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Voorwoord
Geachte relatie,
Het zal u zeker niet ontgaan zijn: de Nederlandse
economie is officieel herstellende en klimt
langzaam uit een diep dal. Doordat de wereld- en
Europese economie aantrekken, groeit ook onze
economie. Nederland is een exportland; wanneer Europa in economische tegenwind vaart,
heeft dat directe gevolgen voor ons. Andersom
geldt; gaat het beter met Europa? Ook dan varen
wij in haar kielzog mee. Enige terughoudendheid
is op zijn plaats; het herstel is nog zeer kwetsbaar
en als we naar de werkloosheidscijfers kijken,
hebben we nog een lange weg te gaan voordat
de effecten voor iedereen merkbaar zijn.
Toch zijn de eerste tekenen van herstel ook zichtbaar bij Wesselman Accountants | Adviseurs
en onze cliënten. Zo leest u in dit Wisselnieuws
een interview met een van onze internationale
cliënten: Kiko Milano. Dit Italiaanse cosmeticamerk timmert flink aan de internationale weg
en opent dit jaar de deuren van haar eerste Nederlandse filiaal. Daarnaast presenteren wij u in
dit Wisselnieuws een van onze oudste cliënten:
Machinefabriek G. Jansen uit Valkenswaard. Een
goed gefundeerde onderneming die daar dit jaar
de vruchten van plukt; zij mogen zich verheugen
op een 50-jarig jubileum.

Voor Wesselman wordt 2015 eveneens een
bijzonder jaar. Zoals u verderop kunt lezen, is
het op 1 mei van dit jaar maar liefst 35 jaar geleden dat door Gerrit Harberink, Frans Veroude
en Noud Kops de kiem is gelegd voor de huidige organisatie Wesselman. In de jaren hierna is Wesselman uitgegroeid tot een organisatie
van maar liefst 100 hoogopgeleide professionals, met één gezamenlijke doelstelling: ondernemers laten excelleren. Ons bestaansrecht
is het grote klantvertrouwen dat wij in d
 eze
jaren hebben opgebouwd, zowel nationaal
als internationaal. Een vertrouwen dat we oprecht en met grote persoonlijke b
 etrokkenheid
koesteren.

In welk weer uw organisatie zich op dit moment
ook bevindt; op ons kunt u rekenen!
Een succesvol jaar toegewenst.
Erik Jasper Noll | Vennoot/RA

Wij staan onze ondernemers graag bij in goede,
maar zeker ook in minder goede tijden. Wij
geloven in een langdurige relatie en hebben daar
inmiddels ook alle disciplines voor in huis. Van
fiscaal en juridisch advies tot internationaal ondernemen en pensioenadvies, bij Wesselman vindt
u alles onder één dak. Of beter gezegd: onder
twee daken, want anno 2015 bedient Wesselman
de zakelijke markt zowel vanuit Helmond als
Eindhoven. Om ook onze nieuwe collega’s van
een werkplek te kunnen voorzien, verhuizen wij
in juli dit jaar kantoor Eindhoven van de Elzentlaan
naar een wat ruimer pand aan de Meerkollaan.
U ziet: vol energie en vertrouwen stropen wij de
mouwen op voor de toekomst.
Hopelijk biedt de optrekkende mist u als onder
nemer ook weer helder (in)zicht en nieuwe
kansen.
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François Delpierre
Kiko Milano

“Het is ook prettig om een
accountant te hebben die de
markt goed kent en die met je
meedenkt. Wij zijn heel blij met
Wesselman. Een échte aanrader!”
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Kiko Milano
kiest voor Wesselman
Wesselman Accountants | Adviseurs heeft een grote diversiteit aan klanten. Van de bakker op de hoek tot grote internationaal
opererende bedrijven. Wesselman is aangesloten bij CPA Associates International, een internationaal netwerk van accountantskantoren. Via dit netwerk wordt kennis en expertise gedeeld. Kiko Milano werd onlangs via CPA International toegevoegd
aan het klantenbestand van Wesselman. Een interview vanaf de Champs-Élysées in Parijs met financieel directeur Benelux:
François Delpierre.
“Kiko Milano is een Italiaans cosmeticabedrijf.
Wij produceren make-up, parfum en crème. We
verkopen enkel ons eigen merk. Kiko M
 ilano
heeft in Europa ruim zeshonderd winkels. De
helft bevindt zich in Italië. Daarnaast hebben we
vestigingen in Frankrijk, Spanje, België, Portugal,
Duitsland, Engeland en Nederland. Inmiddels
zetten we ook voorzichtig voet aan de grond in
Amerika.
Ik ben sinds eind 2013 financieel directeur van
Kiko Milano BeNeLux . Het is een leuk, dynamisch
bedrijf dat flink aan de weg timmert. We werken
allemaal erg hard, maar plezier in het werk staat
voorop. Je zet als team een prestatie neer, dat
voelt goed.
Over de samenwerking met Wesselman ben ik tot
nu toe heel tevreden. Het is ook geen onbekende

naam voor ons. Onze financieel directeur in Italië
kende Wesselman al via CPA International. We
vinden het als Kiko Milano belangrijk om met
een eenduidig systeem te werken, uniformiteit
is belangrijk. In elk land heb je een eigen aanpak, maar achter de schermen moet overal
hetzelfde gebeuren. Het is dan van belang dat
je een nauwe samenwerking aangaat met een
accountantskantoor of netwerk, je moet met
elkaar kunnen lezen en schrijven.

is het ook prettig om een adviseur te hebben die
de markt goed kent en die met je meedenkt. Wij
zijn heel blij met Wesselman. Een échte aanrader!”

Ik ben er heel trots op dat we onze eerste
vestiging hebben geopend in Nederland, in
Amstelveen. We onderzoeken op dit moment
of we in 2015 nog meer vestigingen in Nederland kunnen openen. Onze combinatie van
kwaliteit en een scherpe prijs blijkt bijvoorbeeld
in Frankrijk goed aan te slaan. Ik denk dat we ook
in Nederland nog stappen kunnen maken. Dan
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Is uw onderneming al WWZ-proof?
Het zal niemand ontgaan zijn: in 2015 wijzigt er nogal wat in het arbeidsrecht. Nu de eerste wijzigingen per 1 januari jl. ook
daadwerkelijk van kracht zijn geworden, kunt u er echt niet meer omheen: is uw onderneming al WWZ-proof en dus echt klaar
voor 2015?
Arbeidsovereenkomsten
Veel werkgevers maken gebruik van standaard
arbeidsovereenkomsten. Het is gezien de
verschillende wijzigingen noodzakelijk dat deze
standaard arbeidsovereenkomsten worden
gescreend en WWZ-proof worden gemaakt.
Zo zijn standaard concurrentiebedingen in
tijdelijke contracten voltooid verleden tijd. U
mag voortaan alleen nog maar een concurrentie
beding overeenkomen in een tijdelijk contract
indien dit op grond van “zwaarwegende bedrijfsof dienstbelangen” noodzakelijk is. Een succesvol beroep op deze uitzonderingsgrond vereist
een gedegen schriftelijke onderbouwing van
het concurrentiebeding, direct bij het aangaan
van het beding. In de motivering moet worden
ingegaan op de specifieke situatie: uw onder
neming, de branche waarin u actief bent en de
functie van de werknemer.

zetting. Zegt u niet of te laat aan, dan kan de werk
nemer aanspraak maken op een vergoeding van
maximaal één maandsalaris. Ook als u de arbeidsovereenkomst wel verlengt.
Ook de nieuwe ketenregeling die zijn intrede
doet op 1 juli 2015 noopt tot een goede agendering. Straks kunt u nog maximaal drie tijde
lijke contracten sluiten met een totale duur van
slechts 24 maanden. Pas na een onderbreking
van ten minste zes maanden start een nieuwe
keten. Indien u vóór 1 juli 2015 een nieuw tijdelijk
contract sluit, valt dat contract echter nog o
 nder
de oude wetgeving. Anticiperen op de nieuwe
ketenregeling is nu dus nog wel mogelijk.
In de tweede plaats moet het personeelsdossier
ook inhoudelijk de toets der kritiek kunnen
doorstaan. Vanaf 1 juli 2015 worden er zwaardere eisen gesteld aan de dossieropbouw (denk
aan de scholingsplicht) en kan de kantonrech-

ter in geval van een onvolledig dossier niet meer
ontbinden. Wat ook verandert, is dat dossier
opbouw straks ook een issue wordt bij een goed
functionerende werknemer. Vanaf 1 juli 2015 biedt
een volledig dossier u de mogelijkheid om onder
bepaalde voorwaarden een aantoonbaar bovengemiddeld functionerende werknemer buiten de
afspiegeling te houden en dus bij een reorgani
satie voor uw onderneming te behouden.

Tot slot
Of u nu behoefte heeft aan een quick scan
van uw arbeidsovereenkomst, advies over de
gevolgen van de nieuwe ketenregeling voor uw
onderneming en de mogelijkheden om hierop
te anticiperen, bijstand bij het beheer van uw
personeelsdossiers of bijstand bij het voeren van
ontslagprocedures… de juristen van Wesselman
Accountants | Adviseurs staan ook in 2015 voor
u klaar!

Daarnaast mogen tijdelijke contracten alleen
nog maar een proeftijdbeding bevatten, indien
de duur van het contract langer dan zes maanden
is. Komt u toch een proeftijdbeding overeen in
een contract van zes maanden of korter, dan kunt
u hierop dus geen beroep meer doen.

Personeelsdossiers
Een goed beheer van uw personeelsdossiers was
altijd al belangrijk, maar in verband met de WWZ
is het belang alleen maar groter geworden.
Denk hierbij in de eerste plaats aan uw agendering. In verband met de aanzegplicht bent u
voortaan verplicht om uiterlijk een maand voor
het einde van uw tijdelijke contracten voor
de duur van zes maanden of langer uw werk
nemer schriftelijk te informeren over het al dan
niet v oorzetten van de arbeidsovereenkomst en
over de voorwaarden van de eventuele voort
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Patricia Kager
Senior jurist
bij Wesselman
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Henk Groenen
Machinefabriek
G. Jansen BV

“Onze producten zijn van
Zwitserse kwaliteit en
worden gemaakt met
de typisch Brabantse
mentaliteit en
nuchterheid.”
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“Onze producten zijn van Zwitserse kwaliteit en worden gemaakt met de typisch Brabantse mentaliteit en nuchterheid.”
Béter kan Henk Groenen de expertise en aanpak van Machinefabriek G. Jansen amper omschrijven. Samen met zijn circa dertig
mensen tellende team staat de directeur aan de vooravond van een prachtig bedrijfsjubileum. “Dit jaar bestaat de onderneming
vijftig jaar. Een mijlpaal die we samen met onze relaties en het personeel in stijl gaan vieren.”

Machinefabriek G. Jansen BV viert gouden bedrijfsjubileum

Vijftig jaar Valkenswaards vakmanschap
Henk Groenen staat sinds 1989 op de loonlijst
van het oer-Valkenswaardse bedrijf. Een snelle
rekensom leert dat hij inmiddels ruim 25 jaar in
dienst is van de door Gerie Jansen medio jaren
zestig gestarte onderneming. Met het persoonlijke zilver op zak, ligt zijn blik in 2015 voor een
groot deel op de festiviteiten rondom het gouden
bedrijfsjubileum. “In de loop van dit jaar organiseren we een feestelijke dag voor al onze relaties.
Over de exacte invulling denken we momenteel
nog diep na. Maar eerst gaan we in mei met
onze mensen en hun gezinnen een weekje
relaxen in Turkije. Datzelfde hebben we gedaan
toen de machinefabriek veertig jaar bestond.
Dat is iedereen prima bevallen. Het kiezen van
de reis bestemming leverde dan ook weinig
problemen op.”

Vertaalslag
Een halve eeuw Machinefabriek G. Jansen vraagt
om een kort historisch perspectief. Het begon
allemaal in 1965. Gerie Jansen, zoon van een
Valkenswaardse bakker, zag er letterlijk geen
brood in om in de voetsporen van zijn vader te

treden. Zijn hart lag bij de techniek, zijn eerste
werkgever was Philips. “Gaandeweg begon het te
kriebelen en ontstond bij hem de wens om voor
het ondernemerschap te gaan”, blikt Henk terug.
“Achter de bakkerij, gelegen aan de Molenstraat
in Valkenswaard, lag een geschikte ruimte om zijn
droom te verwezenlijken. Toen in een later stadium
bedrijventerrein De Schaapsloop werd ontwikkeld,
was Gerie een van de eersten die er grond kocht
en zijn bedrijf hiernaartoe verhuisde.” The rest is
history. Anno 2015 is Machinefabriek G. Jansen
uitgegroeid tot een ervaren en veel zijdige
fabrikant van uiteenlopende precisieonderdelen
van metaal en kunststof. Producten die met
behulp van verspanende technieken worden gefabriceerd en hun weg vinden naar uiteenlopende
opdrachtgevers in onder meer de semiconductor-,
nucleaire, luchtvaart- en medische industrie. In
binnen- én buitenland. “Onze kracht ligt in de
kleine en middelgrote series, grofweg van één
tot duizend stuks”, vertelt Henk. “Daartoe hebben
we een hypermodern en grotendeels computergestuurd machinepark ter beschikking. Maar het
echte verschil wordt hier gemaakt door het vak-

manschap van onze medewerkers. Zij dienen de
ontwerpen, tekeningen en specificaties van de
klant te vertalen naar een tiptop eindproduct.
Dat uitmunt in kwaliteit en voldoet aan de zeer
hoge eisen die door onze opdrachtgevers worden
gesteld. De mens is binnen ons werk onmisbaar.
Dat zal altijd zo blijven.”

Overgang zonder hobbels
Gestart en gerezen in Valkenswaard deed
Machinefabriek G. Jansen vanaf het prille begin
een beroep op de kennis en kunde van een lokale
accountant. Met de overname van het kantoor
door Wesselman, nu zo’n acht jaar geleden,
veranderde er volgens Henk weinig. “Niet alleen
de gezichten bleven grotendeels hetzelfde, ook de
hele overgang is geruisloos en zonder noemenswaardige hobbels verlopen. Dat alles is illustratief
voor de Wesselman-organisatie. Daarnaast
beschikken we in de persoon van Erik Jasper Noll
over een kundige contactpersoon, waarbij we
voor elk financieel of fiscaal vraagstuk kunnen
aankloppen. Op weg naar de volgende vijftig jaar
is dat een fijne gedachte.”
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Stabiele factor in hectische tijd

Wesselman Accountants | Adviseurs
bestaat 35 jaar
Van drie “weggelopen belastinginspecteurs” tot een gerenommeerd kantoor met 100
medewerkers en vestigingen in Helmond en Eindhoven. Wesselman Accountants |
Adviseurs bestaat dit jaar 35 jaar. Een goed moment om even terug te blikken, maar
vooral ook vooruit te kijken. Hoe is het kantoor ontstaan? Hoe zag de rol van een
accountant er 35 jaar geleden uit en hoe vandaag de dag? Een interview met fiscaaljurist en vennoot van Wesselman, Hans van den Besselaar.
Proactief, gedreven, specialistisch, klantgericht.
Enkele woorden die Wesselman Accountants
| Adviseurs volgens Van den Besselaar perfect
omschrijven. “Ook 35 jaar na de oprichting zijn dit
de sleutels tot ons succes.”Toch is er in al die jaren
het nodige veranderd. “In de jaren ’80 en ’90 was
de rol van een accountant nog heel traditioneel: je
stelde de jaarrekening op en voerde eens per jaar
de balansbespreking. Je keek samen met de klant
terug op het afgelopen jaar. Tegenwoordig wil een
klant niet teveel meer terugkijken. Ze willen weten
hoe hun bedrijf er nu voorstaat.”

Cultuuromslag

Sparringpartner

Alle kennis in huis

Dat vergt een hele andere manier van h
 andelen.
“Met de digitale middelen van vandaag de dag
is het mogelijk om op ieder moment te w
 eten
hoe je bedrijf er voor staat. Dat verwacht een
klant ook. Ze handelen op basis van d
 eze a ctuele
gegevens. Wij kunnen er als accountant niet
achteraan hobbelen. Onze rol is dan ook wezenlijk
veranderd. We treden nu vooral op als adviseur,
klankbord en sparringpartner. Daarbij zijn de
cijfers de leidraad. Samen kijken we naar de (on)
mogelijkheden.”

Die innovatiekracht heeft er mede voor
gezorgd dat Wesselman is uitgegroeid tot een
gerenommeerd kantoor met zo’n honderd mede
werkers en 1800 klanten in binnen- en buitenland.
“Het voordeel van een kantoor van deze grootte,
is dat je alle typen klanten kunt bedienen. Van de
bakker op de hoek tot grote bedrijven. We hebben
alle kennis in huis. Zo zijn er v ijfentwintig juristen
en fiscaal economen actief binnen ons kantoor,
ieder met hun eigen expertise en subspecialisme.
Klanten hoeven dus niet verder te zoeken. Zie
ons maar als een one-stop-shop. Of het nu gaat
om pensioengerelateerde p
 roblematiek, estate
planning of fiscaal recht. Wij weten van wanten.”

Volgens Van den Besselaar worden specialisaties
steeds belangrijker. “Zo kun je je als k antoor
onderscheiden. Je wilt op gelijk niveau k unnen
discussiëren met je klant. Dan moet je wel
weten wat er speelt in de sector.” Het b
 etekent
een c ultuuromslag binnen het kantoor van
Wesselman. Het digitaliseren van dossiers en
 ieuwe
inzetten op sectorkennis. “Dit is de n
m anier van werken. We zijn meer sparring
 eworden die aan de hand van up-topartner g
date informatie meedenkt over de toekomst.”

Persoonlijke aandacht
Die schaalgrootte van Wesselman gaat overigens
geenszins ten koste van de persoonlijke a andacht.
“Wij kennen onze klanten bij naam, w
 eten
wat er speelt binnen het bedrijf. We blijven die
vertrouwenspersoon. Met vaste aanspreekpunten
zorgen we ervoor dat de lijnen kort blijven. Zo kan
een o
 ndernemer of dga zich bezighouden met
dingen die er voor hem toe doen.”
10
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35 jaar Wesselman
Hans van den
Besselaar
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Investeren in de toekomst
Wesselman investeert continu in zijn mede
werkers. “Er wordt steeds meer van onze mensen
gevraagd. Wij willen dat ze daar op voorbereid
zijn. Ze moeten proactief aan de slag, meedenken,
adviseren. In tegenstelling tot pakweg tien jaar
geleden staat nu de vraag van de cliënt c entraal
en niet ons eigen vakgebied. Dat is een hele
cultuuromslag binnen de accountancy. Door daar
continu aan te werken, er goed over na te denken,
kun je uiteindelijk je klant beter bedienen. En daar
gaat het om.”

Internationaal netwerk
Wesselman Accountants | Adviseurs heeft
een d
 iversiteit aan klanten. Van de zzp’er tot

 rootwinkelbedrijven en ondernemingen in
g
de weg- en waterbouw. Maar ook medisch
specialisten, mkb+ bedrijven en familiebedrijven.
En die klanten zitten niet alleen in Nederland,
Wesselman werkt ook voor verschillende inter
nationale k lanten. Van den Besselaar zelf is
g especialiseerd in internationaal belastingrecht. Op dit moment is hij wereldvoorzitter van
CPA A
 ssociates International, een netwerk van
accountantskantoren over de h
 ele wereld. “We
delen kennis en klanten met elkaar. Als een klant
van ons een vestiging wil openen in de Verenigde
Staten, is het wel makkelijk als je zo even een
c ollega uit Amerika kunt bellen. U iteindelijk
profiteert de klant daar weer van.”

Toekomst
Hoe ziet Van den Besselaar de toekomst van
Wesselman? “Wij hebben de afgelopen jaren, die ook voor ons zwaar zijn geweest, volop
gebruikt om te innoveren. Daar plukken we nu
de vruchten van. De komende jaren zetten wij
in op een autonome groei. Kwaliteit gaat boven
kwantiteit. Als dat betekent dat er een vestiging
bij moet k omen, dan staan wij daar voor open.
Aan de basisprincipes van ons kantoor moet de
komende 35 jaar in ieder geval niets veranderen. We blijven proactief, gedreven, betrokken
en klantgericht. Die kernbegrippen hebben ons
gebracht waar we nu zijn. En daar zijn we trots op!”
Wesselman Accountants | Adviseurs
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BIZ

Bent u Beter dan de Branche?
Ondernemen is vooruitzien met het continu volgen van ontwikkelingen in uw markt. Wat doet u goed en wat kan beter?
Welke maatregelen kunnen er worden getroffen om succesvol naar de toekomst te blijven ondernemen?
Input benchmarkdatabase
De benchmarkdatabase wordt gevoed door
de bij SRA aangesloten accountantskantoren
(SRA-kantoren) door middel van het volledig
geautomatiseerd inlezen van de financiële
jaarcijfers van cliënten van deze kantoren. Deze
SRA-kantoren bedienen meer dan 50% van het
MKB. Hoe meer jaarcijfers er worden ingelezen
hoe betrouwbaarder de benchmark wordt. In
deze benchmarkdatabase zijn al 50.000 jaarrekeningen opgeslagen en dagelijks komen daar nog
vele jaarrekeningen bij.

Dat zijn vragen die Wesselman samen met, en
voor u kan beantwoorden. Naast de expertise die
u van ons gewend bent bieden wij u ook graag
een betrouwbaar en transparant advies over uw
positie in de markt. Daarmee kunnen we samen
nog beter uw koers bepalen naar een succesvolle
toekomst.

(BIZ). Daarbij hebben wij toegang tot de grootste
benchmarkdatabase van Nederland. Deze
database wordt beheerd door SRA.

Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het handelsregister van de Kamer van Koophandel krijgt
een SBI-code toegewezen. Dat is een code
gerelateerd aan de standaard bedrijfsactiviteiten,
die zichtbaar op het uittreksel van de Kamer van
Koophandel wordt weergegeven. Deze codes
zijn opgesteld door het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Wanneer er door SRA-kantoren cijfers
worden ingelezen in de benchmarkdatabase
worden de betreffende SBI-codes aan deze cijfers
gekoppeld.
Lees meer over BIZ op bladzijde 15

Wat bieden wij?
U krijgt van ons een totaalpakket met informatie
van strategische waarde in de vorm van een
benchmarkrapport. Dit rapport stelt u in staat om
niet alleen uw financiële positie met die van uw
branchegenoten te vergelijken, maar ook trends
in marktontwikkelingen nauwgezet te volgen.

Benchmarkplatform
Samen met de netwerkorganisatie van accountantskantoren (SRA) hebben wij de beschikking
over een unieke tool om uw marktpositie goed
in beeld te krijgen, genaamd “branche in zicht’
13
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Dennie
van de Laar
Paul Linthorst
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De gegevens in deze database zijn volledig anoniem met borging van de privacy van
alle deel nemende ondernemers. De Experts
van SRA staan borg voor betrouwbaarheid en
kwaliteit van de beheerde gegevens. Voordat de jaar rekeningen daadwerkelijk worden
opgeslagen in de benchmarkdatabase worden
de jaarrekeningen gecheckt op een aantal basiscriteria. Bovendien wordt alle informatie en
data die het mogelijk maakt om jaarrekeningen te herleiden naar één specifiek persoon of
bedrijf gewist. Zo is het niet meer mogelijk te
achterhalen van welk bedrijf de cijfers afkomstig
waren. Pas nadat alle informatie is geanonimiseerd, worden cijfers opgeslagen in de database
volgens een uniek rekeningschema dat beheerd
wordt door SRA.

Output benchmarkdatabase
De voornaamste output uit deze database omvat
een betrouwbare weergave van het gemiddelde
van de ingelezen cijfers van alle ondernemingen
die binnen uw referentiegroep actief zijn. Referentiegroepen zijn ingedeeld op basis van de
SBI-codes. Uw financiële gegevens kunnen met

behulp van BIZ dus worden vergeleken met
vergelijkbare ondernemingen in uw branche.
Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk
om uw resultatenrekening te vergelijken met
het gemiddelde van uw referentiegroep. Daarbij
is het zelfs mogelijk om informatie op maat te
genereren, door zelfs te selecteren op regio of
bedrijfsomvang.

Benchmarkrapport
Met ons benchmarkrapport zijn wij in staat om u
beter inzicht te verschaffen in:
- Uw ﬁnanciële prestaties in vergelijking met
branchegenoten.
Wij verstrekken u een benchmark met vergelijking van uw omzet, kosten, winst, personele
bezetting en solvabiliteitskenmerken ten
opzichte van referente ondernemers in uw
branche, dit wordt aangevuld met gegevens
van de KvK.
- Actuele trends en thema’s
Hier krijgt u inzage in ontwikkelingen van
de vraag en aanbod in uw marktsegment

en welke factoren daarop van invloed zijn.
Ook andere actuele thema’s komen hier aan
bod, zoals behoud van kennis (personeel),
duurzaamheid, innovatie en interessante
vormen van samenwerking en netwerken.
- Toekomstige kansen en bedreigingen
Samen met u vertalen wij de informatie
van BIZ naar een stevige visie die u in staat
stelt proactief te handelen om uw zakelijke
toekomst te verstevigen.
Vooralsnog zijn de meest uitgebreide rapportages voorhanden voor de volgende branches:
Bouw - Horeca - Transport & Logistiek - Retail Medische Zorg - Automotive

Uw interesse gewekt?
Neem dan vrijblijvend contact op met een van
onze adviseurs. Zij vertellen u graag meer over de
meerwaarde van dit product voor uw organisatie.

Paul Linthorst 06-51229411
Dennie van de Laar 06-22208471

Wij verwelkomen bij Wesselman

Anny van de Water

Yeliz Dogan

Nina Dekker

Erwin Toonders

Junior Juriste

Juriste

Assistent-Accountant

Pim Stultiens

Ruud van Poppel

Björn Blom

Senior Pensioenadviseur

Belastingadviseur

ICT Manager | Adviseur

Managementassistente
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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
100 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.
Bij Wesselman Accountants | Adviseurs bestaan diverse specialisatiegroepen waarin accountants,
fiscalisten en juristen zijn verenigd:
Estate planning - Financiële planning - Transfer pricing - Internationaal ondernemen - Pensioenadvies - Human Resource Management - Formeel recht - Omzetbelasting / Overdrachtsbelasting Zorgprofessionals - Innovatie - Arbeidsrecht - Outsourcing - Rating Services - Bijzondere onderzoeken
- Corporate recovery.

REDACTIE
Ingrid van de Poll, Joyce Verhoeven, Sandra Sullivan en Marco de Hondt.
Wesselman Accountants | Adviseurs

REDACTIEADRES
Kantoor: Helmond
Postadres: Postbus 192 5700 AD
Bezoekadres: Aarle-Rixtelseweg 14 5707 GL
Telefoon: 0031 (0)492 548 555
E-mail: info@wesselman-info.nl
Website: www.wesselman-info.nl

VORMGEVING & PRODUCTIE
Weijmans Media bv, Mierlo
Drukkerij All Color, Eersel
Hoewel bij het samenstellen van “Wisselnieuws” de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt getracht,
bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.
Het is daarom raadzaam te allen tijde de deskundigheid van Wesselman Accountants | Adviseurs te
raadplegen over de wijze van aanwending van informatie. Overname van artikelen uit deze uitgave
is toegestaan mits integraal en met bronvermelding.

Wesselman Wisselnieuws 1501_V2.indd 16

03-02-15 12:10

