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Voorwoord
We leven niet in een tijdperk van verandering
maar in een verandering van tijdperken.
Voor Wesselman geldt deze uitspraak van Jan
Rotmans (Hoogleraar transitiekunde aan de
Erasmus Universiteit) net als voor onze cliënten.
De enige zekerheid die we tegenwoordig
hebben is dat alles steeds sneller verandert en
dat we dus geen dag kunnen stilstaan.
Dat Wesselman verandert is ook de r eden
dat ik me aan u kan voorstellen. Ik ben E gbert
Veen en sinds begin dit jaar kantoordirecteur.
De vijf vennoten werden zich steeds bewuster
van de het feit dat ze iemand nodig h
 adden
die Wesselman als organisatie kon h elpen
te v eranderen om nog beter onze cliënten
te o ndersteunen. Mijn achtergrond is een
financiële, heb als controller, financieel d
 irecteur
en CFO in het b
 edrijfsleven en de professione
le dienstverlening gewerkt voordat ik me als
interimmanager met verandermanagement en
transities bezig ben gaan houden. Als kantoor
directeur c ombineer ik beide kwaliteiten.
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“Een eigen merk staarlens
is onze holy grail”
Leo van Doorne | Innovalens

Wesselman Consultancy;
de onafhankelijke vriend
van uw onderneming
Ralf van Wijk | Wesselman Consultancy
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Staan uw medewerkers te popelen
om te veranderen?
Joyce Verhoeven | Communicatieadviseur

Investeert u in nieuwe technologie?
Jeroen Giebels | Belastingadviseur

Om het potentieel van Wesselman (de grote
hoeveelheid kennis, kunde en ervaring op alle
gebieden die ondernemers zich kunnen wen
sen) nog beter met elkaar en de cliënten te ver
binden ben ik samen met de organisatie aan
de slag gegaan met het scheppen van de juiste
voorwaarden om te kunnen excelleren. Ik geloof
in de ontstaanbaarheid. Voorwaarden optimali
seren waarbinnen iedereen zijn verantwoor
delijkheid neemt, nieuwe ideeën en daarmee
prestaties ontstaan. Mijn rol en taak zijn daarop
gericht; omstandigheden creëren waarbinnen
de professionals van Wesselman zich vrij voelen
en daarmee onze klanten kunnen laten excelle
ren. Een andere leidraad is mijn overtuiging dat
er sprake is van samenredzaamheid: als het goed
gaat met jou dan gaat het goed met mij,
oftewel wederzijdse afhankelijkheid. De rol
van Wesselman ontwikkelt zich in die lijn,
wederzijdse afhankelijkheid/partnership,
en betrokkenheid bij elkaar, als het goed
gaat met u, dan gaat het goed met ons!
In dit nummer komen cliënten aan het
woord die veranderingen h
 ebben
doorgemaakt en daar s terker uit
zijn gekomen. Wesselman is recent
haar eigen consultancy tak ge
start vanuit onze visie om onze cli
ënten te o ndersteunen bij a lles
waar ze wakker van kunnen liggen.

Wesselman Consultancy richt zich vooral op
ondernemers die behoefte hebben aan een
sparringpartner/ervaringsdeskundige op het
gebied van strategie en het doorvertalen van de
visie en missie van ondernemingen.
Egbert Veen | Kantoordirecteur

Wij verwelkomen bij Wesselman
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Tjeerd van
de Kimmenade
Jimmy Sieben
Cialona Expo
Tjeerd van de Kimmenade en Jimmy Sieben van Cialona Expo:

“We regisseren
de complete beursbeleving”
Tegen het decor van de almaar voortgaande digitalisering van onze samenleving
voelt een kennismaking met de activiteiten van Cialona Expo uit Helmond als
een warm bad. De organisatie weet met de ontwikkeling van creatieve beurs- en
standconcepten namelijk niet alleen de marketinggedachte van haar klanten
telkens weer vakkundig te vertalen naar tastbaar resultaat, ook haalt het bedrijf
alles uit de kast om vraag- en aanbodzijde op de beursvloer letterlijk bij elkaar te
brengen. Een meerwaarde waarvan het belang door steeds meer opdrachtgevers
wordt onderkend. “Het medium beurs is springlevend”, aldus eigenaar Tjeerd van
de Kimmenade. “Simpelweg omdat het de plaats is waar je je klanten nog écht
kunt ontmoeten.”
Telefoneren, e-mailen, Skypen, sms'en, appen...
De middelen om anno 2017 snel, gemakkelijk en
dynamisch te communiceren zijn legio. “Hartstik
ke handig allemaal, zeker tijdens het dagelijkse
zakendoen”, weet ook Tjeerd, al meer dan twee
decennia actief binnen het bedrijf, waarvoor Edu
ardo Cialona ruim vijftig jaar geleden de basis leg

de. “Maar tegelijkertijd zorgt die digitale opmars
voor een behoorlijke verschraling van het inter
menselijk contact. Dat maakt een beurs tot een
steeds populairdere plek om klanten persoonlijk
te treffen en hen in een passende ambiance te
informeren over de ontwikkelingen die binnen
je business gaande zijn.”

Totaalplaatje
Bedenken, ontwerpen, produceren, visualiseren,
organiseren en compleet regisseren: de totstand
koming van een passend beurs- en standconcept
heeft bij Cialona meerdere dimensies. “We verzor
gen een invulling waarmee de klant succesvol
is tijdens een beursdeelname”, vervolgt medeeigenaar Jimmy Sieben. “Volledig op maat en
meerdere doelen dienende dan sec het relatie
beheer. Want ook om nieuwe producten onder
de aandacht te brengen of een stuk merkbele
ving en naamsbekendheid te genereren, is een
beurs een buitengewoon geschikt medium.” Dat
alles maakt het bedenken van een succesvolle
beurspresentatie tot een waar specialisme. Het
is niet langer meer een kwestie van een hokje
bouwen, het gaat om het geheel, het creëren
van een totale beleving, zo wijzen de woor
den van Tjeerd uit. “En daaraan levert Cialona
als een e rvaren creator en regisseur een sub
stantiële bijdrage. We ontwerpen, vervoeren en
bouwen de stand. Maar we regelen op locatie
desgewenst ook de presentatiematerialen, AVapparatuur, apps om bezoekersaantallen te re
gistreren, meubilair,d
 emonstratrices, catering en
nog veel meer. Tot aan de chocolaatjes met be
drijfslogo toe. Alle disciplines, mensen en midde
len zijn bij ons aan boord om de klant rondom
zijn beursdeelname één op één en van A tot Z
te ontzorgen. Of dat nu hier in de regio dient te
gebeuren of bijvoorbeeld in het steeds populair
der wordende beursland Dubai, waar we sinds
een paar jaar eveneens een vestiging hebben.”

Dezelfde taal
Ontzorgen is ook het kernbegrip wanneer de
relatie tussen Cialona en Wesselman ter sprake
komt. Alweer zo'n drie jaar vertrouwen Tjeerd
en Jimmy als directievoerders volledig op de fi
nanciële en juridische expertise van het kan
toor. K ennis en kunde die door relatiemanager
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Lisette de Bont worden omgezet in maatgerich
te a dviezen en daden. “Destijds zijn we via Joop
Kuijpers bij Wesselman terechtgekomen”, schetst
Jimmy het ontstaan van de samenwerking. “En
wat minstens zo mooi was: hij zorgde er tevens

ons ook en spreekt onze taal. Daarnaast is het
een geruststellende gedacht dat je een assertie
ve partner hebt die alles voor je regelt en op elk
gewenst moment zicht biedt op de zaak. Zeker
in ons geval. Tjeerd en ik hebben niet zoveel met

We verzorgen een invulling waarmee de klant
succesvol is tijdens een beursdeelname
voor dat de juiste persoon aan ons bedrijf werd
gekoppeld. Want dat is inmiddels wel gebleken.
Lisette is niet alleen erg bekwaam, ze begrijpt

financiële aangelegenheden. Het enige wat we
belangrijk vinden, is wat er onder de streep
staat.” Op weg daarnaartoe voorziet Wesselman

Cialona in de breedste zin van het woord van een
tiptop dienstverlening. “We zitten een keer per
jaar bij elkaar om de jaarrekening te bespreken en
de route richting de toekomst te bepalen”, zegt
Lisette. “Verder springen we vanaf alle kanten in
waar en wanneer dat noodzakelijk is. Zeker in de
beginfase hebben we rondom de signalering van
bepaalde onderbelichte en risicovolle financië
le en juridische zaken een behoorlijke toevoeg
de waarde geleverd. En dat doen we natuurlijk
nog steeds. Vanuit onze radarfunctie kijken we
naar datgene wat specifiek van toepassing is op
Cialona. Om vervolgens direct de juiste acties te
ondernemen.”
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Johan Koolen
Belastingadviseur

De Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen:

Op weg naar
expiratie of transformatie?
Naar het liedje Margrietje van Louis Neefs:
“Ach PEB, de rozen zullen bloeien
Ook al zie je mij niet meer
Door je tranen heen zul jij weer lachen
Net zoals die laatste keer
En al denk je "dat komt nooit meer
Dat komt nooit, nooit meer terug"
Ach PEB, de rozen zullen bloeien
Ook al zie je mij niet meer”
De laatste reis van PEB – Uitfasering
De laatste reis van het Pensioen in Eigen Beheer
(PEB) is begonnen... Ten eerste kunnen er vanaf 1
juli 2017 geen nieuwe pensioenaanspraken in ei
gen beheer meer worden opgebouwd. Wij heb
ben u – indien u nog actief pensioenaanspraken
opbouwde – hierover geïnformeerd en de beno
digde notulen en beeïndigingsovereenkomsten
toegezonden. Ten tweede heeft de wetgever een

Wij adviseren u graag over de best bij u p
 assende
keuze. Zo zal keuze 4 praktisch niet voor gaan
komen. Voor de overige keuzes bieden wij u
een aantal adviestrajecten aan om u te advise
ren over de best bij u passende keuze. Indien u
dit wenst bieden we ook een traject aan waar
bij wij slechts uw keuze uitvoeren zonder enige
vorm van a dvies van onze zijde. Over deze
adviestrajecten bent u reeds enige malen door

PEB heeft vele tongen losgemaakt en vele pennen doen
schrijven de afgelopen tientallen jaren.
aantal nieuwe afwikkelingsmogelijkheden in het
leven geroepen om de o
 pgebouwde pensioen
aanspraken soepel uit te faseren. Kortgezegd
kunt u de volgende keuzes maken:

ons geïnformeerd. Lichtelijk emotioneel bege
leid ik jullie PEB met een advies op maat graag
mede naar haar expiratie, haar laatste rustplaats
of wellicht naar een transformatie.

1. De opgebouwde pensioenaanspraken ineens
af kopen;
2. De opgebouwde pensioenaanspraken omzet
ten in een oudedagsverplichting (ODV);
3. De opgebouwde pensioenaanspraken p
 remievrij uitvoeren;
4. De pensioenaanspraken onder brengen bij
een verzekeraar;

PEB zorgde voor vele discussies en is
haar charme kwijtgeraakt
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PEB heeft vele tongen losgemaakt en vele p
 ennen
doen schrijven de afgelopen tientallen jaren. De
laatste jaren echter nam de heftigheid in de dis
cussie toe. Het PEB heeft een mooi leven gehad.
PEB heeft tenminste zo’n 90 jaar bestaan. Nu is het
tijd om haar langzaam maar zeker te laten gaan.

Fiscaal en financieel is het al vele jaren minder
aantrekkelijk om een PEB op te bouwen dan pak
hem beet een kleine 40 jaar geleden.
Toendertijd bedroeg het toptarief (en dus ook
het aftrekpercentage) van de vennootschaps
belasting nog 48%, pensioenberekenin
gen werden bij wijze van spreken nog op de
achterkant van een bierviltje gemaakt, en de
marktrente kwam nog in de buurt van 10% met
een b
 eetje geluk. Vandaag de dag bedraagt het
maximale vennootschapsbelastingtarief 25%,
beslaan pensioenberekeningen vele pagina’s
en is de marktrente historisch laag. Tel daarbij de
uitvoeringskosten en instandhoudingskosten
van het PEB op en het zal u snel duidelijk w
 orden
dat de glans er wel vanaf is. De tijd is g
 ekomen
om langzaam maar zeker afscheid van elkaar te
nemen.

Persoonlijke herinneringen aan PEB
Ik denk nog vaak terug aan de tijd waarin ik mijn
masterscriptie schreef met als titel “Het failliet
van het pensioen in eigen beheer en de FOR?”
waarvoor ik in 2012 de nationale scriptieprijs
pensioenen ontving. Ik begon aan deze s criptie
toen ik nog bij de Belastingdienst werkzaam
was en zag daar niet geheel toevallig altijd de
problematische PEB’s. Ik was in mijn scriptie zeer
fervent voorstander van afschaffing van PEB. Bij
Wesselman zag en zie ik juist veel vaker goede
PEB’s, waardoor ik dit nu wat genuanceerder be
kijk, hoewel deze nieuwe wetgeving zeker niet
negatief hoeft uit te pakken voor u. De gemeen
schappelijke deler aan beide zijdes is echter dat
de problematiek en de complexe regelgeving
rondom PEB enorm lastig is uit te leggen aan
u als klant. Zelfs aan collega’s die vaker met PEB
te maken hebben is een groot gedeelte van de
materie nauwelijks begrijpelijk uit te leggen. Het
zal u weinig geruststellen dat de wetgever het

Op de agenda
Donderdag 31 augustus 2017
Karten met Wesselman
Wij dagen alle cliënten die van snelheid en/of auto’s houden uit om op donderdag
31 augustus a.s. om 16.30 uur met ons te gaan karten op C
 ircuitpark Berghem.
We sluiten de race én de dag af met een gezellige BBQ. Doet u met ons mee?
ook moeilijk lijkt te hebben om dit begrijpelijk uit
te leggen. Wel geef ik u mee dat er over de inge
voerde wetgeving om het PEB uit te f aseren het
laatste woord nog niet g
 esproken en g
 eschreven
is. Ik en mijn pensioencollega’s Stefan, Perry en
Cindy zullen er samen met u a lles aan doen om
uw PEB het einde te geven die zij verdient en die
het beste past bij u.

Vrijdag 15 september 2017
Golfen met Wesselman

Tot slot
Met een aantal van u is reeds de toekomstige
afwikkeling van uw PEB besproken en bent u
reeds geadviseerd over de bij u best passende
keuze met betrekking tot uw PEB. Wij streven
ernaar om nog dit jaar ieder van u te adviseren
over de best passende keuze in verband met uw
PEB.

Voor alle cliënten met affiniteit voor golf, o rganiseert Wesselman op vrijdag 15 september
bij de Helmondse Golfclub Overbrug een 9-holes toernooi met aansluitend een gezellige
barbecue. Een sportieve namiddag met collega ondernemers in de buitenlucht, even weg
van alle dagelijkse verplichtingen.

Johan Koolen | Belasting- en pensioenadviseur
johan.koolen@wesselman-info.nl

Beschikt u over het golfvaardigheidsbewijs (GVB) en heeft u interesse om deel te nemen?
U bent van harte welkom!

Ontbijtsessie ‘Actualiteiten en eindejaarstips’
Dinsdag 21 november
8.00 – 10.00 uur
Woensdag 22 november
8.00 – 10.00 uur

Eindhoven
Helmond

Wilt u zich aanmelden voor één of meerdere bovenstaande activiteiten?
Dat kan! Meld u direct aan via https://tinyurl.com/wesselman-activiteiten
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Leo van Doorne
Innovalens

In gesprek met Leo van Doorne, directeur en mede-oprichter van Innovalens

“Een eigen merk staarlens
Nadat hij zo'n zeven jaar mede leiding had gegeven aan de OTB Group, wist Leo
van Doorne na de verkoop van de machinefabrikant in 2009 de bij hem en zijn
team aanwezige expertise en innovatiekracht gericht te vertalen naar een nieuwe
en uiterst succesvolle bedrijfsactiviteit. Dat blijkt tijdens een bezoek aan het nabij
Eindhoven Airport gevestigde Innovalens, een naam die in de meest letterlijke zin
staat voor een nieuwe kijk op de productie van staarlenzen.
Beoefent Innovalens met het fabriceren van
staarlenzen een specifieke tak van sport, de ac
tiviteiten van de OTB Group kenmerkten zich
vóór de overname door een grotere diversiteit.
“In de oorspronkelijke vorm richtte OTB zich on
der meer op de ontwikkeling van uiteenlopende
inline productiesystemen, processen en prin
terplatforms”, aldus Leo. “Daarbij lag een sterke
nadruk op processen die zich in cleanroomom
gevingen afspelen, zoals de productie van con
tactlenzen, optische media, OLED displays en PV
zonnecellen. Daaruit is onze discipline ontstaan.
Met als belangrijk verschil dat OTB nadrukkelijk
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gold als machinefabrikant, terwijl wij de door ons
ontwikkelde machines juist binnen de eigen mu
ren houden en zélf vol inzetten voor productie.”

Sneller en goedkoper
Dankzij de gepatenteerde en volautomatische
machines, is Innovalens in staat om de produc
tie van staarlenzen aanzienlijk te optimaliseren en
te versnellen. En ook in kostentechnisch opzicht
biedt de hardware in vergelijking met conventi
onele productiemethodes ongekende voorde
len. “Het maken van een staarlens, als implantaat
in het menselijk oog aangebracht ter vervanging

van de natuurlijke ooglens, is een tijdrovende, ar
beidsintensieve en dus dure klus”, legt Leo uit.
“Om een idee te geven: voor de productie van
1 miljoen staarlenzen per jaar heeft een traditi
oneel werkende fabrikant tussen de 300 en 350
mensen nodig. Dat resulteert in een behoorlijk
prijskaartje. Met onze machines gaat het allemaal
een stuk sneller, eenvoudiger en efficiënter, on
der meer door in de volledig geconditioneerde
productieomgeving gebruik te maken van slim
me spuitgiettechnieken, inline inspectiesyste
men met zelf ontwikkelde software en vloeibaar
lensmateriaal. Daardoor heb je ook veel minder
verspilling. En dat zie je terug onder de streep.
De kostprijs van onze producten is wel tachtig
procent lager dan die van staarlenzen die op de
geijkte manier worden vervaardigd, terwijl de
kwaliteit ervan minimaal hetzelfde is. Dat wordt
tijdens onze intensieve, meervoudige product
controles bewezen.”

Joint venture
Via de joint venture die Innovalens in 2011 aan
ging met een vermaarde Engelse lensmateria
lenleverancier heeft het bedrijf zich aanvankelijk
gericht op het produceren van halffabricaten, die
nu wereldwijd succesvol worden afgezet. Deze
joint venture activiteiten hebben de deur ge
opend naar méér. “Vanaf de oprichting hebben
we veel tijd besteed aan het valideren van ons
productieplatform”, zegt Leo. “Aangezien het hier
om medische hulpmiddelen gaat, moet alles in
kaart worden gebracht, geregistreerd en gecer
tificeerd. Voordat je dat allemaal tot in de punt
jes geregeld hebt, ben je zo vijf jaar verder. Nu
staat dat allemaal en is het tijd voor een volgen
de stap: het ontwikkelen en maken van een ei
gen lens. Tot nu hebben we ons sec gericht op
halffabrikaten. Het enige wat de eindfabrikant
nog hoeft te doen, is de lens voorzien van haak
jes die het implantaat op zijn plaats houden, ste
riliseren en verpakken. Maar de holy grail is het

is onze holy grail”
op de markt brengen van een lens van het merk
Innovalens. Een traject dat we, wederom na het
doorlopen van de nodige certificeringstrajecten,
onder meer specifiek gericht op de gewenste po
sitie als eindfabrikant, in 2018 succesvol hopen
af te ronden.”

dat allemaal? Zeker nu de business van Innova
lens een steeds internationaler karakter krijgt en
de samenwerking met de Engelse partner zich

ontwikkelt, is het zaak om zelf aan het stuur te
blijven zitten. Daaraan leveren we zowel fiscaal
als juridisch een stevige bijdrage.”

Innovatie
Het pad naar volle glorie zal de Eindhovense lens
fabrikant wederom samen met Wesselman be
wandelen, zo meent Leo, die overigens ook als
commissaris van de Pallieter Group bekend is
met de multidisciplinaire aanpak van het kantoor.

Dankzij de gepatenteerde
en volautomatische
machines, is Innovalens in
staat om de productie van
staarlenzen aanzienlijk
te optimaliseren en te
versnellen.
“Naast accountancy en fiscaliteit heeft Wessel
man ook op andere vlakken de juiste specialisten
in huis. Mede daardoor hebben we een perfecte
klik met elkaar en blijven de lijntjes kort. Dat komt
de slagkracht én resultaten ten goede.” Ook Arno
Aarts is als vennoot en relatiemanager namens
Wesselman enthousiast over de samenwerking.
“Als adviseurs worden we bij Wesselman getrig
gerd door innovatieve bedrijven. Juist rondom
vernieuwende initiatieven denken we graag met
de klant mee en bieden we volle ondersteuning
bij de uitrol ervan. Zo hebben we vanaf de start
van Innovalens gekeken naar de toepassing en
mogelijke fiscale voordelen van de Innovatiebox.
Tegelijk hebben we het bedrijf op het gebied van
Intellectual Property bijgestaan. Waar zet je het
neer, waar bescherm je het en hoe structureer je
9

Ralf van Wijk
Consultancy

Wesselman verwelkomt nieuw familielid

Wesselman Consultancy;

de onafhankelijke vriend
van uw onderneming
De rol van een organisatieadviseur is sterk aan het veranderen. Kennis alleen is niet voldoende; de toegevoegde waarde zit ‘m
ook in een heldere, kritische blik van buiten, kennis over andere organisaties en in het leggen van logische verbanden.
De hedendaagse en toekomstige organisatieadviseur is een neutrale sparringpartner met een luisterend oor, die
verhelderende, confronterende vragen durft te stellen en daarmee de ondernemer in staat stelt om zijn organisatie vanuit
een nieuw perspectief te bekijken. Kortom: een objectieve persoonlijkheid met ‘soft skills’, gezond boerenverstand, ervaring
én kennis.
Met een breed aanbod van diensten stelt Wessel
man alles in het werk om haar ondernemers te
laten excelleren, iedere dag opnieuw en bij ieder
aspect van het ondernemerschap. Hierbij spelen
wij zoveel mogelijk in op de wensen en behoef
ten van onze ondernemers, met een scherpe blik
op de toekomst gericht. Een van onze doelstellin
gen is om de beste, vertrouwensadviseur te zijn
voor ambitieuze (familie)bedrijven in de regio.
Om dat te kunnen verwezenlijken en vooral
ook onze ondernemers nu en in de toekomst
te k unnen ondersteunen bij de verwezenlijking
van organisatiedoelen, blijven onze adviseurs
zich voortdurend ontwikkelen. Niet alleen op
het gebied van kennis, maar ook op het gebied
van persoonlijke, emotionele en sociale vaardig
heden; de zogenaamde ‘soft skills’. Als aanvul
ling op onze dienstverlening heeft Wesselman
nu tevens nieuwe consultants aangetrokken met
een bijzondere expertise op dit gebied.

Werkwijze Wesselman Consultancy
De focus van Wesselman Consultancy is al
tijd gericht op het waarom van de organisatie
en de klantwaarde. Vanuit de methode ‘6 stap
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pen naar verandering’ opereren de consultants
vanuit eenvoud; een opgeruimde organisatie,
opgewekte medewerkers en tevreden cliën
ten. Die drie-eenheid is het fundament onder
de c onsultancy tak. Daarbij zetten we onze
huisgemaakte s trategiekaart in die ondernemers
dwingt om de kern van hun bedrijf kort en krach
tig te formuleren.
Wesselman gelooft in het aanspreken van de
eigen kracht van de professionals. Zodat zij het
verschil kunnen maken voor de klant, z onder
gehinderd te worden door procedures en
protocollen. Door als buitenstaander de rituele
regendansen kritisch tegen het licht te houden,
maken we de organisatie allereerst bewust. Wat
zijn de belangrijkste uitdagingen en wat heeft
de organisatie nodig om deze uitdagingen vol
energie en vertrouwen aan te gaan? Wij helpen
bij het definiëren van de missie, visie en s trategie,
waarbij mogelijk ook het businessmodel wordt
aangepast. Vervolgens ondersteunen wij bij
de ontwikkeling van praktische strategieën en
zetten deze om in acties.

Bianca van Hevelingen | Mevis

met Ralf van Wijk van Wesselman Consultancy.

Dit najaar opent Bianca van Hevelingen een

Dat bleek een ijzersterke zet: "Ralf is een heel pret

gloednieuwe Hunkemöller vestiging in het Lim

tige persoon, hij dringt je niets op, maar stelt wel

burgse Beek, alweer haar zesde winkel van deze

confronterende vragen. Wat ik erg prettig vond

Vertrouwensband

lingerieketen. In tegenstelling tot vele branche

was dat hij zich vooraf grondig in onze organisa

De Wesselman consultants leggen veel van
zichzelf als persoon in het werk. Ze stellen vragen,
bieden inzicht, slaan plat en geven richting. Maar
boven alles ondersteunt Wesselman Consultan
cy als onafhankelijk adviseur onze ondernemers
om ze te laten excelleren. En zoals het een goede
adviseur betaamt: indien nodig 24 uur per dag, 7
dagen per week.

genoten is zij zonder kleerscheuren uit de crisis

tie en branche had verdiept, waardoor hij meteen

gekomen.

een goed beeld had van mijn bedrijf en begreep

Wilt u meer informatie of kennismaken
met Wesselman Consultancy?
Dat kan! Neem contact op met Ralf van Wijk
via ralf.vanwijk@wesselman-info.nl of
telefonisch via: 31 (0)6 – 13238811

waar ik het over had. Het traject loopt inmiddels
"Wij hebben het hoofd goed boven water we

drie maanden en ik kan wel zeggen dat het mijn

ten te houden en weinig van de crisis gemerkt,

ogen weer heeft geopend. Het is een erg waar

maar zo'n periode maakt je zeker voorzichtiger."

devolle toevoeging aan de dienstverlening van

In een gesprek met haar adviseurs Erik Jasper Noll

Wesselman. Ik zou uit mezelf niet snel op iemand

en Arno Aarts werd zij op haar terughoudend

afstappen met de vraag: help mij, want ik ben

heid gewezen. "Onze organisatie is sterk, de om

vastgeroest." De effecten van het traject zijn vol

zet groeit ieder jaar en ik ben erg begaan met

gens Bianca al merkbaar op de winkelvloer, want

mijn medewerkers en hun gezin, dus ik was al blij

ook haar 36 medewerkers - waarvan 35 vrouwen

dat ik hen ondanks de recessie toch een stabie

en 1 man - merken het verschil: "Ik heb er nieuwe

le werkomgeving wist te bieden. Anderzijds heb

energie van gekregen en dat maakt het voor hen

ik wel prikkels nodig om te kunnen vernieuwen

ook leuk. Mijn automatische piloot staat weer uit

en groeien, en dat weten Erik Jasper en Arno."

en met de handvatten van Ralf, lukt het mij om
ook hen weer te prikkelen en uit te dagen."

Op advies van hen is Bianca daarom gaan praten
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Joyce Verhoeven
Communicatieadviseur

Interne communicatie bij verandering

Staan uw medewerkers
te popelen om te veranderen?
“There is nothing so stable as change”, schreef Bob Dylan in een van zijn songteksten. Stabiel, omdat je zeker weet dat alles,
altijd verandert. Ook bij Wesselman zitten we middenin een verandertraject. Uit ervaring weten we daarom dat veranderen
veel vraagt van medewerkers en dat zij hier in de eerste fase v oornamelijk onzekerheid voor terugkrijgen, want: ”wat betekent dit voor mijn werkzaamheden en mijn toekomst bij deze organisatie?”. Een logische reactie, maar tegelijkertijd heeft
nieuw beleid alleen kans van slagen met steun vanuit alle lagen van de organisatie. Hoe realiseert u steun en enthousiasme,
terwijl u zelf nog niet over alle antwoorden beschikt?
Verandering is normaal,
weerstand ook
In de praktijk blijken veel medewerkers zich al
bij voorbaat te verzetten tegen een voorgeno
men beleidswijziging vanuit ‘de top’. Naast de
angst voor het onbekende, houdt de mensheid
van nature niet van dominante gedragingen.
Zeker niet wanneer het ‘van boven’ opgeleg
de wijzigingen betreft waarop zij geen enke
le invloed h
 ebben kunnen uitoefenen. In een
tijdperk waarin organisatieveranderingen eerder
regel dan uitzondering zijn, kan het loslaten van
een hiërarchische cultuur een organisatie veel
winst opleveren. Het schenken van vertrouwen
en persoonlijk leiderschap is een groot goed en
op langere termijn door werknemers één van
de meest gewaardeerde primaire arbeidsvoor
waarden.
Effectiever dan leren omgaan met weerstand, is
om voor aanvang al support en enthousiasme
voor uw plan te creëren in de organisatie. Nogal
voor de hand liggend denkt u wellicht, maar
in de praktijk blijken veel managers vooral aan
symptoombestrijding te doen. Veranderplannen
worden weliswaar vaak in samenspraak met de
organisatie bedacht, maar medewerkers laten
12

meedenken is één, medewerkers laten m
 eedoen
is twee. Dit terwijl het o nderscheidende
vermogen van een organisatie toch in belangrijke
mate wordt bepaald door het collectief gedrag.
Werknemers die een actieve bijdrage leveren aan
het realiseren van de o
 rganisatiedoelen, identifi
ceren zich sterker met hun organisatie en blijken
beter gemotiveerd. De betrokkenheid met de or
ganisatie is de voedingsbodem voor verandering,
maar een diepgewortelde cultuur laat zich niet
‘zomaar even veranderen’. Door de cultuur voor
af goed te analyseren en als basis te nemen voor
het veranderplan, sluit het plan bij aanvang aan
op wat uw medewerkers voelen en neemt de
slagingskans ervan aanzienlijk toe.

Betrokkenheid en openheid
Bij aanvang van een verandertraject bestaat er
veel onduidelijkheid. In de veronderstelling dat
er nog teveel vraagtekens zijn, laten sommige
managers zich ervan weerhouden om aanko
mende veranderingen vroegtijdig te communi
ceren. Zij denken dat het gebrek aan antwoorden
niet getuigt van een sterke visie. Een denkfout;
medewerkers blijken vroegtijdige communicatie
juist te waarderen. Het benoemen van onzeker

heden wordt eerder gezien als een kracht die nog
ruimte biedt voor betrokkenheid en inbreng. Alle
reden om vroegtijdig in gesprek te gaan. Breng
persoonlijke tijd door met uw medewerkers.
Vraag ze regelmatig om input en ga d
 iscussies
niet uit de weg. Door de lijnen open te houden
voor een doorlopende communicatie, houdt u
medewerkers betrokken bij het proces en cre
ëert u een vruchtbare bodem voor innovatieve
ideeën. Tegelijkertijd ontneemt u de voedings
bodem voor speculatie en onrust.

Wat is uw verhaal?
Een manager kan alleen tot instemming en
draagvlak van het team komen, indien hij erin
slaagt individuele medewerkers te laten voe
len - dus geloven - wat de urgentie is, waar hij
naartoe wil en wat de zin ervan is. Waarom is het
noodzakelijk om te veranderen en waarom juist
nu? Wat merkt de medewerker hiervan en welke
voor- én nadelen zal deze in de toekomst gaan
ervaren? Blijf hierbij niet hangen bij de visie of in
vakjargon, maar wees zo open en concreet
mogelijk, met een kop en een staart.
Bent u ondanks alle goede bedoelingen en
voorbereidingen toch in een weerstandsitua
tie beland? Sta op, loop rond door uw organisa
tie en luister. Probeer de pijnpunten van sceptici
te achterhalen, benoemen en vooral te begrij
pen. Door in gesprek te gaan en begrip te tonen,
zwakt u de weerstand op natuurlijke wijze af. Is
men bijvoorbeeld kritisch vanwege eerdere mis
lukte verandertrajecten? Stel u kwetsbaar op en
vraag hen naar wat er eerder mis ging en hoe dat
nu voorkomen kan worden. Tenslotte zijn uw me
dewerkers een bron van waardevolle informatie
en ideeën!

Interne communicatie bij verandering

7 tips voor draagvlak

1. Creëer een omgeving met ruimte voor fouten
Coach op succes en sterktes, niet op zwaktes. Stimuleer vertrouwen, verantwoorde
lijkheid en collegialiteit. Een organisatie bereikt meer wanneer collega’s opkomen voor
elkaars belangen dan wanneer zij aan elkaars stoelpoten zagen.
2. Analyseer de cultuur
De organisatiecultuur is het startpunt van uw veranderingsplan. Wanneer u begint met een
cultuuranalyse kunt u in het plan de sterke punten benutten en inspelen op de zwaktes.
3. Wat is de urgentie?
Waarom is het noodzakelijk om te veranderen en waarom nu? Neem de tijd voor uw
‘veranderverhaal’; dé boodschap waarmee u collega’s gaat overtuigen.
4. Communiceer persoonlijk en vroegtijdig; ook in geval van onduidelijkheden
Durf toe te geven dat u nog niet alle wijsheid in pacht hebt en biedt uw medewerkers oprechte
ruimte voor inbreng, oplossingen en verantwoordelijkheid.
5. Verenig uw ‘special forces’
Bedenk vooraf welke invloedrijke medewerkers draagvlak kunnen creëren om het team
mee te krijgen en stel een zogenaamde ‘leidende coalitie’ samen.
6. Goed voorbeeld doet goed volgen
Definieer het gedrag dat u wilt zien. Mensen gaan morgen niet opeens samenwerken
omdat vandaag het organigram is aangepast. Voordat zij geloven dat er werkelijk iets
verandert, w
 illen zij het eerst zien gebeuren. Bij de top!
7. Aandacht is goud waard
Toon waardering en geef persoonlijke aandacht. Een handgeschreven kaartje op iemands
bureau, een schouderklopje, een luisterend oor, maar ook erwtensoep als het heel koud is
of een ijsje als het heel warm is, wat we bij Wesselman onlangs geserveerd kregen van onze
vennoten. Iemand wat van uw kostbare tijd schenken, is altijd een winstgevende
investering!

Joyce Verhoeven | Communicatieadviseur
Joyce.verhoeven@wesselman-info.nl
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Jeroen Giebels
Belastingadviseur

Investeert u in nieuwe technologie?

De innovatiebox is een fiscale regeling ter bevordering van innovatieve activiteiten in Nederland. Als u als Nederlandse
ondernemer investeert in technische innovatie dan kunt u mogelijk gebruik maken van de innovatiebox. Het vennootschapsbelastingtarief in deze innovatiebox bedraagt effectief tussen de 4% en 5%. Hoewel de voorwaarden voor toepassing van de
innovatiebox met ingang van 2017 zijn aangescherpt is deze innovatie box, vooral voor het MKB, nog steeds goed toepasbaar.
Toegang tot de innovatiebox
U heeft recht op de voordelen van de innovatie
box als u zelf een immaterieel activum (vaste ac
tiva die niet tastbaar zijn) ontwikkelt. Vanaf het
jaar 2017 geldt voor de toegang tot de innovatie
box een dubbele toets. De eerste stap is of voor
het speur- en ontwikkelingswerk dat heeft geleid
tot het immaterieel activum, een WBSO beschik
14

king is afgegeven. Deze eerste toets waarborgt dat
er sprake is van technische innovatie. Deze toets
geldt voor alle belastingplichtigen en is centraal
gesteld voor iedereen die gebruik wenst te m
 aken
van de innovatiebox.
Voor 'grotere belastingplichtigen' is er nog een
tweede toets. Voor hen geldt als aanvullende eis
dat de technische innovatie wordt beschermd

door een octrooi/patent (of een vergelijkbaar recht).
Er is sprake van een “grote belastingplichtige”
indien:
- De geconsolideerde groepsomzet minimaal € 50
- miljoen bedraagt óf,
- Het bruto inkomen uit immateriële activa van
- tenminste € 7,5 miljoen per jaar bedraagt.
De gemiddelde MKB onderneming zal niet snel

aan deze voorwaarden voldoen en zal derhal
ve als 'kleine belastingplichtige' al toegang heb
ben tot de innovatiebox als het in het bezit is van
een immaterieel activum dat is voortgevloeid uit
activiteiten waarvoor een WBSO beschikking is
afgegeven.

De WBSO beschikking
De beschikkingen Wet Bevordering Speur- en
Ontwikkelingswerk (WBSO) worden afgege
ven door de Rijksdienst voor Ondernemend Ne
derland (RVO). Het gaat hier om de technische
ontwikkeling van nieuwe producten, productie
processen of programmatuur uitgevoerd binnen
uw eigen onderneming.
Met de WBSO subsidie kunt u uw maandelijkse
loonkosten verlagen. Om hiervoor in aanmer
king te komen dient de ontwikkeling technisch
nieuw te zijn voor uw onderneming en in eigen
huis ontwikkeld te worden. Een WBSO verklaring
geeft recht op een vermindering van de af te dra
gen loonbelasting/ premie volksverzekeringen.

Toegang tot de innovatiebox
Om belastingontwijking tegen te gaan, is de in
novatiebox alleen bedoeld voor ondernemingen
die voldoende economische binding hebben met
Nederland en voor innovatieve activiteiten die in
Nederland worden ontplooid. Dit wordt geborgd
door het zogenoemde substancecriterium en het
vereiste dat de onderneming voor de toepassing
van de innovatiebox zelf een immaterieel activum
heeft voortgebracht. Het huidige substansecrite
rium is met ingang van het jaar 2017 uitgebreid
en aangescherpt met de zogenaamde nexusbe
nadering. Deze berekeningssystematiek geldt zo
wel voor grote als kleine ondernemingen.
De nexusbenadering houdt in dat een deel van
de voordelen uit immateriële activa niet in aan
merking komt voor de innovatiebox, indien WBSO
werkzaamheden binnen de groep worden uitbe
steed. Het deel van de voordelen dat wel in aanmer
king komt voor toepassing van de innovatiebox, het
‘kwalificerende voordeel’), wordt bepaald aan de
hand van de zogenoemde nexusformule:

Onder de kwalificerende uitgaven vallen de uit
gaven in verband met WBSO werk dat u zelf (bin
nen fiscale eenheid) uitvoert vermeerderd met de
uitgaven die betrekking hebben op het uitbeste
den van WBSO werk aan derden, niet zijnde ver
bonden lichamen. De som van deze uitgaven mag
vervolgens worden vermenigvuldigd met 1,3.
Deze forfaitaire verhoging beoogt recht te doen
aan het feit dat u in bepaalde situaties uit zakelijke
overwegingen een deel van het WBSO werk ook
kunt uitbesteden aan een groepsvennootschap.
De kwalificerende uitgaven vermenigvuldigd met
1,3 worden gedeeld door de totale uitgaven die
zijn gedaan voor WBSO werk. De uitkomst hiervan
(gemaximeerd op 1) wordt vermenigvuldigd met
de totale netto voordelen die u in het betreffende
jaar heeft behaald uit het immateriële activum. De
uitkomst hiervan mag u als kwalificerende voor
delen toerekenen aan de innovatiebox.

Forfaitaire Innovatiebox
Om het MKB meer te laten profiteren van de Inno
vatiebox is in 2013 de forfaitaire Innovatiebox in
gevoerd. Deze forfaitaire methode is in het leven
geroepen voor bedrijven waarvan de voordelen
niet opwegen tegen de administratieve lasten van
het bepalen van de toerekenbare voordelen. Deze
maatregel maakt het mogelijk om maximaal 25%
van de winst als forfaitair op te geven. Er hoeft dan
niet bepaald te worden in welke mate de innova
tie aan de winst heeft bijgedragen. De maximale
winst die in aanmerking komt bedraagt €100.000.
Dit betekent dat maximaal € 25.000 tegen 4% tot
5% vennootschapsbelasting belast zal worden in
plaats van het gebruikelijke percentage van 20%
of 25%, (20% of 25% x 5/25 x € 25.000). Voor dezelf
de innovatie mag maximaal 3 jaar gebruik worden
gemaakt van de forfaitaire innovatiebox.
Let op: Met een immaterieel activum en een
WBSO beschikking bespaart u derhalve al snel
€ 4.000 tot € 5.000 per jaar, voor maximaal 3 jaren
zonder dat daarvoor afstemming met de belas
tingdienst noodzakelijk is en/of u enig voordeel
behaald met dit immaterieel activum.

gebracht gaat overgangsrecht gelden, indien de
belastingplichtige met betrekking tot een derge
lijk activum uiterlijk in de aangifte over het boek
jaar waar 30 juni 2016 in valt, kiest voor toepassing
van de innovatiebox. Het overgangsrecht voorziet
erin dat de innovatiebox, zoals deze gold op 31
december 2016, van toepassing blijft op deze acti
va. Het overgangsrecht eindigt voor boekjaren die
uiterlijk eindigen op 30 juni 2021. Dit houdt in dat
voor alle voor 30 juni 2016 afgeronde en kwalifi
cerende technische innovaties waarop de innova
tiebox wordt toegepast en waarvoor uiterlijk in de
aangifte waar 30 juni 2016 deel van uitmaakt, ge
rekend vanaf die datum nog maximaal vijf jaar ge
bruik kan worden gemaakt van de oude regeling.
Daarnaast wordt overgangsrecht getroffen voor
immateriële activa die voor 1 januari 2017 zijn
voortgebracht en waarvoor aan de belastingplich
tige een octrooi of kwekersrecht is verleend, maar
waarvoor voor de ontwikkeling aan de belasting
plichtige geen WBSO beschikking is afgegeven.
Deze activa worden aangemerkt als kwalificeren
de immateriële activa. Tevens is overgangsrecht
getroffen voor immateriële activa die zijn voort
gebracht voor 1 januari 2017, maar waarvoor voor
1 juli 2016 nog geen octrooi of kwekersrecht is
verleend. Dergelijke activa kwalificeren voor het
nieuwe regime als het octrooi of kwekersrecht is
verleend.
Jeroen Giebels | Belastingadviseur
jeroen.giebels@wesselman-info.nl

Overgangsregelingen
Kwalificerende uitgaven Totaal voordeel
Kwalificerende =

x 1,3

voordelen

totale uitgaven

kwalificerende
Immateriële activa

De wijzigingen in de innovatiebox zijn in werking
getreden op 1 januari 2017 voor boekjaren die
aanvangen op of na 1 januari 2017. Voor immate
riële activa die uiterlijk op 30 juni 2016 zijn voort
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COLOFON
Wisselnieuws is een periodieke uitgave van Wesselman Accountants | Adviseurs en haar aangeboden diensten. Wesselman
is een toonaangevend, fullservice accountants en advieskantoor waar dagelijks 120 professionals klaarstaan met het doel
cliënten te laten excelleren. Nationaal of internationaal, van start tot overdracht; Wesselman adviseert, ondersteunt en
begeleidt haar ondernemers bij ieder fiscaal, juridisch en financieel vraagstuk.

ALLES ONDER ÉÉN DAK
Bij Wesselman Accountants | Adviseurs vindt de ondernemer alle hoogwaardige dienstverlening onder één dak:
Accountancy
Fiscaal advies
Internationaal ondernemen
Pensioenadvies
Juridisch advies
Salarisadministratie
Consultancy
Onze ondernemers zitten met verschillende disciplines aan tafel die fungeren als verlengstuk van de onderneming.
Hierdoor hebben wij altijd de totale positie van een onderneming in het vizier en kunnen we snel de best passende
oplossingen bieden.
Daarnaast bestaan binnen Wesselman diverse specialisatiegroepen waarin accountants, fiscalisten en juristen zijn verenigd:
Estate planning  Financiële planning  Familiebedrijfskunde  Transfer pricing  Human Resource Management  Formeel
recht  Omzetbelasting / Overdrachtsbelasting  Zorgprofessionals  Innovatie  Arbeidsrecht  Outsourcing  Rating Services 
Bijzondere onderzoeken  Corporate recovery.
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