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Zoals u ziet is ons Wisselnieuws dit keer in een  

nieuwe jas gestoken, waarmee we ons motto 

‘Wezenlijk Anders’ zeker eer aandoen. 

Met groot genoegen introduceren wij allereerst 

ons nieuwe logo! We leven in een dynamische 

wereld, en ook in de accountancy en belasting-

adviessector staan de ontwikkelingen bepaald 

niet stil. Deze editie van Wisselnieuws staat in het 

teken van ‘Nieuw’, en dat is deze keer zeker van 

toepassing op Wesselman zelf. Onlangs vond de 

afsplitsing plaats van ons kantoor in Weert, dat in 

2010 na een fusie aan de Wesselman-organisatie 

was toegevoegd. Het kantoor in Weert is in ver-

zelfstandigde vorm weer onder haar oude naam, 

SmitsVandenBroek, voortgezet. Binnen Wessel-

man was het afgelopen jaar al een vernieuwing 

van bedrijfsprocessen en adviseringsmodellen 

ingezet, waarop in dit themanummer door en-

kele collega’s nader zal worden ingegaan. Bepaald 

geen ‘terug bij af ’ dus, maar eerder weer een 

nieuw begin, wat nog extra wordt onderstreept 

door de introductie van ons nieuwe logo.

Het nieuwe beeldmerk symboliseert onze dyna-

miek en benadrukt ook de persoonlijke betrok-

kenheid die kenmerkend is voor onze dienstver-

lening.

Zoals u van ons gewend was, kon Wesselman al 

bogen op talrijke specialismen, waarin onze meer 

dan 20-tal belastingadviseurs actief zijn. Zo zijn er 

onze specialisatiegroepen Estate Planning, Finan-

ciële Planning, Formeel Recht, Internationaal be-

lastingrecht, BTW, Innovatiebox, Transfer Pricing, 

HRM, Juridische Dienstverlening, alsook Wessel-

man Pensioenadviseurs. In dit Wisselnieuws is een 

bijdrage van Sandra Zweekhorst van onze groep 

Financiële Planning opgenomen. Nieuw is dat we 

naast deze vaktechnische specialisaties ook op 

specialisaties in branches willen gaan voortbou-

wen. Zo houdt onze collega Marco de Hondt zich 

in het bijzonder bezig met (zorg)professionals. In 

deze editie is een artikel opgenomen over deze 

bijzondere branchegroep. 

In verband met de toename van het aantal speci-

alisaties buiten het specifieke terrein van de belas-

tingadvisering hebben we ook besloten om onze 

naam daarmee aan te passen van Wesselman 

Accountants | Belastingadviseurs in Wesselman 

Accountants | Adviseurs.

Nieuwe specialisaties binnen onze accountancy-

tak zijn bijvoorbeeld Forensic Accounting en 

Rating Services. Bij Rating Services gaat het met 

name om de screening en waardering van de kre-

dietwaardigheid van bedrijven, wat ondermeer 

bij crowdfunding een belangrijke rol speelt. Dit 

sluit aan bij een artikel van onze cliënten Helga 

van der Steen en Edwin Welner, die zich op dit 

nieuwe fenomeen van crowdfunding hebben ge-

worpen middels het online platform ‘The Dutch 

Deal’.

Zeer gewaardeerde lezer,

Ook is er in deze editie aandacht voor Ingrid 

Sanders-Teunissen van Kinderopvang Dikkie & 

Dik, een bedrijf dat sinds 1991 is uitgegroeid tot 

een organisatie met 90 medewerkers, en dat dit 

jaar zijn 6e locatie in Eindhoven gaat openen. 

 Ingrid stelt: ‘Wij zijn groot geworden door klein 

te blijven.’ Die uitspraak spreekt ons aan. Na de 

 splitsing heeft Wesselman een kleine 100 mede-

werkers, toegewijde en deskundige professio-

nals, en is onze organisatie aan de ene kant groot 

genoeg om onze cliënten te kunnen voorzien 

van talrijke specialisaties, en is onze organisatie 

tegelijkertijd ook voldoende klein om daarbij 

de persoonlijke relatie met onze cliënten niet 

te  verliezen en verder uit te bouwen. Een nieuw 

logo, een nieuw begin.

Wij wensen u veel leesplezier!

Hans van den Besselaar | vennoot / belastingadviseur

Voorwoord 
Hans van den Besselaar

Een financieel plan, ook iets voor u?
Wat is nu precies financiële planning en wat kan het 
voor u betekenen?

Crowdfunding creëert een  
geweldige win-winsituatie 
Helga van der Steen en Edwin Welner van The Dutch Deal

Wij verwelkomen bij Wesselman
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Helga van der Steen 
en Edwin Welner  

van The Dutch Deal
Crowdfunding is bezig aan een gestage opmars in Nederland. Niet alleen  ervaren 

steeds meer ondernemers de voordelen van deze alternatieve financierings

methode, ook investeerders herkennen in crowdfunding meer en meer een tool om 

op een  verantwoorde én lucratieve manier geldmiddelen beschikbaar te stellen aan 

 innovatieve, potentierijke Nederlandse bedrijven. Edwin Welner en Helga van der 

Steen zetten enthousiast in op een aanzienlijke vergroting van de spreekwoordelijke 

olievlek. Op het onlangs gelanceerde online platform The Dutch Deal presenteren 

zij de talrijke meerwaarden van crowdfunding en creëren zij een omgeving waarin 

 ondernemers en financiers elkaar in een winwinsituatie vooruit kunnen helpen.

Het promotiefilmpje van The Dutch Deal geeft 

bezoekers in een paar minuten tijd voldoende 

argumenten om vol voor crowdfunding te gaan. 

En ook de kenmerkende aanpak van The Dutch 

Deal wordt helder uit de doeken gedaan. “Crowd-

funding is in Nederland een redelijk nieuw begrip”, 

zegt Edwin. “Aan ons de taak om de bekendheid 

ervan te vergroten, bedrijven en investeerders 

te wijzen op de voordelen en, het allerbelang-

rijkste, ze via ons online platform daadwerkelijk 

bij elkaar te brengen. En dan blijkt dat beide par-

tijen een prima deal met elkaar kunnen maken 

en veel te winnen hebben. De ondernemer haalt 

via crowdfunding de benodigde geldmiddelen 

bijeen en vergroot tegelijk zijn klantenkring, de 

financier behaalt doorgaans een hoger rende-

ment dan wanneer hij zijn centjes naar de bank 

zou brengen. Daarnaast bepaalt men zelf in welke 

branche of regio er in een bepaald project wordt 

geïnvesteerd. Zo creëer je meer betrokkenheid, 

simpelweg omdat de investeerder ziet wat er met 

Crowdfunding  creëert een 
 geweldige  win-winsituatie

ficeerd door de AFM. Kortom, een investeerder 

krijgt bij ons de beste deal.” 

Verschil
Binnen het crowdfundinginitiatief van The Dutch 

Deal werken Edwin en Helga nauw samen met 

de accountants en adviseurs van Wesselman. Een 

constructie die prima bevalt, zo blijkt. “Wij facilite-

ren het geheel en nemen de administratie van de 

maandelijkse aflossing richting de investeerders 

voor rekening”, legt Edwin uit. “De specialisten van 

Wesselman, waarmee we al jaren een zeer pret-

tige relatie hebben, verzorgen de screening van 

de bedrijven en stellen het risicoprofiel op. Verder 

hebben zij in het voortraject proactief met ons 

meegedacht. Met een prachtig resultaat. 

Crowdfunding mag dan een nog wat onbekend 

verschijnsel zijn, de partijen achter dít initiatief zijn 

vertrouwd, ervaren en doen het nét even anders. 

Daarmee maken we het verschil.”

zijn geld gebeurt. Het mes snijdt voor elke partij 

dus aan meerdere kanten.” 

Zekerheid 
Kiezen voor The Dutch Deal is kiezen voor kwali-

tatief hoogwaardige en transparante dienstverle-

ning. Zonder tussenpersonen, banken of verbor-

gen kosten. Het platform legt investeerders alleen 

de échte opportunities voor en geeft op basis 

van een risicoprofiel vooraf helder inzicht in het 

te behalen rendement. Daarnaast is het  mogelijk 

de gedane investering continu te monitoren 

en  rapportages in te zien. “Elk bedrijf of project 

waarbinnen een behoefte bestaat aan financie-

ring wordt professioneel en op diverse punten 

uitgebreid gescreend”, vervolgt Helga. “Het gaat 

erom dat het bedrijf potentie heeft en zich in de 

praktijk heeft bewezen. Daarom ook richten we 

ons primair op bedrijven met een track record 

van twee jaar of meer. Extra zekerheid bieden we 

doordat het gehele financiële proces is gecerti-
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Nieuw specialistenteam 

binnen Wesselman 
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Wesselman ’(zorg)professionals’ 
Het toenemend aantal vrije beroepers binnen onze organisatie, waaronder met name zorg en legal professionals, én het grote 

aantal ontwikkelingen binnen de vrije  beroepsgroep, hebben geleid tot de vorming van het specialistenteam ‘Wesselman (zorg)

professionals’.

Dit specialistenteam is met name deskundig in de 

begeleiding van maatschappen van medisch spe-

cialisten. Zij zijn reeds ondersteunend geweest bij 

het oplossen van BTW problematiek bij samen-

werkingsverbanden, maar ook bij de invoering 

van de integrale bekostiging per 1 januari 2015 

en het behouden van het ondernemerschap 

na 1 januari 2015. Daarnaast zijn de Wesselman 

(zorg)professionals ervaren in de realisatie en 

vormgeving van nieuwe ondernemersactivitei-

ten van een maatschap binnen, maar ook buiten 

het ziekenhuis, waarbij het ziekenhuis mogelijk 

participeert, dan wel met het ziekenhuis wordt 

samengewerkt. 

Niet alleen maatschappen, ook de zelfstandige 

medisch specialist haalt voordeel uit de expertise 

van het specialistenteam. Hierbij kunt u denken 

aan de begeleiding bij de toe- of uittreding tot 

een samenwerkingsverband, de voorwaarden en 

bepalingen welke de samenwerking beheersen, 

maar ook de beoordeling van de financiële haal-

baarheid en financiering van de overname.

Tandheelkunde
Bij tandartsen speelt een groot aantal van de 

hiervoor genoemde zaken, zoals toe- en uittredin-

gen, praktijkovernames en de vaststelling van de 

goodwill. Daarnaast begeleiden wij waarnemen-

de tandartsen bij het verkrijgen van ‘Verklaringen 

arbeidsrelatie winst uit onderneming’, het opstel-

len van overeenkomsten van opdracht maar ook 

bij de optimalisatie van de stoelbezetting en de 

totstandkoming van tarieven. Met recht kunnen 

we stellen dat de deskundigen van Wesselman 

zich de laatste jaren hebben ontwikkeld tot een 

zeer kundig adviesteam voor tandartspraktijken. 

Bovenstaande geldt ook voor huisartsen, psycho-

logen, fysiotherapeuten en verloskundigen, waar-

onder bijvoorbeeld de begeleiding bij de toetre-

ding tot een eerstelijnsgezondheids centrum. 

Speciaal hiervoor hebben de Wesselman (zorg)

professionals een tienstappenplan ontwikkeld. Dit 

plan begint met een inventarisatie van relevante 

aspecten en de bestaande markt en eindigt bij 

een goed functionerend en symbiotisch  centrum. 

De Wesselman (zorg)professionals verliezen 

 nimmer hun onafhankelijkheid en hebben goede 

contacten met diverse beroepsorganisaties zoals 

de Orde van Medisch Specialisten, de Landelijke 

Huisartsen vereniging en het Koninklijk Neder-

lands Genootschap voor Fysiotherapie.

Legal professions 
De clientèle beperkt zich niet tot de zorgsector. 

Ook diverse legal professionals, waaronder met 

name notarissen en advocaten, worden in middels 

begeleid door de Wesselman (zorg)professionals.

Wij begeleiden de totale financiële, fiscale 

en juridische positie van onze relaties. In elke 

 ondernemings- en levensfase. Wij willen graag 

de totaaladviseur zijn voor onze vrije beroepers. 

Mocht u nader kennis willen maken met de 

 Wesselman (zorg)professionals, dan kunt u 

 contact opnemen met: 

Marco de Hondt 0492-548555 | 06-53324518

Marco.deHondt@wesselman-info.nl

’De clientèle beperkt zich niet tot de zorgsector. 
Ook diverse legal professionals worden inmiddels 
begeleid door de Wesselman (zorg)professionals.

Wij begeleiden de totale financiële, fiscale 
en juridische positie van onze relaties.’
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Persoonlijk en professioneel. En continu gefocust op het verhogen van de kwaliteit, 

op zowel de korte als lange termijn. De missie van Kinderopvang Dikkie & Dik is 

zo klaar als een klontje. “Ons ervaren en goed ingespeelde team vormt de basis van 

de door ons geboden kinderopvang”, aldus Ingrid SandersTeunissen, directeur van 

het vanuit Eindhoven opererende bedrijf. “Het heeft ons gemaakt tot wie we zijn: een 

fl exibele dienstverlener die het belang van kind en ouders nadrukkelijk centraal stelt. 

Maar de lat kan altijd hoger. Dat beseffen én bewijzen we telkens weer.”

De afspraak met Ingrid vindt plaats in een sfeervol 

woonhuis aan de Barrierweg in Eindhoven. Huist 

hier vandaag de dag de centrale administratie 

van Dikkie & Dik, in 1991 legde oprichtster Mi-

nette van Esch er de basis van de organisatie. In 

de jaren daarna kende de sky weinig limits. Anno 

2014 is Dikkie & Dik uitgegroeid tot een negentig 

medewerkers tellend bedrijf dat verspreid over 

vijf locaties in Eindhoven de dagelijkse opvang 

verzorgt van circa 800 kinderen in de leeftijd van 

nul tot dertien jaar. Op nagenoeg elke locatie vin-

den we een kinderdagverblijf, een buitenschoolse 

opvang en een peuterspeelzaal. “We zijn van alle 

markten thuis en kunnen kwantitatief inderdaad 

mooie cijfers overleggen”, aldus Ingrid, sinds 1997 

actief binnen Dikkie & Dik. “Maar alles valt en staat 

met kwaliteit. Onze kracht zit ’m nog steeds in de 

vergaande persoonlijke aandacht voor kind én 

ouders. We zijn groot geworden door klein te 

blijven. Dat zie je bij ons overal terug. Zo heeft 

elke locatie een vaste locatiemanager en beschik-

ken we over een stabiel team van deskundige 

medewerkers. Zij zorgen ervoor dat de kinderen 

hier genieten, maar zich ook in educatief en so-

ciaal opzicht ontwikkelen. Daarnaast zijn we erg 

fl exibel. We hebben oog voor de wensen van de 

ouders en halen alles uit de kast om elke vraag 

naar kinderopvang adequaat te beantwoorden.” 

We zijn groot
geworden door 

klein te blijven
Betrokken 
Het constant verbeteren van de kwaliteit staat 

bij Dikkie & Dik nadrukkelijk centraal. Daarvan 

zijn genoeg bewijzen. Investeren in scholing en 

coaching van de medewerkers is een vanzelfspre-

kendheid binnen het kinderverblijf. En de zorg 

voor een optimale huisvesting voor de kinderen 

wordt hier eveneens als logisch beschouwd. Wat 

dat laatste betreft, maakt Dikkie & Dik binnenkort 

een volgende stap.  “Eind 2014 nemen we aan de 

Waalstraat in Acht een nieuw kinderdagverblijf in 

gebruik. Het is een ontwikkeling waar we erg naar 

uitkijken, maar die tegelijkertijd behoorlijk wat 

impact heeft. Zeker op het fi nanciële en fi scale 

vlak. Gelukkig kunnen we ook in dit specifi eke 

geval rekenen op de expertise van Wesselman, 

waarmee we al zo’n twintig jaar een prima relatie 

hebben. Als opvolger van Eric Duits is Marco de 

Hondt sinds 1 januari onze nieuwe belastingad-

viseur. Dat klikt prima, het voelde vanaf het eerste 

moment als zeer vertrouwd. Net als Eric is Marco 

zeer betrokken en kent hij alle ins en outs van ons 

bedrijf, zowel fi nancieel als beleidsmatig. We heb-

ben de wens om in kwalitatief opzicht nóg verder 

door te groeien. Dan is het een fi jne gedachte dat 

iemand je ondersteunt en adviseert bij de dage-

lijkse gang van zaken, maar ook als er sprake is van 

bijzondere aangelegenheden.” 

Onze kracht zit ’m nog steeds in de vergaande  persoonlijke 
aandacht voor kind én ouders.
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Wat is nu precies financiële planning en wat kan het voor u betekenen?  Financiële 

planning is het maken van een compleet overzicht van uw  inkomens, uitgaven, en 

vermogens positie, zodat u een overzicht krijgt hoe u er in iedere periode van uw leven 

financieel voor staat.

U komt niets tekort, waarom zou u nu een finan-

ciële planning laten maken? Door te plannen 

wordt inzichtelijk of u mogelijk in bepaalde peri-

odes van uw leven wel middelen tekort komt om 

Een financieel plan, ook iets voor u?

uw dromen, wensen en doelen te realiseren. Door 

te plannen kunt u nu al stappen ondernemen, 

om te voorkomen dat u later iets niet meer zou 

 kunnen doen.

Wij verwelkomen bij Wesselman
Michel Prent
Senior Belastingadviseur

Joyce Verhoeven
Medewerker Communicatie & PR

Heidi Snoeijen
Cliënt Coördinator Scan & Herken

Ieder persoon, gezin of huishouding is gebaat bij 

een financiële planning. Of u nu een particulier 

bent met een baan, een ondernemer met een 

eenmanszaak of directeur van een BV. Iedereen 

wil graag overzicht over zijn financiële positie. 

Daarnaast lopen we iedere dag risico’s. We kun-

nen ziek of werkeloos worden. Of nog erger, over-

lijden. Een manier om deze risico’s te negeren is 

door “de kop in het zand te steken”. Een andere 

is om ze onder ogen te zien en bepaalde voor-

zorgsmaatregelen te nemen. Ook dit kan met een 

financieel plan.

Wanneer vermogen is opgebouwd dan zal dat 

op enig moment overgedragen worden aan een 

ander. Dit kan tijdens leven door bijvoorbeeld 

schenkingen te doen. Het uiterste moment is 

uiteraard bij overlijden. Dan geldt het erfrecht. 

Met behulp van een nalatenschapsplanning kan 

ervoor gezorgd worden dat er zoveel mogelijk 

vermogen fiscaalvriendelijk overgaat op de erf-

genamen. Een nalatenschapsplanning is dus een 

mogelijk verlengstuk van financiële planning.

Het voorgaande is slechts een beknopte schets 

van wat een financieel plan en een nalaten-

schapsplan allemaal kan inhouden. Zo’n plan 

wordt helemaal afgestemd op uw persoonlijke 

situatie. Daarom is een eerste inventarisatiege-

sprek van grote waarde. 

Kortom, een financieel plan, zeker ook voor u! 

Bij  interesse kunt u contact opnemen met één 

van onze financiële planners Noud Verstappen, 

Sandra Zweekhorst of Michel Prent.

Maarten Lührman
Senior Pensioenadviseur

Chantal van der Avoird 
Coördinator Financiële Administratie

Mariëlle de Kimpe-Weren
Medewerker Scan & Herken

Pleun Stevens
Assistent Accountant

Edwin op den Buijs
Salarisadviseur

Patricia Kager 
Senior Bedrijfsjurist
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Woensdag 28 mei

8.30 – 9.30 uur

Webinar ‘Wijzigingen arbeidsrecht’ 

Vanaf 1 juli aanstaande zal het arbeidsrecht in stappen gaan veranderen. 

Deze regels zijn van grote invloed op de arbeidsrechtelijke positie van uw 

werknemers. Tijdens dit webinar geven onze juristen mr. Stefan  Verdonk 

en mr. Charlotte Depondt, u uitleg over belangrijke  aankomende 

 wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht. Dit webinar kunt u een-

voudig achter uw computer volgen, uiteraard is er ook ruimte voor 

 vragen. Aanmelden voor dit webinar kan via www.wesselman-info.nl

Zaterdag 7 juni 2014

16.00 – 20.30 uur 

Wesselman sponsort Pinkster Polo in Waalre

Het Pinkster Polo in Waalre is een van de eerste toernooien van het 

 Nederlandse Polo seizoen, gecombineerd met bourgondisch genieten 

en een lifestyle promenade. Polo is een exclusieve sport die zich mag 

 verheugen in een groeiende belangstelling. Iedere speler in het team 

is uniek vanwege zijn specialisme, waardoor het team als geheel kan 

excelleren. Zo bedient ook Wesselman haar cliënten, met specialisten op 

financieel, fiscaal en juridisch terrein, gecombineerd met de gedreven 

kracht van onze audit- en accountancyteams. 

Dinsdag 17 en woensdag 18 juni 2014

8.00 – 10.00 uur

Ontbijtsessie ‘Collectief werknemers pensioen’

Onder het genot van een vers en gezond ontbijt met collega onder-

nemers, wordt door onze pensioenadviseurs mr. Stefan Joosten en 

 Maarten Lührman, de ingewikkelde materie met betrekking tot de 

 pensioenregeling voor medewerkers begrijpelijk en inzichtelijk gemaakt. 

Donderdag 10 juli 2014

16.00 – 20.00 uur 

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. 

Vrijdag 5 september 2014

12.00 – 17.30 uur

Golfen met Wesselman 

Een sportieve en laagdrempelige middag voor alle cliënten met  affiniteit 

voor golf. 

Voor meer informatie of deelname aan bovenstaande  bijeenkomsten, 

zie www.wesselman-info.nl 

       Agenda 2014
Ook in 2014 organiseert Wesselman Accountants | Adviseurs diverse activiteiten en bijeenkomsten voor cliënten en relaties. 

Binnenkort op de agenda: 



COLOFON
Wisselnieuws is een nieuwsblad over Wesselman Accountants | Adviseurs en haar

aangeboden diensten. Wisselnieuws verschijnt periodiek en wordt verspreid onder de  relaties 

van Wesselman Accountants | Adviseurs.

REDACTIE
Ingrid van de Poll, Joyce Verhoeven, Sandra Sullivan en Marco de Hondt.

Wesselman Accountants | Adviseurs

REDACTIEADRES
Postbus 6436, 5600 HK Eindhoven

Telefoon: 040-211 44 11

Telefax: 040-211 89 32

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.


