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Ondernemen is 

in veel opzichten 

gelijk aan koken. 

Bij beiden start u 

met een goede 

voorbereiding en 

eerste verkenning: 

aanvoelen waar de klant, of liever gezegd ‘gast’, 

op dat moment behoefte aan heeft. Wanneer u 

eenmaal in beeld hebt gebracht wat u de gewaar-

deerde gast gaat voorschotelen, is het nog een 

kwestie van de beste ingrediënten selecteren, bij-

een brengen en het geheel hoogstens met een 

snuf peper en zout wat op smaak brengen. De 

voorbereiding is een essentieel - zo niet het meest 

 essentiële - onderdeel van het diner.

Dit geldt zowel voor de chef-kok als voor de on-

dernemer. Een goede voorbereiding, waaronder 

het schrijven van een doordacht ondernemers-

plan, is onmisbaar voor een gezonde start van 

de onderneming en om die reden ook met recht 

vaak een vereiste bij de financieringsaanvraag. 

Wesselman schuift regelmatig aan tafel bij onder-

nemers in de aanloopfase, om tot een goed ge-

fundeerd ondernemingsplan te komen, maar ook 

om de benodigde financiering rond te krijgen. 

De gangen van een ondernemer
Het diner begint uiteraard met een smakelijk 

voorgerecht dat naadloos aansluit op het hoofd-

gerecht. Een voorgerecht moet vooral niet te 

zwaar zijn en smaken naar meer. En de startende 

ondernemer moet zich op zijn beurt hoofdzakelijk 

op het ondernemen kunnen richten. Gemakke-

lijker gezegd dan gedaan, want juist in de begin-

fase komt er op administratief en fiscaal vlak veel 

op een starter af. Voor een chef-kok is het prettig 

wanneer hij hierbij op de ondersteuning van zijn 

souschef kan rekenen. Voor de ondernemer is 

het een geruststellende gedachte dat hij ook in 

deze fase op de expertise van zijn adviseur kan 

rekenen.

Het tussengerecht - van oorsprong ook wel de 

amuse - is een wat kleiner, lichter gerecht tussen 

twee gangen in, voornamelijk bedoeld als culinair 

rustpunt. Dit gerecht kan worden geserveerd om 

de smaakpapillen na het vorige gerecht te neu-

traliseren of juist voor te bereiden op wat komen 

gaat. Ook tijdens en na de opstartfase van het 

ondernemerschap is het belangrijk om smaken 

te evalueren en zo nodig bij te stellen. Is de oor-

spronkelijke strategie nog wel toereikend? Het 

groeiscenario nog realistisch? Dient de eenmans-

zaak wellicht omgezet te worden naar een BV of 

zou de onderneming uit kostenoverwegingen 

misschien baat kunnen hebben bij een fusie? Voor 

een geslaagd diner is het van wezenlijk belang dat 

het tussengerecht na iedere gang wordt herhaald. 

Van achterover leunen is geen sprake.

Pièce de resistance 
Het hoofdgerecht wordt als de belangrijkste en 

tevens zwaarste gang van een diner gezien. In het 

Frans wordt het hoofdgerecht uitgelegd als ’pièce 

de resistance’, dat verwijst naar de overvloedige 

hoeveelheid. Tijdens het hoofgerecht komen dan 
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ook behoorlijk wat elementen bij elkaar; het resul-

taat van de voorbereiding, het voorgerecht, de to-

tale beleving. Nu wordt duidelijk of het voortraject 

van voldoende kwaliteit is geweest en de vruch-

ten geplukt kunnen worden. Anderzijds roept een 

succesvol hoofdgerecht weer nieuwe vragen op; 

het gerecht smaakt nu weliswaar heerlijk, maar is 

dit een garantie voor de toekomst? De periode na 

het ondernemen komt immers ook in zicht, zoals 

de bedrijfsopvolging, eventuele estate planning 

en niet te vergeten het welverdiende pensioen. 

Hoe zit het met de continuïteit van de onder-

neming: blijven de gasten bij een gelijkblijvend 

menu wel terugkomen? Door zo nu en dan eens 

te veranderen van spijs, blijft immers de eetlust. 

En aan welke veranderingen is de onderneming 

onderhevig nu deze succesvol is? Zo kan een on-

dernemer bijvoorbeeld te maken krijgen met een 

wettelijke controleplicht, waarbij hij ter financiële 

verantwoording wordt geroepen.  

Het ’grand dessert’ aan het einde van een maaltijd 

dient vooral lekker te zijn en een voldaan gevoel 

te geven, maar dit lukt alleen wanneer het hele 

diner, inclusief gastheerschap en ambiance, naar 

wens is verlopen. En zo kijkt Wesselman ook naar 

het ondernemerschap. Door een uitgebreid aan-

bod van kwalitatief hoogwaardige producten 

en diensten, gecombineerd met een intensief 

persoonlijk contact en grote betrokkenheid, is 

Wesselman het ideale tafelgezelschap voor haar 

ondernemers. 

Een succesvol diner toegewenst.

Arno Aarts | vennoot/belastingadviseur
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Nationaal of internationaal, van start tot 

overdracht; tijdens alle ’gangen’ van het  diner 

staat Wesselman haar klanten bij om de 

beste ingrediënten bijeen te brengen en de 

kwaliteit en  continuïteit van de onderneming 

te  waarborgen. Hiervoor bestaan binnen 

 Wesselman diverse specialisatiegroepen waarin 

 accountants, fiscalisten en juristen zijn verenigd:  

Estate planning - Financiële planning - Transfer 

pricing - Internationaal ondernemen - Human 

Resource Management - Omzetbelasting/ 

Overdrachtsbelasting - Zorgprofessionals 

-  Innovatie - Formeel recht - Juridische dienst-

verlening - Rating Services - Pensioenadvies.

De smaken 
van Wesselman



4

’We onderscheiden ons door te 
focussen op de functionaliteit van 

de producten en  geven  vanuit 
een  ongekend hoge  technische 

 expertise invulling aan de 
 behoeften van onze klanten.’

Ton van 
de Vijfeijken 

RAPS Benelux
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RAPS Benelux:
Verkoper van 
veelzijdige smaakmakers 
Klant- en oplossingsgericht. En continu gefocust op partnership en vernieuwing. De kernwaarden waarmee RAPS haar 

 opdrachtgevers voorziet van even smaakvolle als doordachte oplossingen zijn glashelder. Het bedrijf bedient in zo’n 120 landen 

uiteenlopende afnemers in de voedingsmiddelenindustrie. Met kruidenmengsels, maar ook met extractie- en gecoate producten, 

marinades, sauzen en verse purees. Producten die verfi jnen, veredelen en vervolmaken. En stuk voor stuk in eigen huis worden 

ontwikkeld en geproduceerd. Op bezoek bij een gerenommeerde en veelzijdige smaakmaker. 

Om kennis te maken met RAPS hoef je niet ver te 

reizen. Duitsland mag dan wel de bakermat zijn 

van het bedrijf en twee van de drie productiecen-

tra herbergen, via twaalf dochterondernemingen 

en ruim veertig agentschappen is RAPS over de 

hele wereld actief. Ook in Nederland. Aan De Waal 

in Best vinden we het verkoopkantoor van RAPS 

Benelux. Ton van de Vijfeijken is hier de aanvoerder 

van het team dat continu bezig is om het brede 

productenscala van RAPS in Nederland, België en 

Luxemburg in de markt te zetten. In zijn kantoor 

begint de general manager met een korte ge-

schiedenisles. “Adalbert Raps startte als apotheker 

in 1924 te Hamburg een handel in kruiden. Ge-

bruikte hij ze in het begin voor de productie van 

medicijnen, gaandeweg ontstond vooral vanuit 

slagerijen en de vleesverwerkende industrie de 

vraag naar zijn kruidenmengsels. Niet alleen om 

vleesproducten een betere smaak te geven, maar 

ook om de kleur en houdbaarheid ervan te verbe-

teren. Daarop ligt bij RAPS nog steeds de nadruk. 

We onderscheiden ons door te focussen op de 

functionaliteit van de producten en geven vanuit 

een ongekend hoge technische expertise invul-

ling aan de behoeften van onze klanten. Welke 

dat ook zijn.” 

Enorm assortiment
Sinds 1956 is zowel het hoofdkantoor als de be-

langrijkste ontwikkel- en productiefaciliteit van 

RAPS gevestigd in Kulmbach. Hier, in het zuiden 

van Duitsland, beschikt het bedrijf over vijf fabrie-

ken. Verder is RAPS qua productie vertegenwoor-

digd in Versmold (Duitsland) en het Oostenrijkse 

Obertrum. Samen tekenen de zeven bedrijven 

voor het maar liefst vele duizenden artikelen tel-

lende assortiment van RAPS. Een productenscala 

dat vanuit drie verschillende divisies op b-to-

b-basis wereldwijd wordt geleverd aan klanten 

binnen de voedingsmiddelensector. “Onder de 

noemer DeliCo leveren we aan delicatessenzaken, 

zoals slagerijen en bakkerijen”, legt Ton uit. “Vanuit 

de divisie Foodservice bedienen we onder meer 

cateringbedrijven, maar ook verzorgings- en zie-

kenhuizen. Het grootste volume zetten we weg 

binnen de Industry-tak. Daarbij moet je denken 

aan grote producenten op het gebied van vlees, 

zuivel, groente, brood en zoetwaren. Binnen al die 

sectoren kennen we als geen ander de weg, de 

trends en de behoeften. Daar spelen we continu 

op in. Via ontwikkeling, productie en verkoop. Dat 

eerste gebeurt zelfs ook hier. RAPS Benelux is dan 

wel verkoopkantoor, ook binnen onze eigen Best-

se bedrijfsmuren wordt volop aan productontwik-

keling gedaan. Daartoe beschikken we over een 

goed geoutilleerde proefkeuken waar we nieuwe 

producten bedenken en een antwoord geven op 

de vragen van onze afnemers.”

Pril, maar vertrouwd
Terwijl we afsluitend een rondje maken 

door het bedrijfspand, komt het 

gesprek op de relatie van RAPS 

Benelux met Wesselman. Hoewel beide elkaar 

nog maar twee jaar kennen, is Tons tevredenheid 

over de dienstverlening en aanpak van het kan-

toor groot. “De samenwerking is prima, ook op 

het persoonlijke vlak. Naast het samenstellen en 

controleren van onze jaarrekening bewees Wes-

selman in 2012 al direct haar waarde tijdens het sa-

mengaan van het Belgische verkoopkantoor met 

het onze. Daarbij werd diep en zorgvuldig in de 

materie gedoken en een prima basis gelegd voor 

de toekomst. We doen nog maar kort zaken met 

elkaar, maar het voelt al-

lemaal goed en ver-

trouwd. Of om in 

RAPS-termen te 

spreken: de klik 

is er, het smaakt 

naar méér.” 



Monique D’Elfant
Senior 

belastingadviseur

Monique D’Elfant
Senior 

belastingadviseur
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Werkkostenregeling:
werk aan de winkel!

van 1,2% (2015) van de totale fiscale loon-

som van alle werknemers tezamen. Ook al is 

sprake van een “vrije ruimte”, de aangewezen 

 vergoedingen en verstrekkingen dienen wél naar 

hun aard  gebruikelijk te zijn. Wanneer u met alle 

 aangewezen vergoedingen en verstrekkingen 

aan uw werknemers binnen dit budget blijft, 

zijn deze onbelast voor de loonbelasting. Voor 

zover u met de vergoedingen en verstrekkingen 

boven het budget van de vrije ruimte uitkomt, 

bent u loonbelasting verschuldigd. Gelukkig gaan 

niet alle vergoedingen en verstrekkingen ten 

laste van het budget van de vrije ruimte. Er zijn 

 bepaalde vergoedingen en verstrekkingen die 

gericht zijn vrijgesteld. Daarnaast is aan bepaalde 

 verstrekkingen een nihil waardering toegekend.

U hoeft de vergoedingen en verstrekkingen 

niet meer per werknemer bij te houden. De 

 Belastingdienst moet wel kunnen beoordelen of 

u binnen de “vrije ruimte” blijft met vergoedingen 

en verstrekkingen die u hebt aangewezen. Uw 

administratie moet daarom worden aangepast.

Het kan zijn dat u door de werkkostenrege-

ling bestaande arbeidsvoorwaarden zou  willen 

 aanpassen. Hiervoor heeft u in de meeste 

 gevallen toestemming nodig van uw werk-

nemers. Overleg daarom tijdig met uw werkne-

mers en / of ondernemingsraad. Geldt binnen uw 

bedrijf een bedrijfstak CAO, dan bent u hieraan 

gebonden. Kortom, misschien heeft u nogal wat 

werk aan de winkel om de arbeidsvoorwaarden 

aangepast te krijgen.

Onze verschillende disciplines kunnen u van 

dienst zijn bij de inventarisatie, fiscale  afwegingen 

bij de invoering van de werkkostenregeling, 

de administratieve inrichting en de juridische 

 implicaties.

Wij willen u er op wijzen dat per 1 januari 2015 

de werkkostenregeling voor de loonbelasting 

moet zijn ingevoerd. Misschien hoopte u erop 

dat in september ons kabinet de verplichte invoe-

ring weer met een jaar zou uitstellen of  wellicht 

alsnog afschaffen. Immers van uitstel komt soms 

ook afstel.

Echter, in een brief van de Staatssecretaris van Fi-

nanciën van 3 juli 2014, is aangekondigd dat de 

regeling verplicht wordt ingevoerd per 1  januari 

2015. Met Prinsjesdag is hierin geen wijziging 

meer gekomen. Werk aan de winkel dus! De eer-

ste stap is de inventarisatie van alle vergoedin-

gen en verstrekkingen aan uw personeel. Naast  

de noodzaak voor de werkkostenregeling biedt 

deze inventarisatie tevens een goed beeld van 

wat u dit concreet kost.  Wanneer u met vaste 

kostenvergoedingen werkt, is het wellicht weer 

eens tijd om deze onder de loep te nemen en 

naast het declaratiegedrag te leggen. Kortom, de 

inventarisatie dient meerdere doelen dan alleen 

de werkkostenregeling.

Hieronder zetten we  de hoofdlijnen van de 

regeling nogmaals  voor u op een rij.

Alles wat u aan uw werknemer verstrekt, vergoedt 

of ter beschikking stelt voor de dienstbetrekking, 

is loon. Dat is het uitgangspunt van de werkkos-

tenregeling. Er zijn echter bepaalde uitzonderin-

gen zoals:

•	 Pensioenaanspraken	 of	 een	 eenmalige	

 uitkering bij overlijden

•	 Kosten	die	uw	werknemer	voor	u	voorschiet	

(intermediaire kosten)

Voor de overige vergoedingen en verstrekkingen 

geldt, mits deze van te voren door u zijn aange-

wezen, de werkkostenregeling. De werkkosten-

regeling heeft een zogenaamde “vrije ruimte” 

Aandachtspunten:
•	 Per	1	januari	2015	wordt	de	WKR	jaarlijks	

afgerekend (niet meer per loontijdvak);

•	 De	WKR	geldt	alleen	voor	werknemers	en	

niet voor gepensioneerde werknemers;

•	 De	kosten	die	ten	laste	van	de	WKR	gaan	

zijn de kosten inclusief BTW;

•	 BTW	administratie	moet	worden	inge-

richt met een geoormerkte BTW reke-

ning;

•	 Er	kan	worden	gekozen	voor	een	met	de	

fiscus van te voren afgesproken gemid-

deld BTW tarief dat wordt gehanteerd 

voor de WKR kosten;

•	 De	WKR	geldt	per	juridische	entiteit	(per	

loonbelastingnummer) maar bij een 

belang van tenminste 95% kan een con-

cerntoets worden toegepast (voor een 

Directeur Grootaandeelhouder kan dit 

interessant zijn);

•	 Een	algemene	kostenvergoeding	zonder	

onderbouwing van € 2.400 per jaar lijkt nu 

tot de mogelijkheden te gaan behoren 

(bij een Directeur Grootaandeelhouder 

met een vaste kostenvergoeding zonder 

onderbouwing kan dit met name interes-

sant zijn);

•	 Kleine	geschenken	(van	maximaal	€	25	

inclusief BTW; niet in geld; geen bon) 

van de werkgever voor gebruikelijke ge-

legenheden (verjaardag, geboorte, e.d.) 

vormen geen loon en staan dus los van 

de WKR;

•	 Een	fruitmand	bij	ziekte	of	een	rouwkrans	

bij overlijden is een attentie gebaseerd 

op sympathie / piëteit en staat los van de 

dienstbetrekking. Dit is dus ook geen loon 

en staat los van de WKR.
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Barry van den Beuken 
Van den Beuken 

Catering

Tijdens de ontbijtsessies, kerstvieringen en recepties van Wesselman, tekent Van den 

Beuken Catering steevast voor de smaakvolle culinaire noot. Barry van den Beuken en 

zijn partner Jacqueline de Bar vormen de drijvende krachten achter het vanuit Nuenen 

opererende bedrijf. Geboren en getogen in het Limburgse land, weet Barry als geen ander 

gastvrijheid te mixen met een ongekend vakmanschap. En dat zie en proef je terug in 

elke creatie die vanuit de keuken van zijn cateringbedrijf aan particuliere en zakelijke 

klanten op locatie wordt geserveerd. Aan tafel bij Van den Beuken Catering.

We gaan verder
dan het hapje
en het drankje

ik met mijn mensen op zoek naar een ruimere 

productiefaciliteit. Die vonden we in Helmond. 

Van daaruit hebben we door de jaren heen mooie 

stappen vooruit gezet. Vooral het bedrijfsleven in 

Helmond en Eindhoven wist ons steeds vaker te 

vinden.” 

Vijf jaar geleden maakte Barry een volgende 

move met zijn onderneming. Bedrijventerrein 

Eeneind II in Nuenen werd de nieuwe vestiging-

plaats van het cateringbedrijf. Hier heeft Van den 

Beuken Catering anno 2014 de beschikking over 

een centraal gelegen en ruim bemeten pand 

waar al het lekkers wordt bedacht én bereid. “We 

maken bijna alles zelf. Volgens eigen receptuur, 

met gebruikmaking van zo veel mogelijk streek-

producten en zonder kleur-, geur- en smaakstof-

fen. Dat geldt zowel voor onze cateringproducten 

als de artikelen die we onlangs onder de naam 

‘De Collse Gaard’ hebben gelanceerd. Alles is even 

vers en duurzaam. En lekker, natuurlijk.” Maar het 

tiptop organiseren van een evenement gaat ver-

der dan alleen het verzorgen van een smakelijk 

hapje en drankje. Ook dat gegeven heeft bij Van 

den Beuken alle aandacht. “We leveren de klant 

altijd maatwerk, denken mee en nemen alle zor-

gen uit handen. Ook als het gaat om bijvoorbeeld 

het regelen van de uitnodigingen, de aankleding 

van de locatie, het licht en geluid en zelfs een ori-

ginele attentie voor de gasten. Cateren is dan wel 

onze passie, een geslaagde happening is méér. 

Dat proberen we elke keer weer in de praktijk te 

brengen.”

Opgegroeid binnen een slagersfamilie in Meijel 

werd het beroep van culinair verwenner hem 

met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten. 

En ook het cateringvak had al vroeg weinig ge-

heimen meer voor Barry. “Ik weet eigenlijk niet 

beter. De naam Van den Beuken is in mijn geboor-

testreek zowat synoniem voor het woord slagerij. 

Daarnaast startten mijn ouders zo’n veertig jaar 

geleden hun eigen cateringbedrijf. In die twee 

werelden ben ik groot geworden, zowel als mens 

als in beroepsmatig opzicht.” De route naar het 

in 2003 door hem gestarte cateringbedrijf liep 

langs diverse haltes. “Ik ben begonnen als sla-

ger. Daarna ben ik als sales manager werkzaam 

geweest bij verschillende vleesverwerkende be-

drijven. Uiteindelijk ben in dienst getreden van 

de Veiling in Grubbenvorst. In het begin was ik 

daar verantwoordelijk voor marketing en ver-

koop, later maakte ik er mijn opwachting op de 

PR-afdeling. Op mijn bordje lag vooral de orga-

nisatie van beurzen en evenementen. Dat was 

echt mijn ding. Ik heb er dan ook met heel veel 

plezier gewerkt.”

Lekkers uit Nuenen
Hoe goed de job echter ook beviel, de droom om 

ooit op eigen benen te staan bleef altijd levend. 

Zo’n elf jaar geleden waagde Barry de stap naar 

het ondernemerschap. Een besluit waarvan hij 

nog nooit een seconde spijt heeft gehad. “Ik ben 

met het cateringbedrijf in Brandevoort begon-

nen. Maar al gauw nam de klandizie toe en moest 
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Jos Hoeben 
Patisserie Hoeben 
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Volgens eigen zeggen werd hij letterlijk groot tussen de meelzakken. Het bakkersambacht heeft voor Jos Hoeben, eigenaar/ directeur 

van de gelijknamige patisserie, nauwelijks nog geheimen. In 2005 startte hij in Liessel Patisserie Hoeben, producent van een 

breed assortiment dagverse gebaksspecialiteiten. Kwaliteitsproducten die via een gestroomlijnd logistiek systeem zes dagen per 

week door heel Nederland worden geleverd aan onder andere retailers, horecagroothandels en grootwinkelbedrijven. 

De  redactie van  Wisselnieuws at een taartje met Jos Hoeben en leerde hem tijdens een geanimeerd gesprek kennen als een 

veelzijdige  rasondernemer die kwaliteit, continuïteit en vernieuwing hoog in het vaandel heeft staan. 

In zijn kantoor gooit Jos Hoeben direct wat cijfers 

op tafel. “Volgend jaar bestaan we tien jaar, ben 

ik zestig, bakt de familie Hoeben al 140 jaar en 

is inmiddels de vijfde generatie binnen het vak 

actief.” Het zijn feiten die om enige toelichting 

vragen. Die volgt al snel. “Mijn betovergrootvader 

Godefridus Hoeben begon in 1875 in Liessel een 

kleine brood- en banketbakkerij. Zijn zoon Han-

nes en diens zoon Leo, mijn vader, hebben het 

bedrijfj e vervolgens uitgebouwd tot een grote, 

volwassen bakkerij.” Die ontwikkeling beleefde via 

Liessel en Lieshout uiteindelijk in Helmond het 

hoogtepunt. Hier streek het familiebedrijf onder 

de naam ‘De Duif ’ in 1979 neer. Intussen had in 

de persoon van Jos ook de vierde generatie zijn 

opwachting binnen de onderneming gemaakt. 

Nadat hij begin jaren negentig het management 

had overgenomen, besloot Jos eind vorige eeuw 

de bakkerijwereld te verlaten en samen met zijn 

vrouw naar Spanje te verkassen. 

“Op zoek naar nieuwe uitdagingen en om van 

het leven te gaan genieten”, lacht Jos. “Maar na 

een jaar of zes begon het bij mij toch weer te 

kriebelen en zijn we weer teruggekeerd naar 

Nederland.”

Focus op gebak
Met de nodige ideeën en ambities in de bagage 

opende Jos eind 2005 in Liessel de deuren van 

zijn eigen patisserie. “Van brood bakken had ik 

genoeg, ik wilde me puur op gebak gaan richten. 

Daar kun je beter je creativiteit in kwijt. Dat zie 

je nog steeds terug binnen ons gecertifi ceerde 

bedrijf. Om te beginnen ontwikkelen en produ-

ceren we alles zelf. Zo worden de taartbodems 

en vlaaien in onze eigen oven gebakken. Half-

fabricaten komen er niet in. Daarnaast houden 

we de markt goed in de gaten en volgen we de 

smaaktrends op de voet. Tegelijkertijd zetten we 

hoog in op gezonde producten, met minder vet 

Patisserie Hoeben 
herbergt 140 jaar bakkerstraditie 

weer zijn. Werkelijk elke vierkante meter is er slim 

benut. Maar aangezien de groei van de klanten 

allerminst stagneert en de vraag naar kwaliteits-

gebak volgens Jos alleen maar zal toenemen, is 

vergroting van de capaciteit noodzakelijk. Die zal 

er op korte termijn dan ook komen. “Momenteel 

onderzoeken we hoe en waar we kunnen uitbrei-

den. Wanneer daar uitsluitsel over is, wordt het 

toekomstpad geëff end voor mijn zonen Ron en 

Leon, die beiden binnen de patisserie werkzaam 

’Van brood bakken had ik genoeg, 
ik wilde me puur op gebak gaan richten. 
Daar kun je beter je creativiteit in kwijt. ’

en zonder kleur- en smaakstoff en. De eisen van 

onze afnemers worden steeds strenger. Daar 

spelen we op in. Met een kwaliteitsproduct dat 

binnen een optimale productieomgeving wordt 

bereid en via een uniek logistiek systeem elke dag 

weer bij onze afnemers op de afgesproken tijd 

geconditioneerd wordt geleverd.”

Nieuwbouw 
Bij Patisserie Hoeben is hard en effi  ciënt werken 

de gewoonste zaak van de wereld. Dat blijkt wan-

neer we de productiefaciliteit bezoeken, waar de 

zeventig medewerkers van het bedrijf druk in de 

zijn. In de aanloop naar de uitbreiding worden 

we, net als tijdens de opstartfase tien jaar gele-

den, prima bijgestaan door Wesselman, een ge-

waardeerde partij die onze jaarstukken samen-

stelt en de loonadministratie en btw-aangiften 

verzorgt. Binnen het nieuwbouwtraject bewijst 

het kantoor in de personen van Joop Kuijpers en 

Erik Jasper Noll andermaal zijn waarde, vooral als 

het gaat om de financiële onderbouwing van 

onze plannen. Een specialisme dat het multidis-

ciplinaire karakter van het kantoor onderstreept 

en opnieuw bijdraagt aan de opgaande lijn van 

ons bedrijf.” 
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Grand Dessert
Wesselman verwelkomt…

Anouk van den Dungen-Maltha
Senior belastingadviseur

Marjan van Oirschot
Receptioniste/telefoniste

Favoriete dessert: 

Tiramisu

Kayleigh van Wanrooij
Administratief medewerkster

Favoriete dessert: 

Heerlijk warm 
chocoladetaartje

•	 30	gram	rozijnen

•	 2	theelepels	citroensap

•	 3	Jonagold	appels

•	 50	gram	ontbijtkoek

•	 40	gram	bruine	suiker

•	 2	eidooiers

Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 200 °C. Schil de appels en snijd ze in blokjes. 

Snijd de ontbijtkoek in blokjes. Doe de appels samen met het citroensap 

in een kom. Meng in de kom de appels met de kaneelpoeder, rozijnen, 

bruine suiker en ontbijtkoek. Bestrijk een vel fi lodeeg met olie, leg hierop 

een nieuw vel en bestrijk deze ook met olie.  Ga zo door totdat er vier 

vellen bovenop elkaar  liggen. Verdeel de helft van het appelmengsel 

over de fi lodeeg. Laat 4 cm van de randen vrij. Smeer een uiteinde van 

de lange zijde in met eigeel. Rol het fi lodeeg voorzichtig op en druk 

het goed aan achter de vulling. Smeer de uiteindes aan de binnenkant 

met eigeel en vouw beide kanten dicht. Smeer de bovenkant van de 

apfelstrudel in met het eigeel. Doe hetzelfde met het overige fi lodeeg 

en appelmengsel. Leg de apfelstrudels op de bakplaat en bak ca. 25 

minuten in de oven. Snij de apfelstrudels in mooie stukken en serveer 

met vanille ijs en  natuurlijk slagroom.

Ingrediënten:
•	 2	eieren

•	 25	gram	suiker

•	 Zout

•	 100	gram	pure	chocolade

•	 100	gram	boter

Bereidingswijze:
Klop in een kom de eieren en suiker schuimig. Klop daar bloem en een 

snufj e zout doorheen. Breek de chocolade in stukjes en doe ze in een gla-

zen kommetje. Snijd de boter in stukjes en voeg ze aan de chocolade toe.

Zet het glazen kommetje met de chocolade en boter in een (steel)pan-

netje met kokend water en laat al roerend de chocolade au-bain-marie 

smelten. Haal het glazen kommetje uit het kokende water. Voeg het 

eiermengsel toe en roer alles tot een gladde massa. Vet de schaaltjes/

bakjes in en bestuif ze met bloem. Verdeel het chocolademengsel over 

de schaaltjes. Laat de taartjes in het midden van de oven ca. 12 minuten 

bakken, zodat de buitenkant stevig is, maar het binnenste wel heet maar 

 vloeibaar is. Leg borden op de bovenkant van de schaaltjes en keer ze 

samen om zodat de taartjes uit de schaaltjes glijden. Bestrooi de taartjes 

met poedersuiker.

Tip: om het geheel wat frisser te maken kun je het serveren met wat 

aardbeien of ander vers fruit.

Ingrediënten:
•	 6	eidooiers

•	 250	gram	suiker

•	 500	gram	mascarpone

•	 30	lange	vingers

•	 Amaretto	(naar	smaak)

•	 Advocaat	(naar	smaak)

•	 Sterk	gezoete	koffi		e

•	 Bittere	cacao

Bereidingswijze:
Eigeel met de suiker tot een schuimige massa kloppen. Mascarpone 

 toevoegen en naar smaak Amaretto en advocaat, zodat een soepele 

massa ontstaat. Lange vingers in de koffi  e dopen en op een rond bord 

leggen. De helft van de room gelijkmatig over de lange vingers verdelen. 

 Vervolgens weer een laag in koffi  e gedrenkte lange vingers erop  leggen 

en daarna nog een laag mascarponeroom. Cacao er overheen strooien 

en minstens 2 uur in de koelkast zetten.

Ingrediënten 4 personen:
•	 8	vellen	fi	lodeeg	(in	de	ver	pakking	

of onder een vochtige theedoek 

ontdooien om  uitdrogen te 

 voorkomen)

•	 1	theelepel	kaneelpoeder

•	 Vanille-ijs	en	slagroom

Favoriete dessert: 

Apfelstrudel

Dennie van de Laar 
Relatiebeheerder

Ingrediënten:
•	 1	kopje	sterke	koffi		e

•	 Amaretto	(40	ml)

Bereidingswijze:
Warm de Amaretto op in een pannetje. Verwarm gelijktijdig een  

speciaal koffi  eglas met kokend water en droog het glas daarna af. Klop 

de  slagroom half op zodat deze nog schenkbaar is. Vul het koffi  eglas met 

de opgewarmde Amaretto en giet de sterke koffi  e erbij. 

Giet voorzichtig de room bovenop de koffi  e zodat deze er bovenop blijft 

liggen (niet roeren). Strooi wat cacaopoeder over de room en serveer.

•	 Slagroom

•	 Cacaopoeder

Favoriete dessert: 

Italian Coff ee
(Caff è Italiano)

•	 30	gram	bloem

•	 Poedersuiker

•	 1	eetlepel	boter	voor	het	invetten

•	 2	eetlepels	bloem	voor	het	bestuiven
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Jasper Dielis
Assistent accountant

Favoriete dessert: 

Hangop met fruit

Ingrediënten:
•	 1½	liter	volle	yoghurt

•	 1	vanillestokje	(zakje)

•	 6	el	suiker

•	 125	ml	slagroom

•	 150	gram	blauwe	bessen

Bereidingswijze:
Bekleed een zeef met een vochtige, schone theedoek en hang in een 

diepe kom. Schenk de yoghurt erin, dek af en zet 8 uur in de koelkast, 

zodat het vocht uit de yoghurt kan lekken.

Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap met een mespunt het 

merg eruit. Klop de slagroom stijf met 2/3 van de suiker. Schep de hang-

op uit de theedoek in een kom en roer los. Spatel het vanillemerg en de 

slagroom erdoor. Doe de bramen met siroop, de bessen en de rest van 

de suiker in een steelpan. Breng aan de kook. Roer de maizena met het 

water tot een glad mengsel. Voeg toe aan de bramen en bessen en laat 

op hoog vuur al roerend binden. Neem van het vuur. Verdeel de hangop 

over de schaaltjes en schenk de warme saus erbij.

Kim Kouwenberg 
Assistent accountant

Favoriete dessert: 

Crème Brûlée:

Ingrediënten 4 personen:
•	 1	vanillestokje

•	 250	ml	slagroom

•	 250	ml	melk

•	 5	eieren

•	 100	gram	suiker

•	 50	gram	witte	basterdsuiker

Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 125 °C. Halveer het vanillestokje in de lengte 

en schraap met een mespunt het merg eruit. Breng de slagroom en 

melk met het vanillestokje en -merg in een pan aan de kook. Laat op 

laag vuur 5 min. trekken. Verwijder het vanillestokje. Splits de eieren en 

doe de eidooiers met de suiker in een grote kom. Schenk de hete room 

erbij en roer tot het mengsel wat dikker wordt. Verdeel over de schaaltjes.

Zet de schaaltjes voorzichtig op een rooster in de oven. Laat de crème 

brûlée in 45 min. gaar worden en helemaal stollen. Laat 30 min. op ka-

mertemperatuur afkoelen en verder opstijven. Dek de schaaltjes af en 

zet ze minimaal 2 uur in de koelkast. Verwarm de ovengrill voor op de 

hoogste stand. Neem de schaaltjes uit de koelkast en bestrooi ze met 

de basterdsuiker. Zet ze vlak onder het grillelement totdat de suiker ge-

smolten is en bruin begint te kleuren. Let op: dit duurt maar 1 minuut.

Bereidingstip: Je kunt de crème brûlée 1 dag van tevoren bereiden. 

Bewaar afgedekt in de koelkast. Breng op de dag zelf met de ovengrill 

het suikerlaagje aan.

Merel van den Donk
Gevorderd assistent accountant

Favoriete dessert: 

Chocolademousse
Ingrediënten:
•	 100	ml	melk

•	 50	gram	chocolade

•	 200	ml	slagroom

•	 50	gram	basterdsuiker

Ruud Brummans 
Assistent accountant

Favoriete dessert: 

Dame Blanche

Ingrediënten:
•	 100	ml	slagroom

•	 1	el	fi	jne	kristalsuiker

•	 1	zakje	amandelschaafsel	

(45 gram)

•	 50	ml	volle	melk

•	 100	gram	pure	chocolade	

(in stukjes)

•	 4	bolletjes	vanille-ijs

Bereidingswijze:
Klop de slagroom met de suiker net niet stijf. Rooster in een droge 

 koekenpan het amandelschaafsel goudbruin en laat op een bord 

 afkoelen. Verwarm de melk in een pannetje, roer de stukjes chocolade 

erdoor en laat van het vuur af in de melk smelten. Doe in vier ijscoupes 

een bolletje vanille-ijs, schenk de warme chocoladesaus erover en doe 

er een schep slagroom op. Bestrooi met amandelschaafsel en serveer 

direct.

Rik Baijens 
Junior belastingadviseur

Favoriete dessert: 

Vanille vla
Gewoon, kant en klaar!

•	 370	ml	bramen	op	lichte	siroop	

(pot a 370 ml)

•	 2	el	kraanwater

•	 1	el	maizena

Bereidingswijze:
Verwarm 100 ml melk en giet het in een kom. Breek de chocolade (150 

gram puur) in de kom en verwarm het au bain-marie. Wanneer de cho-

colade gesmolten is laat je de kom 10 minuten afkoelen in koud wa-

ter. Roer het wel regelmatig door. Klop 200 ml slagroom met 50 gram 

basterdsuiker stijf en klop het in 2 a 3 keer door de chocolade. Laat het 

geheel minstens 1 uur in de koelkast opstijven. Verdeel de mousse over 

schaaltjes en versier het eventueel met cacao of hagelslag.

Bon appetit!
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Donderdag 26 juni 2014: 

Wesselman proeft de zomer 

Een gezellig en informeel samenzijn in onze salon en tuin in  Helmond, 

aangevuld met een Wijn & Spijssessie van Bert van Eyck. 

       Agenda Activiteiten en bijeenkomsten.

Vrijdag 5 september 2014: 

Golfen met Wesselman 

Een sportieve dag op de Helmondse Golfclub Overbrug.
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Komende activiteiten: 

Ontbijtsessie Fiscale Tips 2015  

Op dinsdag 25 en op woensdag 26 november 2014 houdt Wesselman 

Accountants | Adviseurs van 8.00 tot 10.00 uur voor haar cliënten een 

tweetal ontbijtsessies met als onderwerp “Fiscale tips 2015”.

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze ontbijtsessie? Maak dit s.v.p. 

kenbaar via uw relatiemanager of via www.wesselman-info.nl.



COLOFON
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van Wesselman Accountants | Adviseurs.
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