
de strafschoppen erin gaan het grootst en houd je 
de druk op de tegenstander het hoogst. Zolang jij 
immers blijft scoren, moeten zij dat ook doen. 
Dus als Memphis Depay straks in de halve  
finale aangeeft de vijfde penaltynemer te willen 
zijn, weet u wat u te doen staat. Ingrijpen! 
Afgesproken?

Veel succes en plezier in Qatar.  
Laat ons JUICHEN!! ◼

Sportieve groet,
Maarten Tissink

Briefje aan Louis
16 Hoek en Blok  ◼  Schrift

Sportcolumn  
Behalve sportverslaafd en 
fanatiek schrijver is Maarten Tissink 
jurist bij Hoek en Blok
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Tip!
Ga regelmatig na of je huwelijks-

vermogensregime nog wel past bij je 
zakelijke en privébelangen.  
Wil je huwelijkse voorwaarden 
die goed aansluiten bij jouw 

situatie? Ga in gesprek met een 
deskundige die je kan wijzen 
op (onbedoelde) gevolgen van 
bepaalde keuzes. Beter vooraf 
goed regelen dan achteraf voor 

verrassingen komen te staan!

Samenwerking 
in scheiding
Onze adviseurs van Privé-In-Zicht werken 
in een echtscheidingstraject vaak samen 
met de advocaten van Drechtsteden 
Advocaten die kantoor houden in een 
pand naast onze vestiging in Sliedrecht. 
Eén van onze speerpunten is de overleg-
scheiding (collaborative divorce) waarbij 
het uitgangspunt is dat partijen onder 
begeleiding van en met één gezamenlijke 
advocaat tot overeenstemming komen. 
Als de (waarde) van de onderneming 
verdeeld moet worden kan één van 
onze register valuators zorgen voor een 
 professionele waardering. 

=

Meer informatie

Tabitha Rozeboom Bos
0184 49 68 00
t.rozeboombos@hoekenblok.nl
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Privé in Zicht  

Scheiden: extra lastig                        voor ondernemers

Scheiden doet lijden, zegt het spreek-
woord. In relationele zin zal dat voor 
iedereen anders liggen, maar als onder-
nemer word je in ieder geval gecon-
fronteerd met wat extra vraagstukken. 
En niet de minste… Bij Hoek en Blok 
hebben we uitgebreide ervaring met 
de begeleiding hiervan. We lichten een 
tipje van de sluier op.

Tabitha Rozeboom Bos van Hoek en Blok: “Naast 
de toch al vaak lastige en soms pijnlijke zaken die 
een scheiding met zich meebrengt, krijgen onder-
nemers ook nog eens te maken met vragen als: 
maakt mijn partner aanspraak op een deel van (de 
waarde van) het bedrijf? Kan ik mijn onderneming 
wel voortzetten? Hoe zit het met het pensioen 
en van welke financiële gegevens moet worden 
uitgegaan bij het berekenen van alimentatie?”

In kaart brengen
Het zijn complexe zaken die om deskundige 
begeleiding vragen. Het voert veel te ver om dit in 
dit artikel tot op de bodem uit te zoeken. Wat je 
in ieder geval als begin bij een op handen zijnde 
echtscheiding in kaart moet brengen, is:
• Huwelijksvermogensregime: is er een algehele 

gemeenschap van goederen naar oud recht 
(voor 2018), een beperkte gemeenschap 

van goederen volgens nieuw recht (vanaf 
2018) of heb je huwelijkse voorwaarden of 
partner schapsvoorwaarden gesloten? En als er 
voorwaarden zijn gesloten, is er dan sprake van 
een verrekenbeding?

• Rechtsvorm van je bedrijf: is er sprake van een 
eenmanszaak, vof, maatschap, bv of andere 
vorm? Op wiens naam staat het bedrijf en 
is het daarmee ook alleen jouw eigendom 
of moet (de waarde van) de onderneming 
toch gedeeld worden?

• Welk vermogen is privé en welk deel 
van het vermogen is zakelijk?

• Werkt je partner in het bedrijf en wat 
is de bedoeling na de scheiding?

• Waaruit bestaat het gezinsinkomen? 
Hoe wordt alimentatie bepaald voor 
de kinderen en heeft mijn partner ook 
recht op alimentatie?

• Hoe verdelen we opgebouwde pensioen-
aanspraken?

“Een echtscheiding vraagt om een goede bege-
leiding op zowel financieel, fiscaal als juridisch 
gebied. Wij proberen onze klanten zo pragma-
tisch mogelijk te begeleiden en de scheidende 
echtelieden zo min mogelijk te belasten met de 
onderliggende complexe juridische en fiscale 
wetgeving.” ◼

mailto:t.rozeboombos%40hoekenblok.nl?subject=
mailto:t.rozeboombos%40hoekenblok.nl?subject=
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Werkzaam in de export van zaden werd Peter in 1986 gevraagd er een project bij te doen. 
“Er was nog geen EU. Je had met een ongelooflijke berg papierwerk te maken als je iets 
wilde exporteren. Het idee was om te kijken of we die documentenstroom met behulp van 
een computer wat zouden kunnen structureren. Dit was nog in de tijd dat computers 
grote kasten waren, die met eigen koeling in een aparte ruimte stonden.  
De eerste pc’s waren net in opkomst. IT pakte me en ik zag de mogelijk-
heden. Handmatige processen automatiseren en het nadenken over 
hoe je informatie- uitwisseling kunt stroomlijnen, dat lag me wel. 
Je bent dan echt bezig met het verbeteren van processen binnen 
bedrijven.”

Van dat laatste heeft de zoon van een koudegrondtuinder uit 
de inmiddels volgebouwde Zwijndrechtse Waard zijn beroep 
gemaakt en er samen met De Hek een florerend bedrijf 
rondom heen opgebouwd. Na directiefuncties op het gebied 
van  organisatieontwikkeling en IT in de tuinbouw, begon hij in 
2007 met I4-YOU. “Dat was de tijd dat IT er bij veel bedrijven nog 
een beetje bij hing. Het was wel belangrijk, maar iedereen deed het 
ernaast. De ‘normale’ operatie moest ook gewoon door.”

Focus
“Richtte I4-YOU zich in haar beginjaren op brede advisering en projecten op het IT-vlak, 
in 2017 hebben Huibert en ik de knoop doorgehakt en zijn we ons juist heel specifiek gaan 
focussen op MS365 en dan met name op SharePoint, Teams, document management  
en intranet. We richten ons op samenwerking binnen organisaties. Hoe kan je, door 
je  documenten- en informatiestromen beter te structureren, efficiency vergroten en 
 gemakkelijker werken.”     >

Hoek en Blok  ◼  Schrift

Juridisch  

Hoek en Blok én Drechtsteden Advocaten 

Samen sterk!

“Het liefste krijg je er natuurlijk nooit 
mee te maken, maar feit is dat meer 
dan een derde van alle huwelijken 
en partnerschappen strandt in een 
scheiding”, aldus Martijn de Bruin, 
advocaat bij Drechtsteden Advocaten. 
“Wij komen niet alleen in actie bij een 
daadwerkelijke beëindiging van het 
huwelijk, maar adviseren onder nemers 
ook tussentijds. Bijvoorbeeld om te 

kijken of de huwelijkse voorwaarden 
nog wel passen. Er zijn continu 
ontwikke lingen in het rechtsgebied, 
maar vooral ook in de privésituatie. 
Af en toe een check laten doen, kan 
zeker geen kwaad.”

Convenant
Vanuit de gedachte van een overleg
scheiding (collaborative divorce) werkt 
ons kantoor samen met de speci
alisten van Hoek en Blok. De taak
verdeling is daarbij duidelijk. “Tabitha 
Rozeboom Bos behandelt, samen met 
eventuele andere deskundigen van 
Hoek en Blok, met name de financiële 
en fiscale aspecten. Wij handelen het 
juridische deel af. Dat begint met een 
goed gesprek tussen alle partijen en 
het maken van afspraken; vanzelf
sprekend binnen de kaders van de wet. 
Wat moet en mag je van de wetgever? 
Daarna komt het vastleggen van die 
afspraken aan bod in een convenant. 

Als het convenant is getekend, vragen 
wij de rechter om de scheiding of 
ontbinding uit te spreken. Dat is 
dan nog een hamerstuk. Vervolgens 
wordt de beschikking van de rechter 
ingeschreven in de registers van de 
Burgerlijke Stand.”
“Inmiddels hebben we al veel zaken 
samen opgepakt en kunnen we lezen 
en schrijven met elkaar. Dat werkt 
heel erg fijn en soepel. Het is echt een 
wisselwerking; ook in het aanbrengen 
van klanten over en weer.”

Martijn: “Naast het familierecht 
houden wij ons bij Drechtsteden 
Advocaten ook bezig met andere 
rechtsgebieden die voor een onder
nemer van belang zijn, zoals bijvoor
beeld het erfrecht, het contracten recht 
en helpen wij ondernemers bij het 
incasseren van vorderingen op hun 
debiteuren.” ◼

M

Meer informatie

Klant  

Peter de Graaf    Tuinbouwer in ICT I4YouSinds 2017 is Drechtsteden Advocaten in 
het pand naast dat van Hoek en Blok in 
Sliedrecht gehuisvest. De samenwerking 
is dus nooit ver weg. Eén van de vlakken 
waarop dat gebeurt is het familie recht, 
en dan meer specifiek de afhandeling van 
scheidingen.

Martijn de Bruin
0184 75 05 10
m.de.bruin@drechtstedenadvocaten.nl

‘Geboren tussen de bloemkolen’, zoals hij dat zelf zegt, leek zijn toekomst in de 
tuinbouw te liggen. Dat veranderde toen hij voor het eerst in aanraking kwam met IT. 
Inmiddels is Peter de Graaf, samen met compagnon Huibert de Hek en een team van 
vijftien specialisten, met I4-YOU gold partner van Microsoft. “Het structureren van 

informatiestromen intrigeert me.”

http://
mailto:m.de.bruin%40drechtstedenadvocaten.nl?subject=
mailto:m.de.bruin%40drechtstedenadvocaten.nl?subject=
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Als voorbeeld haalt Peter document management aan. “Rondom grote projecten heb je vaak 
te maken met gigantische hoeveelheden informatie en documenten. Van een plan of ontwerp 
zijn er zo maar 200 versies gemaakt, voordat iets ‘final’ is. Hoe weet je nu – ook een paar 
jaar later – wat ook alweer de definitieve versie is? Hoe sla je het zo op, dat het veilig is, 
maar ook makkelijk deelbaar én vindbaar voor iedereen? Daarover nadenken en daar mee 
bezig zijn, is fascinerend en onze expertise.”

Corporate en mkb
Het betekent overigens niet dat document management alleen nuttig is voor hele grote 
corporate organisaties. I4-YOU richt zich dan ook niet op een specifiek marktsegment of 
bedrijfsgrootte. Havenbedrijf Rotterdam, BOXX, BAM, Van Oord, DWA, Hoek en Blok en 
Swinkels Family Brewers; zomaar wat bedrijven waarvoor I4-YOU werkzaamheden verricht. 
Niet als one-off project, maar al vele jaren betrokken bij de doorontwikkeling van hun MS365 - 
omgeving. Want MS365 blijft een dynamisch product waar Microsoft continu in vernieuwt.

Ook al is I4-YOU een organisatie met een behoorlijke technische inslag, het menselijk aspect 
speelt een belangrijke rol in de klantentrajecten. “Naast onze business consultants en onze 
MS365-architecten – de ‘techneuten’ – hebben we ook adoptieconsultants in dienst. Zij onder-
steunen gebruikers bij de nieuwe manier van werken, of het nu gaat om de digitale werkplek, 
onderlinge gegevensuitwisseling of eenduidig documentbeheer. Daar moet je mensen wel 
in trainen en begeleiden, zodat ze zich er comfortabel mee gaan voelen en de verandering 
omarmen. Uiteindelijk is IT gewoon mensenwerk.” ◼
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Klant  

x

“Onze samen-
werking is een wisselwerking. Wij 

hebben voor hen een Microsoft 365-
omgeving ingericht. SharePoint wordt daarbij 

gebruikt voor documentopslag en gegevensuitwis-
seling. Het proces rondom het bewerken, opslaan en 

uitwisselen van documenten gaat daardoor nu veel makke-
lijker. Door toepassing van de juiste rechten en rollen kan 
Hoek en Blok heel precies bepalen wie er toegang krijgt tot 
welke documenten. Al met al een oplossing die ervoor zorgt 
dat medewerkers veel minder tijd kwijt zijn aan het vinden 
van de juiste documenten. Wij maken op onze beurt weer 

gebruik van de IT-audits die Hoek en Blok aanbiedt en 
het afgeven van assurancerapportages, waarmee 

we ons eigen product voor board meetings
 ‘Indeqa’ laten certificeren.”

"Ons team  
van  specialisten richt 

zich op samenwerking binnen 
organisaties: hoe kun je, door 
je documenten- en informatie-
stromen beter te structureren, 

productiever worden en 
makkelijker werken.”
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Achteraf bezien was dat onderhande
lingstactiek, maar toen raakte me dat best 
emotioneel. Het was hier te kort en daar 
te lang. Als het zo moest dan hoefde het 
voor mij niet meer.”

Op dat moment greep Julian Pieper van 
Hoek en Blok, die Wim en Marcel al wat 
langer tijdens het proces begeleidde, in. 
Wim: “Kort gezegd kwam het erop neer 
dat we ons er niet meer mee moesten 
bemoeien.” Marcel: “Tot die tijd was het 
meeste contact rechtstreeks tussen ons 
en Promax gelopen. Best bijzonder in zo’n 
traject, begrijp ik achteraf. Het werkte ook 
wel om de boel op gang te krijgen, maar 
liep aan het eind knel.”

 

LESSONS LEARNED
Langer verhaal, kort: de deal kwam toch 
nog rond. Gevraagd naar de lessons 
learned zegt Marcel: “bereid je voor op 
zo’n due dilligence fase, ook mentaal. Het 
is zwaar!” Wim: “En begin tijdig. Het kost 
aardig wat tijd om je bedrijf optimaal 
verkoopklaar te maken. Als ik het over 
zou moeten doen, zou ik ook eerder de 
professionals betrokken hebben. Die zitten 
er niet zo emotioneel in. Dat scheelt veel 
frustraties.” ◼

Meer info

Julian Pieper
0184 49 68 00
j.pieper@hoekenblok.nl

  

Corporate finance  

Hoe verkoop je je bedrijf?

“Nadat we in de internetbubbel in 2001 
bijna failliet waren gegaan, hebben we 
het bedrijf echt goed op poten gezet.” 
Aan het woord is Wim Linge. Samen met 
compagnon Marcel Uittenbogaard startte 
hij in 1997 ActiveView. “Sinds 2006 zijn 
we financieel onafhankelijk van de bank 
en sinds 2016 was de bezetting ook 
dusdanig op orde dat we niet meer echt 
nodig waren voor de dagelijkse gang van 
zaken.”

Ook toen ontvingen de twee oprichters 
wel eens een verzoek om te praten 
over verkoop, maar dat leverde 
steeds niets op. In 20192020 
werd Marcel getroffen door 
een ernstige ziekte. “Dat zet je 
met beide benen op de grond. Je 
vraagt je dan af: wat is nou belangrijk in 
het leven. Ik besefte dat dit voor mij niet 
nog meer klanten waren of nog groter 
groeien.”

VER-SCHRIK-KE-LIJK
Toen een partij die al eerder aangeklopt 
had, Promax IT, opnieuw een verzoek 
deed voor een gesprek, werd het serieus 
opgepakt. Op 24 december 2021 volgde 
een bod, waarna begin dit jaar de due 
dilligence werd opgestart. 

Over die fase zijn Wim en Marcel het 
roerend eens: “verschrikkelijk”, aldus 
laatstgenoemde. “Je blijft maar bezig 
met het oplepelen van getallen en het 
opzoeken van oude contracten. En elke 
keer met een strakke deadline.” Wim vult 
aan: “We kregen ook steeds het gevoel dat 
er van alles mis was met ons bedrijf. 

Ook al heb je een goed lopend bedrijf en een koper die graag wil, toch blijkt het 
verkopen van je onderneming geen peulenschil. Er komt een hele berg werk bij kijken, 

net als pittige onderhandelingen en de nodige emoties. Marcel Uittenbogaard en  
Wim Linge ondervonden het aan den lijve toen ze onlangs hun ActiveView verkochten.

Over ActiveView
ActiveView is een automatiseringsbedrijf dat ICT-oplossingen bouwt, beschermt en 

beheert. Het werkt met dertien medewerkers vanuit vestigingen in  

Alblasserdam, Leiden en Leeuwarden voor een divers palet  

aan opdrachtgevers. activeview.nl

Wim en Marcel vieren de verkoop  

met de eigenaren van Promax.

mailto:j.pieper%40hoekenblok.nl?subject=
mailto:j.pieper%40hoekenblok.nl?subject=
https://activeview.nl
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Vrijblijvend vervolgadvies
Tijdens het intakegesprek wordt verkend 
waar behoefte aan is en worden er bijvoor-
beeld duurzame oplossingen, wettelijke 
plichten en subsidieregelingen besproken. 
Er wordt aangegeven bij welke lokale 
initiatieven en netwerken aangehaakt kan 
worden. Na het intakegesprek wordt er een 
vrijblijvend vervolgadvies aangeboden. 

Specialistisch advies en ontzorging 
In het vervolgstadium kunnen ondernemers 
en maatschappelijke organisaties verder 
geholpen worden met advies over energie 
besparen, energie opwekken, reno vatie en 
duurzame nieuwbouw. Ook kan er geholpen 
worden om te voldoen aan de wettelijke 
verplichtingen. Daarnaast wordt desgewenst 
een aanbod opgesteld voor de volledige 
ontzorging van het vervolgtraject tot en met 
de  realisatie van verduurzamingsmaatregelen. 

Voor specialistisch advies kan er een beroep 
gedaan worden op onder meer subsidie-
specialisten, energielabel specialisten, 
 monumenten- en erfgoed adviseurs, 
 technische adviseurs en financiële adviseurs. 
Een ieder kan zelf bepalen hoe lang en op 
welke onderdelen men begeleid wil worden 
en wie de maatregelen mag uitvoeren. ◼

IMC binnen het Energieloket

Binnen het Energieloket vervult IMC  
vanzelfsprekend de rol van subsidie- adviseur. 
Voor advies over en uitvoering van verduur-
zamingsmaatregelen zijn namelijk best veel 
financiële steun maatregelen voorhanden.  
Dat scheelt toch weer…

Meer informatie

Voor iedere gemeente is er een aparte website 
met meer informatie en contactgegevens:

Albrandswaard.zakelijkenergieloket.nl
Barendrecht.zakelijkenergieloket.nl
Ridderkerk.zakelijkenergieloket.nl

Meer info

Roland van de Graaf 
0184 49 68 07
r.vd.graaf@imcosa.nl
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Om ondernemers en maatschap
pelijke organisaties in de 
gemeenten Barendrecht, Albrands
waard en Ridderkerk te helpen 
met het zetten van stappen op 
het gebied van verduurzaming, is 
het online Zakelijk Energieloket 
geopend. Subsidieadviesbureau 
IMC is partner en verzorgt mede   
het loket.

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard 
en Ridderkerk streven naar een CO2-neutrale 
en circulaire economie in 2050. Dat houdt de 
gemeenten ook in de toekomst aantrekkelijk 
om er te wonen en werken. Het jaar 2050 lijkt 
ver weg, maar er moeten nog enorme stappen 
gezet worden. Niet alleen door de gemeenten 
zelf, maar ook door bewoners, onder nemers 
en maatschappelijke organisaties. 

Om de ondernemers en maatschappelijke 
organisaties in de gemeenten te helpen met 
het zetten van die stappen, is er het online 
Zakelijk Energieloket.

Gratis intake
Ondernemers en maatschappelijke 
 organisaties vinden daar informatie over het 
verduurzamen van vastgoed, kunnen hun 
vragen stellen en een afspraak inplannen 
voor een gratis persoonlijk intakegesprek op 
de bedrijfslocatie. 

Stichting Energieke Regio, IMC en Enerless 
zullen het zakelijk energieloket de 
komende vier jaar in opdracht van deze 
drie gemeenten verzorgen. Deze partners 
beschikken allen over ruime ervaring en  
referenties op het vlak van de verduurzaming 
van vastgoed, de productie van groene 
stroom en duurzame mobiliteit.

Subsidies  

Zakelijk Energieloket 
voor BAR-ondernemers
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Stadgenoot, mag Compas de Koninklijke 
Marine en het Rijksvastgoedbedrijf tot 
z’n klanten rekenen. “We zijn met 22 
collega’s. Er is geen opleiding voor wat wij 
doen. Ik heb dus mensen uit de praktijk 
nodig met minimaal vijf tot tien jaar 
ervaring. Dat kunnen laboranten zijn of 
mensen die in de bouw of sloop hebben 
gewerkt. Ze zijn in ieder geval lastig te 
vinden en ik ben er dan ook superzuinig 
op. Zo ben ik ook bij Hoek en Blok terecht 
gekomen. Ons bedrijf is te klein voor 
een eigen HRmedewerker, maar ik wil 
die zaken wel gewoon perfect geregeld 
hebben. Dat kan via Hoek en Blok. Dat 
beviel zo goed dat ik later ook de boek
houding aan hen uitbesteed heb.”

B@RY
“Jurgen is één van onze eerste klanten  
die op B@RY overgestapt is”, licht  
Anly den Breejen van Hoek en Blok toe. 
“Losse bonnetjes en stapels facturen zijn 
daarmee verleden tijd. B@RY zorgt ervoor 
dat je alles eenvoudig in een digitale 
omgeving kunt raadplegen. Wij verwerken 
de administratie op wekelijkse basis. Zo 
krijg jij gemakkelijk en actueel inzicht in je 
administratie en kun je in een  handomdraai 
jouw facturen betalen.”
Jurgen Wagelaar: “Ik heb er verder geen 
omkijken naar en daar gaat het om. Ik 
ontvang wekelijks een rapportage en dat  
werkt prima. Dat geldt voor de hele samen
werking. Ervaren lui én behulpzaam. 

Zo was bijvoorbeeld ook de koppeling  
met onze webshop binnen de kortste  
keren geregeld en geïntegreerd in de 
administratie. En kan ik me concentreren 
op Compas.” ◼

Meer informatie

Anly den Breejen
0184 49 68 00
a.den.breejen@hoekenblok.nl

Klant  

Over asbest, B@RY en vergunnings procedures
Voordat stikstof en PFAS hun intrede 
deden in de bouwwereld, was er al 
een woord dat je liever niet hoorde 
als bouwer of huiseigenaar: asbest. 
Compas Asbestmanagement uit  
De Meern zorgt ervoor dat de asbest
problematiek behapbaar wordt… 
en blijft. “Onze database is één van 
onze belangrijkste onderdelen.”

“Ik begrijp dat het vroeger veel gebruikt 
werd”, trapt directeur Jurgen Wagelaar 
af. “Eigenlijk is asbest een mooi product. 
Het gaat lang mee, heeft goede eigen
schappen om het te verwerken en is 

bestand tegen kou en hitte. Je komt het 
dan ook overal tegen. Van borstweringen 
tot golfplaten en van gevelpanelen tot aan 
isolatie en pakkingen. Het zit in meer dan 
3.000 materialen verwerkt.”

Zo lang asbest intact blijft, is er vaak niets 
aan de hand. Raakt het beschadigd of 
ga je er bijvoorbeeld in boren dan raken 
 asbestvezeltjes los. Deze hele kleine 
vezeltjes, die niet zichtbaar zijn met het 
blote oog, kunnen door het inademen 
ervan (long)kanker veroorzaken. 
Daarom zijn er strikte procedures hoe 
ermee om te gaan.

Procedures
Compas Asbestmanagement is geen 
asbestverwijderaar, maar organiseert en 
begeleidt wel het hele traject daar omheen. 
“Het gaat dan om het  inventariseren van  
waar asbest zit, de vergunningsprocedure 
voor het  verwijderen en de vele admini
stratieve handelingen die met het proces 
gemoeid zijn. Ook hier geldt dat als je het  
vaak doet, je er goed in wordt. Voor onze 
klanten is het iets waar ze af en toe mee  
geconfronteerd worden. Dan kun je makkelijk  
de weg kwijtraken in alle procedures en  
aan en afmeldregelingen die er zijn. 

Daarnaast wordt alles wat we doen secuur 
gearchiveerd in ons digitaal asbest beheer
systeem AIM en kunnen we dus terugkijken 
in alle onderzoeken uit het verleden. Dat 
scheelt enorm aan onderzoekskosten als 
er aan een zelfde flat een paar jaar later 
weer wat gerenoveerd moet worden. Deze 
database is inmiddels dan ook uitgegroeid 
tot één van de belangrijkste onderdelen van 
het bedrijf, mede dankzij de gekoppelde 
online klanten portaal.” 

In de acht jaar dat het bedrijf in z’n 
huidige opzet aan de slag is, is het 
gestaag gegroeid. Naast een aantal 
woon corporaties zoals Woonzorg en 

Jurgen Wagelaar en Anly den Breejen
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Moeder

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

• 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

• 6 tot 4 weken voor bevalling en 
10 tot 12 weken na bevalling.

• Tijdens verlof volledige doorbetaling:
WAZO-uitkering via UWV.

Ouderschapsverlof: 

• In de eerste 8 levensjaren kind.

• 26 weken verlof: gespreid of achter elkaar,

• 1ste 9 weken betaald verlof: in 1ste levensjaar kind.

• WAZO-uitkering 70 procent van het loon,

Partner

Geboorteverlof (standaard)

• Standaard geboorteverlof is één werkweek.

• Volledig doorbetaald door de werkgever.

• Op te nemen binnen vier weken na de geboorte.

(Aanvullend) geboorteverlof

• Maximaal vijf weken.

• WAZO-uitkering 70 procent van het loon.

• Op te nemen in eerste 6 maanden na geboorte.

• Nadat standaard geboorteverlof is opgenomen.

Ouderschapsverlof
• Mag ook gebruik maken van het, deels betaalde,
 ouderschapsverlof.
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HR  

Geboorteverlof? Best een bevalling…

De afgelopen jaren is er behoorlijk wat gewijzigd op het 
gebied van verlof rondom bevalling en geboorte. Om 
partners meer mogelijkheden te geven in de verdeling 
van zorg en werk zijn bestaande verlofregelingen 
gewijzigd en uitgebreid. Niet gek als je daardoor niet 
meer precies weet hoe het nu zit. Hoog tijd om alles 
even op een rijtje te zetten. 

Is een medewerker zwanger, dan heeft zij recht op minimaal 
zestien weken zwangerschaps en bevallingsverlof. Zes tot vier 
weken voor de bevalling en tien tot twaalf weken na de bevalling. 
Tijdens het verlof krijgt ze volledig doorbetaald, door middel van 
een zogenoemde WAZOuitkering via het UWV.
Is het zwangerschapsverlof voorbij, dan kan de medewerkster 
ouderschapsverlof opnemen. Dit kan in de eerste acht levensjaren 
van het kind. Voor ieder kind gaat het om 26 weken verlof. Dit 
verlof mag gespreid opgenomen worden, maar ook alles achter 
elkaar. Sinds 2 augustus 2022 is nieuw dat de eerste negen 
weken betaald verlof zijn geworden. Voorwaarde is wel dat die 
negen weken in het eerste levensjaar van het kind opgenomen 
worden. De WAZOuitkering voor ouderschapsverlof is 70 procent 
van het loon. 

Ook voor de partner
Ook de partner van de moeder mag gebruik maken van het, deels 
betaalde, ouderschapsverlof. Daarnaast is ook het geboorteverlof 
een paar jaar geleden uitgebreid. Het standaard geboorteverlof 
is één werkweek. Deze week wordt volledig doorbetaald door de 
werkgever en moet binnen vier weken na de geboorte worden 
opgenomen. Naast het standaard geboorteverlof, kan de partner 

ook gebruik maken van het aanvullende, betaalde, geboorteverlof. 
Dit is nog eens maximaal vijf weken. De WAZOuitkering hiervoor 
bedraagt 70 procent van het loon. Het geboorteverlof mag de 
medewerker in de eerste zes maanden na de geboorte opnemen, 
maar wel altijd nadat het standaard geboorteverlof is opgenomen.

Maanden weg?
Zoals je kunt zien, zijn de verlofregelingen rondom de geboorte 
van een kind flink uitgebreid. Mooi, omdat het beide ouders de 
mogelijkheid geeft thuis te zijn tijdens deze vaak spannende 
en nieuwe situatie. Tegelijkertijd vraagt het ook wat van jou 
als werkgever. In theorie kunnen je medewerkers rondom een 
geboorte immers een aantal maanden afwezig zijn. Hoe vang je 
dat op? Iets om vooraf over na te denken en te bespreken met je 
medewerkers. Daarnaast komt er ook een hoop regelgeving kijken 
bij deze verlofsoorten. Hoe loopt bijvoorbeeld de aanvraagproce
dure bij het UWV? Wat is de maximale hoogte van de uitkering? 
En hoe zit het eigenlijk bij meerlingen of adopties? ◼

Deze en andere vragen komen op 16 maart 2023 aan bod tijdens 
het Ondernemerscollege geboorte- en ouderschapsverlof. 
Meld je aan en kom meer te weten over de gewijzigde verlof
regelingen en de impact hiervan op jou en je medewerkers. 

Meer informatie

Arja Verwaal
0184 49 68 04
a.verwaal@verzuimpreventplus.nl

info 
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Rust en ruimte 
om te ondernemen

Overdag accountants ...
... maar ‘s avonds en in het weekend is het tijd voor sport. Op zoek naar assistent accountants  
scouten we dan ook vooral langs de velden. Op zoek naar doorzetters, talenten en team-
spelers. Afijn, kijk even op werkenbijhoekenblok.nl voor een proeftraining of wanneer je 
meteen de contractonderhandelingen wilt opstarten.
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