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Voorwoord
Met groot genoegen bieden wij u een nieuwe
editie aan van het Wisselnieuws. Een editie
met als thema lichamelijke en geestelijke
gezondheid; een onderwerp dat ons allemaal
raakt en waarvoor ook op de werkvloer
gelukkig steeds meer aandacht is.
Wat hebben mentale en fysieke gezondheid met
elkaar te maken? Alleen wanneer dit in balans
is, kunt u weloverwogen beslissingen nemen.
Ondernemen is immers topsport en vraagt om
een goede lichamelijke en geestelijke conditie.
Belangrijke thema’s voor Wesselman; niet voor
niets is één van onze kernwaarden ‘energiek’.
Voldoende beweging, goede voeding, maar
ook de werkomgeving heeft invloed op uw
welzijn. Hierin brengt u immers een groot deel
2

12
13
14
16
19

Wesselman draagt een warm hart
toe aan...
Personeel verzekeren tegen ziekte,
ja of nee?
Stefan Joosten | Directeur Wesselman Pensioenadviseurs

Voeding met een missie
Henri Michiels | Directeur Smood B.V.
en Munckhof Fruit Tech Innovators

Het beste van twee werelden
Marck Haerkens | Wings of Care

Op de agenda

Wij verwelkomen bij Wesselman
Joost de Wit
Manager Audit

Maurice Delver
ICT Medewerker

Ragna van Kesteren-Martens
Projectmedewerker

Jill Brouwers
Gastvrouw | Facilitair Medewerker

Boyke van Haendel
Assistent Aangiftemedewerker

Mike Bekkers
Junior Staff Accounting | Outsourcing

Annemeike van Rijn
Assistent Aangiftemedewerker

Jennifer Heijwegen
Junior Staff Accounting | Outsourcing

Mariëtte Brusselers-Kivits
Functioneel Applicatiebeheerder

Erik Beijers
Assistent Accountant

Astrid Moors-Franken
Salarisadministrateur

van uw leven door. Voor Wesselman geldt dat
mensen het belangrijkste element zijn in onze
dienstverlening. Omdat wij geloven dat we alleen ‘de beste adviseur’ kunnen zijn als we tegelijkertijd ook als ‘de beste werkgever’ worden
ervaren, hebben we ervoor gekozen om onze
werkomgeving grondig aan te pakken. Het
koetshuis wordt op dit moment rigoureus verbouwd en uitgebreid met een glazen corridor naar de v illa. Op deze manier worden het
koetshuis en het hoofdgebouw fysiek met elkaar verbonden. O
 nder het motto ‘Wesselman
verbindt’ willen wij onze medewerkers faciliteren door een b
 etere afstemming te realiseren van
de werkruimte en de werkactiviteiten en tegelijkertijd zorg te dragen voor een goede klimaatbeheersing, voldoende daglicht en uiteraard alle
benodigde faciliteiten om prettig en efficiënt te
kunnen werken.
In deze editie leest u dan ook over cliënten
die een belangrijke bijdrage leveren aan het
menselijk welzijn. Zoals Henri Michiels die met
Smood op een slimmere manier gezonde voeding wil produceren. Zijn missie is om met
zo min m ogelijk bewerking, zoveel mogelijk
voedingsstoffen te behouden en zodoende tot
een maximale smaak te komen.
Onze cliënt Marck Haerkens zoekt altijd grenzen

op, maar wel mét risicobeheersing. Negentien jaar lang werkte hij bij de luchtmacht als
traumachirurg én vlieger van onder andere Apache helikopters. De manier van samenwerken in
de luchtvaart, ook wel Crew Resource Management genoemd, past hij nu sinds tien jaar toe in
de zorg met zijn bedrijf ‘Wings of Care’.
Ook Paul de Niet is een man met een echte
missie. Met zijn holding MindCare wil hij goede
en goedkope geestelijke gezondheidszorg
bieden, voor verzekerden onder de zorgverzekeringswet, maar ook voor bedrijven en hun
medewerkers.
En wij als Wesselman? Wij stimuleren een
 ezonde levensstijl bij onze medewerkers én
g
cliënten en zijn onder andere de trotse sponsor
van een aantal sportverenigingen. Extra trots
zijn we dan ook om sponsor te mogen zijn van
Triathlon Brabant, een initiatief van onze cliënt
Jos van Langh dat dit jaar voor de eerste keer in
Helmond het levenslicht zal zien.
Meer over de Triathlon Brabant leest u op
 agina 4. Rest mij nog om u namens Wesselman
p
een ontspannen leeskwartiertje toe te wensen.

Arno Aarts | Fiscaal vennoot
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Triathlon Brabant
Helmond

Wesselman sponsort

Triathlon Brabant
Op 29 september 2019 wordt de eerste editie van de Triathlon Brabant gehouden
in en rondom de prachtige omgeving van natuur- en recreatiegebied Berkendonk
in Helmond. Wesselman Accountants | Adviseurs heeft zich voor een periode van
drie jaar gecommitteerd als sponsor van dit unieke event.

Ter ere van de sponsoring wordt het loopparcours
van Triathlon Brabant omgedoopt tot de Wesselman Run Course. Als accountants- en advieskantoor met een sterke regionale binding, bestond
bij Wesselman al langer de wens om als sponsor aan te haken op een sportief evenement in
de omgeving van Eindhoven en Helmond. Toen
ondernemer en initiatiefnemer Jos van Langh
bij Wesselman aanklopte met zijn idee om een
Triathlon te organiseren, hoefde Wesselman dan
ook niet lang na te denken: “De Triathlon Brabant
sluit perfect aan bij onze kernwaarden energiek
en samenhang. Daarnaast is het niet a lleen po-

sitief voor onze naamsb ekendheid, het is ook
voor onze medewerkers een leuke uitdaging om
samen naartoe te kunnen werken.” Aldus Anouk
van den Dungen, directielid van Wesselman.
In en rondom Berkendonk trainen sinds jaar en
dag tal van triatleten uit de regio hun zwem-,
fiets- en loopdiscipline. Deelnemers kunnen op
29 september kiezen voor 1/4e of 1/8e t riathlon.
Ook (bedrijven)teams zijn van harte welkom om
deel te nemen met trio’s. Het zwemmen kan door
supporters vanaf het strand worden gevolgd. Tevens zal er een korte landgang in het zwemonderdeel zitten. Het fietsparcours is een snel

parcours van 10,3 km per ronde. Het loopparcours
ligt rondom de recreatieplas van Berkendonk en
is de afsluiter van de wedstrijd.
Meer informatie vindt u op www.triathlonbrabant.nl. Direct inschrijven? Ga dan
naar www.ntbinschrijvingen.nl.
Wilt u aansluiten bij het bedrijventeam
van Wesselman? Ook dat kan. Maak dit
s.v.p. vóór 1 juli a.s. kenbaar bij uw relatiemanager, want ook deze uitdaging gaan
wij graag met u aan!

Wesselman
maakt zich sterk
voor Mike!
Altijd positief en vrolijk; een
supergezellige vent waar je op kunt
rekenen. Dat is Mike Sleegers, onze
gewaardeerde collega. In februari
2008 trad Mike toe tot het
Wesselmanteam om vervolgens amper
een maand later de diagnose te krijgen
die zijn leven in een ander daglicht
zette. Wat begon als ‘onschuldige’
tintelingen in zijn benen, bleek MS
te zijn.
Zelf sporten lukte al snel niet meer, maar daarvoor in de plaats trad Mike toe tot het bestuur
van HVV Helmond; de Helmondse Voetbal
vereniging. Bij Wesselman trad Mike toe tot de
personeelsvereniging, want Mike’s motto: focus
niet op wat je niet meer kunt, maar kijk juist naar
alles wat je wél kunt! Daarom collecteert hij al
6 jaar jaarlijks voor het MS-fonds, want dat is zijn
droom: dat MS op ‘n dag géén ongeneeslijke
ziekte meer is.

Wij kunnen altijd rekenen op Mike
Al bijna tien jaar lang kunnen wij erop rekenen
dat Mike samen met de o
 verige pv-leden onze
uitstapjes, barbecues, sportdagen en feesten
organiseert. En als het even kan, is Mike altijd zelf
van de partij. Altijd opgewekt en bereid om te
helpen.
Nu gaan wij op zondag 29 september zwemmen,
fietsen en hardlopen voor Mike. Want Wesselman
is niet alleen sponsor van Triathlon Brabant, maar
we doen er natuurlijk ook zelf aan mee!
Helpt u ons mee Mike’s droom te
realiseren? Doneren kan via
www.sterktegenms.nl/actie/mike-sleegers
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Paul de Niet &
Peter van Steensel
MindCare

MindCare voor particulieren en bedrijven

Goede geestelijke
gezondheidszorg,
op maat en dichtbij
Een man met een missie, zo kun je Paul de Niet omschrijven. Met zijn holding
MindCare wil hij goede en goedkope geestelijke gezondheidszorg bieden, voor
verzekerden onder de zorgverzekeringswet, maar ook voor bedrijven en hun
medewerkers. “Zo dichtbij en toegankelijk mogelijk, daar waar de mensen leven;
thuis, in de buurt en op het werk.”
Eén op de tien Nederlanders tussen de 18 en
65 jaar wordt geconfronteerd met een psychische stoornis. En het aantal meldingen van mensen met een burn-out blijft groeien. De druk in
de samenleving neemt toe en er is steeds meer
behoefte aan goede zorg.
MindCare, gevestigd in Valkenswaard, springt
daarop in. En met succes: “We groeien ieder jaar
met 35%, dit jaar lijkt het erop dat we zelfs met
50% groeien”, vertelt Paul de Niet (presidentdirecteur).
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“Als we zo doorgaan, is ons huidige pand over
anderhalf jaar te klein”, vult Peter van Steensel
(directeur Marketing) aan.

telijke gezondheidszorg als onder meer psychotherapeut en directeur van een GGz-instelling,
Metabletica op. Dit is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg met een variatie aan therapieën en behandelvormen voor alle leeftijden:
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Op maat, dichtbij en tegen een aanzienlijk lager
tarief dan bij andere GGz-instellingen.
“Dat komt omdat we geen contracten met verzekeraars hebben. Hierdoor kunnen we zo’n 30%
goedkoper werken en toch nog ontwikkelen.”
Metabletica staat overigens wel garant dat de
verzekeraar de behandeling betaalt.

Geen kamertjescultuur
Bij Metabletica staat een team van psychiaters,
klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ
psychologen en orthopedagogen klaar om
mensen, vaak met een vrij complexe problematiek, te helpen. “Samen met de cliënt bepalen
we het behandelplan. Daarbij vermijden we de
‘kamertjescultuur’ die binnen de geestelijke gezondheidszorg heerst. Een mensenleven speelt
zich niet af in behandelkamers, maar in gezinnen met partners en familieleden. We bezoeken
daarom onze cliënten ook thuis, want vaak zie je
dat mensen in hun eigen omgeving een ander
gedrag laten zien dan hier.”
De specifieke aanpak van Metabletica zorgt ervoor dat ook mensen van buiten de regio hulp
zoeken bij deze praktijk in hartje Valkenswaard.

Voor gezonde medewerkers
Behandeling op maat
MindCare is gevestigd aan de Hofnar 2 in
Valkenswaard en bestaat uit de dochterondernemingen: Metabletica, F-fect, Magnificent en
Magnificence.
Voor de start gaan we terug naar 2007. Toen
richtte Paul, na jarenlange ervaring in de gees-

Naast particulieren richt Paul zich ook op ondernemingen. “Met ons bedrijf F-fect screenen we ondernemingen op de lichamelijke
en geestelijke gezondheid van medewerkers.
Wetenschappelijk onderbouwd, aan de hand
van een speciaal ontwikkelde vragenlijst.”
“Dit is met name belangrijk voor bedrijven die
te maken hebben met een hoog ziekteverzuim”,
vult Peter aan. “De screening geeft zicht op medewerkers die dreigen uit te vallen. De overheid
spreekt vaak over preventie, maar heeft daar
geen geld voor. Dan moet het vanuit de bedrijven zelf komen.”
Paul knikt: “Het aantal burn-outs neemt toe. Dat
heeft te maken met deze tijd. Er ligt veel druk op
de werkvloer en het zijn vaak de hele goede medewerkers die hieraan onderdoor gaan. Zij gaan
nog harder aan de slag totdat ze zich helemaal
suf hebben gewerkt en uitvallen. En dan blijven
ze lang afwezig. Je kunt dat voorkomen”.
Blijkt uit de screening dat medewerkers hulp
nodig hebben, dan is daar Magnificent. “Met
dit bedrijf richten we ons op hulpverlening bij
onder meer burn-outs, maar ook op het gebied
van leefstijl. Zo zetten we een leefstijlcoach in
die op de werkvloer aandacht vraagt voor meer

beweging en betere voeding. Ook geven we
de nodige adviezen en opleidingen voor het
management.”

Beauty & Health
De jongste telg binnen de MindCare Holding is
ten slotte Magnificence. “Hierbij ligt onze focus
op Beauty & Health, omdat wij menen dat dit
samenhangt met hoe mensen zichzelf zien.
We kunnen een leefstijlcoach inschakelen die
bijvoorbeeld iemand met obesitas begeleidt. Hij
zorgt ervoor dat diegene gaat bewegen en voor
de juiste voeding kiest. Voor het uiterlijk introduceren we een nieuwe cosmeticalijn met biologische producten waarvan wij weten dat ze echt
werken, op korte en lange termijn.”

Samen met de cliënt
bepalen we het
behandelplan.
Wesselman
De MindCare Holding is in de loop der jaren ﬂink gegroeid. “In het begin werkten
we met zes mensen, nu met 32. We hebben inmiddels een directieteam, een financiële afdeling, noem maar op. Eén
accountant was niet meer voldoende
en daarom hebben we afgelopen december Wesselman erbij gehaald. We
krijgen vrij complexe vragen binnen,
bijvoorbeeld vanuit gemeenten, en
moeten aan allerlei eisen voldoen. We
hebben al veel goede adviezen gekregen van Wesselman en dat is heel belangrijk in de sturing van een bedrijf.
We zijn erg positief.”

Passie
Meerdere mensen van Wesselman werken
voor MindCare, ieder met een eigen specialisme. Een van hen is relatiebeheerder Merel van
den Nieuwenhuizen: “Ik heb vooral veel contact met financieel directeur Steven Vanderhoydonks. We hebben een goede klik en het
is interessant om te zien hoe MindCare zich inzet in deze branche”.
Paul: “Alles wat we hier doen, doen we met
passie. Dat geldt voor de directie en voor onze
medewerkers. Het mooiste aan ons vak is dat we
mensen leren hoe ze zichzelf kunnen helpen om
een zo gelukkig mogelijk leven te hebben”.
Meer informatie vind je op:
www.metabletica.eu,
www.f-fect.nl,
www.magnificence.nl.
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De HR adviseurs
van Wesselman
Wesselman HRM

Goed HRM-beleid:

Voorkomen beter
dan genezen!
Als ondernemer heeft u regelmatig te maken met allerlei personele vraagstukken. Uw medewerkers zijn de kern van uw
onderneming, dus u wilt dat alles op personeelsgebied op orde is. Bovendien wilt u tevreden en gezonde medewerkers die zich
prettig voelen binnen uw onderneming en zich ten volle kunnen ontwikkelen.
Een goed HRM-beleid vormt vaak de basis
voor het succes van een organisatie. Geschikt
en gemotiveerd personeel is de motor van uw
onderneming en helpt u om uw ondernemersdoelstellingen te verwezenlijken. Zeker in de
steeds krapper wordende arbeidsmarkt waarin
het een uitdaging is om goed personeel te motiveren en te behouden.

Wesselman HRM
Graag laten wij u kennis maken met Wesselman
HRM, waarin wij u als werkgever een compleet
en passend dienstenpakket aan kunnen bieden
op het gebied van HRM. Bij vraagstukken rondom personeel, gaat onze HRM-praktijk - waar
juridisch, fiscaal, financieel, HR en pensioenspecialisten samenwerken - aan de slag om de
vraagstukken vanuit de verschillende disciplines
samen voor de klant op te lossen. Door het bespreken van een praktijkcasus krijgt u een goed
beeld van de service en diensten waarmee wij u
kunnen ondersteunen op dit vlak.

met de overige salarissen binnen de organisatie.
Vanwege het ontbreken van een goed functieen salarishuis, kon de ondernemer de afwijzing
van het salarisvoorstel niet goed onderbouwen.
De HR adviseurs van Wesselman hebben de ondernemer geholpen bij het opzetten van het salaris- en functiehuis. Gelukkig was de kandidaat
gevoelig voor een arbeidsovereenkomst met

Een goed HRM-beleid
vormt vaak de basis
voor het succes van een
organisatie.
aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden,
die opgesteld werd door onze juristen. Onze specialisten op de loonafdeling verzorgden de verloning van de medewerkers, rekening houdend
met de arbeidsrechtelijke en verzekeringstechnische afspraken, alsmede de CAO specifieke verplichtingen.

In dienst nemen personeel
Jaren geleden was een van onze cliënten dringend op zoek naar een productieleider. Door
krapte op de arbeidsmarkt bleek het lastig om
een goed gekwalificeerde persoon te vinden.
Na een lange zoektocht heeft hij de juiste kandidaat weten te vinden, maar de salariseis was
ver boven budget en liep bovendien uit de pas
8

De pensioenen werden geregeld via de pensioen- en inkomensadviseurs van Wesselman.
Door hun specialistische kennis, sluit de pensioenregeling aan bij de wensen en doelstellingen van de onderneming en haar medewerkers
en kunnen de kosten beheersbaar worden gehouden.

Om zijn talenten nog beter te kunnen benutten,
mocht de medewerker een opleiding volgen. Uiteraard werd er door de juristen van Wesselman
een overeenkomst voor eventuele terugbetaling
van de opleidingskosten opgesteld.

Na verloop van tijd
De medewerker functioneert jarenlang naar tevredenheid. Maar op enig moment lijkt het erop
alsof hij niet gemotiveerd meer is. Omdat het van
belang is om tijdig deskundig advies in te winnen, weet de ondernemer met de hulp van onze
HR adviseurs de juiste inhoud aan de gesprekken te geven en een goed dossier op te bouwen, mocht een ontslagprocedure onverhoopt
onvermijdelijk zijn. De inhoud van de brieven om
de gesprekken te bevestigen worden nog eens
gecontroleerd door de juristen van Wesselman.
Na een tijdje meldt de werknemer zich ziek. De
ondernemer is op grond van de CAO verplicht
om tijdens het eerste jaar van ziekte 100% van
het salaris door te betalen en het jaar daarna
70%. In dit geval moest er een vervanger worden ingehuurd. Gelukkig heeft de ondernemer
Lees verder op pagina 10

Ralf van Wijk | Directeur Wesselman Consultancy
en Ingrid van de Poll | HR adviseur
9

op a dvies van onze inkomensspecialisten de financiële risico’s in verband met ziekteverzuim
en arbeidsongeschiktheid van de werknemers
goed afgedekt via een verzuimverzekering zodat
ook een intensief re-integratietraject opgestart
kon worden om een loonsanctie te voorkomen.
De pensioenadviseur heeft de beste aanbieder
in de markt geselecteerd, wat de ondernemer
veel geld heeft bespaard.

HRM bedrijfsscan
De ziekte van deze medewerker was niet het enige geval binnen de organisatie. De ondernemer
maakte zich voor wat betreft zijn personeelsbestand zorgen om de toekomstbestendigheid
van zijn organisatie. Niet alleen dat zijn medewerkers veilig, gezond en gemotiveerd de eindstreep zouden halen, maar vooral om ook in de
toekomst over voldoende gekwalificeerd personeel beschikken. De ondernemer besloot om de
HRM-bedrijfsscan van Wesselman uit te laten
voeren. Deze 0-meting gaf de werkgever organisatorische inzicht (alles rondom zijn medewerkers in één rapport en digitaal bijeen) zodat
knel-/verbeterpunten snel inzichtelijk en kansen en risico’s rondom de medewerkers gesig-

naleerd werden. In overleg met de HR adviseur
kon er middels een plan van aanpak actief worden gewerkt aan de duurzame inzetbaarheid
van de medewerkers - waar niet alleen de personeelsopbouw en het ziekteverzuim (objectieve indicatoren), maar ook de levensstijl en de
werk-/ privébalans van de medewerkers (subjectieve indicatoren) onderdeel van uit maakten-,
dat uiteindelijk heeft geleid tot een verminderd
ziekteverzuim, verhoogde productiviteit en
een gezondere doorstroming van de medewerkers.

Uiteindelijk
Uiteindelijk hebben de inspanningen van de
werkgever niet geleid tot het gewenste resultaat om de inspanningen van de werkgever niet
geleid tot het gewenste resultaat om de werknemer weer volledig te laten re-integreren. Beide partijen zijn tot de conclusie gekomen dat het
beter was om in goed overleg uit elkaar te gaan.
Om het recht op een uitkering niet te verliezen,
heeft de werkgever zich laten adviseren en ondersteunen door onze arbeidsrechtspecialisten.
De afspraken om tot een einde van het dienstverband te komen zijn door onze juristen om-

gevormd tot een vaststellingsovereenkomst. De
werknemer kon na het einde van zijn dienstverband zonder problemen een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.

Tot slot
Het heeft de voorkeur specialisten in een vroegtijdig stadium te betrekken, zodat problemen en
als gevolg vaak hoge(re) kosten kunnen worden
voorkomen door een goede voorbereiding. Een
bijkomend voordeel is dat een goed kader beschikbaar is om calamiteiten te plaatsen en als
werkgever/werknemer het hoofd te bieden.
Of het nu gaat om het aannemen van personeel,
inrichten van een salarishuis, opbouwen van een
dossier, een uitgebreide scan van uw organisatie of het ontslag van een medewerker; Wesselman beschikt voor ieder vraagstuk over de juiste
specialisten.
Meer weten? Bel uw adviseur bij Wesselman
Accountants | Adviseurs.
Mariëlle Scheepens | Arbeidsjurist en
Bart van Gool | HR specialist internationale
loonheffingen

7 tips om te voorkomen in plaats van genezen!
1. Voldoe aan wet- en regelgeving
Rondom personeel bestaan veel wetten en
regels. Voor een goed personeelsbeleid moet
een bedrijf hieraan voldoen. Niet alleen om
hoge boetes te voorkomen, maar vooral om
werknemers de bescherming te bieden waar
zij recht op hebben.
2. Leg afspraken goed vast
Het is belangrijk om afspraken met werknemers goed vast te leggen. Het begint met een
goede arbeidsovereenkomst, maar ook een
personeelshandboek of een bedrijfsreglement
kunnen daarbij helpen.
3. Stem regelmatig af
Om op één lijn te blijven met uw medewerkers,
is het van belang om regelmatig af te stemmen over het werk. Door het invoeren van een
gesprekscyclus vindt dit op structurele basis
plaats. Met een jaarlijks terugkerende reeks gesprekken waarin onder meer de doelstellingen,
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afspraken en ontwikkelingen worden besproken, worden de doelen van de medewerkers
en die van de organisatie bij elkaar gebracht.
4. Laat uw medewerkers zich ontwikkelen
Personeel is het belangrijkste bedrijfskapitaal,
dit betekent dat je ook hierin moet investeren.
Naast de mogelijkheid om een opleiding te
volgen, zijn er ook andere manieren om medewerkers zich te laten ontwikkelen. Bovendien
heeft iedere werkgever op grond van de Wet
werk en zekerheid een scholingsplicht.
5. Ga bewust om met verzuim
Ziekteverzuim kan grote gevolgen hebben
voor een bedrijf. Bij een goed personeelsbeleid
ga je hier bewust mee om. Als een werknemer
bijvoorbeeld (tijdelijk) zijn werkzaamheden
niet kan uitvoeren, dient samen met de werknemer ingezet te worden op alternatieve werkzaamheden. Zo worden de kosten van verzuim
beperkt en praktische problemen voorkomen.

6. Ga zorgvuldig om met disfunctioneren
Soms gebeurt het dat een werknemer onvoldoende functioneert, dan is het van belang om hier op zorgvuldige wijze mee om te
gaan. Een disfunctionerende werknemer kan
niet zomaar weggestuurd worden. De wet stelt
namelijk allerlei eisen aan ontslag bij disfunctioneren, zoals een verbetertraject. Het disfunctioneren moet aannemelijk worden gemaakt
met een ontslagdossier.
7. Win tijdig advies in
Wij zien dat juridische vraagstukken pas
worden neergelegd als het niet meer anders
kan. Soms worden onverantwoord grote
juridische risico’s genomen, die met tijdig (juridisch) advies voorkomen hadden kunnen worden. Omdat voorkomen beter is dan genezen,
adviseren we dan ook tijdig (juridisch) advies
in te winnen. De HR specialisten helpen u hier
graag bij!
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Wesselman draagt
een warm hart
toe aan...

Stefan Joosten
Directeur Wesselman | Pensioenadviseurs

JC, Aristos Best
Almonte U20, Eindhoven

Personeel verzekeren
tegen ziekte ja of nee?

Eén van onze kernwaarden is ‘energiek’. Als werkgever hechten wij veel waarde aan een gezonde
leefstijl en steunen wij onze medewerkers graag bij hun sportieve uitdagingen.

Met name als een werknemer langdurig ziek is, kan dat een grote financiële impact hebben op uw
bedrijf. Als werkgever bent u namelijk verplicht om 70 tot 100% van zijn loon door te betalen in de
eerste twee jaar van zijn ziekte.* Naast de loonkosten, bent u ook nog geld kwijt aan de vervanging
en re-integratie van uw zieke werknemer.
Dames 1, PSV Handbal
Senioren 3, HVV

JO19-1, Woenselse Boys

SamenLoop voor Hoop Helmond

In veel gevallen kan het daarom verstandig zijn een ziekteverzuimverzekering af te sluiten.
Wij kunnen dit aan de hand van het volgende praktijkvoorbeeld illustreren:

Praktijkvoorbeeld ziekteverzuim
• Een werkgever, actief in de technische groothandel, heeft een salesmanager in dienst;
• Deze werknemer heeft een bruto maandsalaris van € 4.000.
• De werknemer krijgt een ongeluk en kan daardoor 3 maanden niet werken.
• In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de werkgever hem tijdens zijn ziekte in het
eerste jaar 100 procent van zijn loon doorbetaalt.
Hoeveel geld gaat dat de werkgever kosten?
Heren 1, HC Nuenen
Loonkosten tijdens ziekte
Loondoorbetaling in de periode van ziekte
Werkgeverslasten (20%)

JO11-3, Best Vooruit
Hockey Club Helmond

€ 12.000
€ 2.400
€ 14.400

Extra kosten tijdens verzuim
Kosten verzuimbegeleiding en re-integratie
Kosten inhuur vervangende salesmanager
Productieverlies

€ 600
p.m. *
€ 3.000
€ 3.600

JO12, RKSV Nuenen
Helmondse Golf Club Overbrug

Totale kosten werkgever i.v.m. verzuim

€ 20.000

Het mag duidelijk zijn dat het verzuim een ﬂinke financiële impact heeft voor het bedrijf!
De werkgever had dit ziekteverzuimrisico grotendeels kunnen afdekken middels een ziekteverzuimverzekering voor een premie van ongeveer € 180 per maand (op basis van een eigen risico van 20
werkdagen). De werkgever had er derhalve goed aan gedaan een verzuimverzekering af te sluiten.
Een echte regel wanneer wel of niet verzekeren is er echter niet. Dat is afhankelijk van de verzuimcijfers uit het verleden, de grootte en de financiële positie van het bedrijf. Uiteraard kunnen de
inkomensadviseurs van Wesselman u daarin uitstekend adviseren.

Mierlo ME2
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*) Na twee jaar hoeft u in principe geen loon meer door te betalen, tenzij het UWV vindt dat u als werkgever uw re-integratieverplichtingen onvoldoende bent nagekomen. Dan loopt u het risico maximaal nog derde jaar loon door
te betalen aan uw zieke werknemer. Ingeval u er als werkgever voor gekozen heeft om voor de Ziektewet en WGA
eigenrisicodrager te zijn, kan een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer u in totaal zelfs tot 12 jaar
lang geld kosten!
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Henri Michiels
Directeur Smood B.V. en
Munckhof Fruit Tech
Innovators

Innovatie in de food sector

Voeding met een missie

Op een slimmere manier gezonde voeding produceren, waarbij het doel is zoveel
mogelijk voedingstoffen te behouden en tot een maximale smaak te komen.
Dat is de missie van Henri Michiels. Hij vertrok in 2015 als aandeelhouder bij
Machinefabriek Dinnissen om zich als directeur van onder andere Smood B.V.
en, sinds dit jaar samen met Hans Smits, Munckhof Fruit Tech Innovators
volledig op deze missie te richten
Smood staat ook voor Smart Food; voeding
met een missie. Bewezen gezond, verantwoord
en vooral ook toegankelijk voor iedereen. Met
Munckhof Fruit Tech Innovators, van oorsprong
een familiebedrijf dat al ruim 130 jaar gespecialiseerd is in innovatieve technieken voor de teelt
van fruit en olijven, beïnvloedt Michiels het proces nu al bij de eerste schakel van het bereidingsproces: de oogst.
Gezonde voeding is een veelbesproken onderwerp en zoals Michiels aangeeft; “er wordt veel

ceren van goedkopere voeding. Mijn filosofie is:
maak voeding niet goedkoper, maar juist duurder
zodat je gezonde en lekkere voeding kunt maken. Mensen eten immers altijd te veel en dat is
al niet gezond, maar wat we eten is ook niet zo
gezond als gevolg van het bereidingsproces. De
timing is nu goed, want mensen zijn bewuster
op zoek naar betere voeding, maar de industrie
loopt hierin nog mijlenver achter dus het is nog
niet goed verkrijgbaar.”
Als voorbeeld vergelijkt Michiels dierenvoeding

“We moeten voeding niet goedkoper maken, dat is
juist heel dom. Mensen eten altijd te veel, dus maak
het vooral duurder en ook veel beter”
geroepen over wat wel en niet gezond is, maar
weinig bewezen”. Voor de bewijzen werkt Michiels dan ook nauw samen met de Universiteiten in Maastricht, Wageningen en Bonn. Alleen
op basis van kennis en nauwe samenwerking in
de keten kunnen we als voedselproducenten innoveren, is zijn stelling. “Wist je dat we al 60 tot
90% van de voedingsstoffen verliezen tijdens
het bereidingsproces? Het begint al bij de oogst.
Door een tekort aan plukkers is er wereldwijd een
groot plukprobleem. Hierdoor lijden we tijdens
het oogsten al verliezen van 20 tot 30%. Vervolgens wordt veel voedsel gedroogd, maar door
het drogen verlies je zelfs 90% aan voedingsstoffen! Zonde natuurlijk.”
Volgens Michiels toont de food sector weinig
innovatiekracht: “De sector is vooral gericht op
massaproductie en kostenefficiëntie; het produ14

met menselijke consumptie. Wij belonen onze
honden en katten met producten van wel € 20
per kilo; uitgebalanceerde producten met een
hoge voedingswaarde. Onze kinderen ‘belonen’
wij met snoep en koek, pure suikerbommen! Het
is bewezen dat wanneer je telkens meer dan 50
gram toegevoegde suikers per dag nuttigt, dit op
de lange termijn puur gif is voor je lichaam. De
kennis en technologie om het beter te doen zijn
aanwezig, maar om op maatschappelijk niveau
daadwerkelijk verschil te kunnen maken is volgens Michiels meer samenwerking nodig tussen
de strategische partners in de food sector: “De
food sector bestaat voornamelijk uit zelfstandig
functionerende entiteiten; ieder levert zijn eigen
producten, losse componenten. Maar juist door
kennis te delen en meer samen te werken, kunnen we nog veel winst behalen in de sector. Zo-

wel in geld als in gezondere producten, wat de
markt ook wil.”
De machines voor de fruitbouw die in de fabriek
in het Limburgse Horst worden geproduceerd
blinken uit wat techniek en innovatie betreft en
genieten wereldwijd een grote naamsbekendheid. Zo staat één van de laatste innovaties momenteel te blinken in de bedrijfshal. Deze high
tech spuit- en oogstsystemen zijn dankzij diverse camera’s, chips en sensoren niet alleen in
staat om appels te tellen, maar ook om te detecteren wat de blad- en bloesemgroei is en wat de
windrichting is en geeft ook inzicht in de oogstopbrengst per rijlengte. Op basis van deze gegevens past de spuitmachine b.v. automatisch zijn
spuitkracht in een bepaalde richting aan; nieuwe
techniek resulteert in grote kostenbesparing in
middelen, waardoor een maximaal resultaat kan
worden behaald en er vrijwel geen verspilling is.
Ook verzamelt de machine data, die de consument te zijner tijd kan inzien op het moment dat
het fruit wordt gekocht.

Geen doelen, maar leren en
bijstellen
Wat betreft de toekomstvisie van Smood en
Munckhof laat Michiels zich volledig varen op
kennis en technologie. “Ik kijk niet verder dan één
of hooguit twee jaar vooruit. Grote doelen stellen vind ik gevaarlijk, want iedere dag leer je weer
iets nieuws en dan moet je doelen juist bij kunnen stellen. Al van ver voor zijn vertrek bij Dinnissen werkt Henri Michiels samen met Wesselman
Accountants | Adviseurs. “Er is sindsdien veel gebeurd. Naast het ontzorgen van de jaarlijkse werkzaamheden heeft Wesselman mij ondersteunt bij
het vormgeven van structuren en is gesprekspartner bij ideeën en samenwerkingsplannen.”
Michiels vaste contactpersonen bij Wesselman
zijn fiscaliste Anouk van den Dungen en relatiebeheerder Ingeborg van den Heuvel. “Wesselman
is qua grootte geen big four bedrijf, maar zij beschikken wel over veel disciplines en hebben hierdoor een behoorlijk kennispalet in huis.”
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Marck Haerkens
Wings of Care

Het beste van twee werelden
Grenzen opzoeken, maar wel de risico’s beheersen. Marck Haerkens, oprichter en eigenaar van Wings of Care, doet bijna zijn
hele leven niet anders. Dat geldt voor zijn werk en privéleven, maar daarover later meer. Negentien jaar lang werkte hij bij
de Koninklijke Luchtmacht, onder meer als traumachirurg én vlieger van Apache helikopters. Er rustten daarbij regelmatig
grote verantwoordelijkheden op zijn schouders. De manier van samenwerken in de beroepsluchtvaart, ook wel Crew Resource
Management (CRM) genoemd, vertaalt hij sinds tien jaar naar hoogrisico zorgafdelingen.
Er gaat een verhaal vooraf aan het ontstaan van
Wings of Care. Je stapt tenslotte niet zomaar uit
de Koninklijke Luchtmacht na een carrière van
bijna twintig jaar. Marck vertelt: „Het zoontje van
een collega-vlieger werd veel te vroeg geboren
en belandde met ernstige medische afwijkingen op de intensive care. Zijn behandeling verliep niet optimaal. Dat had niks te maken met de
kennis en motivatie van de professionals, of apparatuur van het ziekenhuis, maar met de multidisciplinaire samenwerking tussen de (para)
medische professionals. Bijvoorbeeld de informatieoverdracht tussen dienstdoenden.
Mijn collega en zijn vrouw spraken de leiding
hierop aan. Ze zeiden ook dat ik chirurg en luchtmachtpiloot ben en zodoende beide werelden
ken. Het voorstel was om het samenwerkingsconcept uit de luchtvaart te introduceren op de
betreffende intensive care.”
Marck ging met een andere collega, vliegerpsycholoog Guus van den Elzen, aan de slag om de
Crew Resource Management-materie te vertalen naar het ziekenhuis. Vandaag de dag werkt
de betreffende afdeling nog steeds volgens dit
principe. Vele andere ziekenhuisafdelingen inmiddels ook.
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OK versus cockpit
„De overeenkomst tussen een operatiekamer
en een cockpit is dat in beide kritische processen plaatsvinden. De kans op fouten wil je minimaliseren, want het gaat om mensen. Controle
en risicomanagement zijn heel belangrijk in beide omgevingen. Toch gaat men in de luchtvaart
heel anders met elkaar om dan in de zorg. Ik denk
dat zorgorganisaties door hiervan te leren nog
verder kunnen professionaliseren.”
De voormalige ‘pilot-physician’, zoals de dubbele
functie bij de luchtmacht wordt genoemd, ging
niet bepaald over één nacht ijs toen hij de materie uit de luchtvaart omzette naar een curriculum
voor de zorg. Hij deed onderzoek naar ‘Human
Factors and Team Performance’ en promoveerde hier zelfs op. Ook kreeg hij erkenning voor zijn
CRM-project op de IC van het Radboudumc. De
Inspectie Gezondheidszorg, tegenwoordig IGJ,
kende de ZorgVeiligPrijs toe in 2013.
Maar wat houdt een Wings of Care CRM-traject
eigenlijk in? Marck legt het uit aan de hand van
een van zijn persoonlijke interesses, racen. „Neem
bijvoorbeeld Max Verstappen. Al lijkt racen een
individuele sport, toch zit achter de coureur
een heel team dat bezig is om de top te kun-

nen bereiken. Goede individuele vaardigheden
en materialen zijn natuurlijk de basis (skills). Dat
noemen we ‘level 1’. Ook level 2 is afgedekt. Dat
wil zeggen dat er goede werkafspraken, procedures en checklists zijn, zoals wie doet wat tijdens
een pitstop (drills). Maar om de teamprestatie te
maximeren is meer nodig, zoals een team dat
elkaar helpt maximaal te presteren en optimaal
leert van gemaakte fouten. Dit noemen we level
3 (team dynamics). Bij het team van Verstappen
zit dat wel goed, maar in veel organisaties schort
het hieraan. Teamleden werken ieder voor zich
en denken niet mee met de ander. Je moet vooruit, achteruit, linksom en rechtsom kunnen denken om samen tot het beste resultaat te komen.”

Intensief proces
Wings of Care focust op dat laatste niveau. Hierbij
wordt altijd eerst de hoogste laag in de organisatie getraind, het bestuur dus. Zij moeten dit samenwerkingsconcept niet alleen begrijpen maar
ook ondersteunen anders begint Marck er niet
aan. Vervolgens krijgt iedereen op de afdeling –
van hoogleraar tot verpleegassistent - dezelfde,
tweedaagse training. „Dat zijn twee heel intensieve dagen. We werken met scherpe geesten.
Lees verder op pagina 18
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Op de agenda
De Keukentafel
Donderdag 20 juni | Maandag 2 september | Maandag 4 november

Vakmensen op medisch gebied die kritisch zijn.
Je vertelt hen niet zo maar even hoe de wereld
in elkaar steekt. Ze discussiëren op hoog niveau
met ons als trainers. Dat maakt het voor ons als
trainers uitdagend. En het proces loopt telkens
anders. Dit wordt nóóit routine en daarom vind
ik het zo leuk om te doen.”
Na zo’n training houdt het nog niet op. Eigenlijk
begint het dan pas. De Wings of Care implementatie-systematiek duurt zeker een jaar. Daarbij
staan Marck en zijn collega’s de cursisten terzijde. Hij is namelijk niet de enige die de trainingen
verzorgt. Er zijn in totaal acht trainers verbonden
aan zijn organisatie. Allen hebben een ‘hybride
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achtergrond’, zoals de eigenaar het noemt. Ofwel, ze hebben minimaal twee stevige beroepen
op hun CV staan, waarvan een operationeel. Zo
zijn er bijvoorbeeld trainers die psycholoog en
vlieger zijn of vlieger en oud-hoofd van de militaire inspectiedienst. Bijna allemaal contacten
uit Marcks tijd bij de luchtmacht. “Uniek om met
collegae waar je als militair intensief mee hebt
samengewerkt nu een zorgmissie uit te voeren”
Ook al heeft hij nu tien jaar geleden de actieve
dienst verlaten (nog wel reservist gebleven), vliegen doet hij nog steeds.
„Eens een vlieger, altijd een vlieger. Ik heb pas
weer het jaarlijkse examen (profcheck) gedaan,

dat is verplicht om het commerciële helikoptervliegbrevet (CPL-H) geldig te houden. Zou voor
de zorg overigens ook geen slecht idee zijn. En
ik maak nog genoeg uren. Af en toe vliegt mijn
vrouw Hortence ook mee, en een enkele keer
zelfs onze hond Laika, die heeft een speciaal tuigje ervoor.”

Hoezo pensioen?
Het enige wat Marck vorig jaar heeft moeten laten verlopen omdat het bedrijf zijn meeste tijd
opslokt, is zijn chirurgregistratie. „Dat vind ik wel
jammer, maar je kunt niet alles ‘een beetje’ doen.
Ik ga nu vol voor Wings of Care. Voorlopig ben ik
hier nog niet klaar mee. Ik ben nu 57, maar met

mijn pensioen ben ik nog niet echt bezig.” Marco de Hondt, fiscalist bij Wesselman Accountants
| Adviseurs en Marcks relatiemanager, knikt hartgrondig als hij dit hoort. „Ik ken Marck nu een
jaar of vijf. Hij is inderdaad geen persoon om stil
te zitten. We praten wel eens over de toekomst,
bijvoorbeeld over vermogensplanning en inkomensverloop, maar ook over het uitbreiden van
zijn concept naar andere branches. Ik vind het zo
bijzonder wat hij doet. In mijn ogen zou dit ook
perfect in andere organisaties kunnen werken.”
Voorlopig houdt Marck het bij zijn expertise, de
zorg. En dat is mede omdat hij een missie heeft.
„Mijn doel is om deze materie in de reguliere
opleidingen voor zorgprofessionals te laten opnemen. Ik vind dat het onderdeel hoort uit te
maken van hun vakmanschap. Als dat lukt, ben
ik blij.” Ondertussen werkt hij gestaag door aan
het verbeteren van intensieve zorgafdelingen. Als
bedrijf hoeft hij niet zo nodig te groeien. „Ik wil
in balans zijn. Ik realiseer me dat dat voor mijn
accountant best een bijzondere uitgangspositie
is.” Marco heeft er geen moeite mee. „Qua omvang is hij inderdaad een kleine klant, maar wat
hij doet en de denkwijze die daarachter zit, is zo
uniek. Dat koesteren wij.”

De Keukentafel is een exclusieve bijeenkomst voor en door familiebedrijven, gefaciliteerd door Wesselman. Onder het genot van een seizoensgebonden maaltijd, willen wij u als ondernemer de gelegenheid bieden om in contact te komen met ambitieuze collega-familiebedrijven, zodat u aan de hand
van een thema in een vertrouwde setting ervaringen en tips met elkaar kunt uitwisselen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ontbijtsessie ‘Actualiteiten personeel en arbeid’
Woensdag 19 en donderdag 20 juni (Eindhoven)
8.00 – 10.00 uur
Onder het genot van een goed verzorgd ontbijt met collega-ondernemers wordt u bijgepraat over de
actualiteiten op juridisch en HRM gebied. Ook worden de belangrijke wijzigingen in socialeverzekeringsrecht en loonbelasting besproken. Te denken valt onder meer aan Wet Arbeidsmarkt in Balans
(WAB), compensatieregeling transitievergoeding, WAGW-EU en de gewijzigde loonheffing tabellen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Golfen met Wesselman
Vrijdag 6 september
Een sportieve namiddag met collega ondernemers in de buitenlucht, even weg van alle dagelijkse verplichtingen. De wedstrijd wordt gespeeld op onze ‘thuisbaan’ HGC Overbrug in Helmond, een prachtige gereconstrueerde baan, grenzend aan een natuurgebied en het riviertje de Schevelingseloop.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ontbijtsessie ‘de Miljoenennota’
Dinsdag 24 september (Eindhoven)
8.00 – 10.00 uur
Onder het genot van een goed verzorgd ontbijt met collega-ondernemers wordt u n.a.v. Prinsjesdag
bijgepraat over wat de Miljoenennota concreet voor u als ondernemer betekent.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Triathlon Brabant
Zondag 29 september

“Je moet vooruit,
achteruit, linksom en
rechtsom kunnen
denken om samen tot
het beste resultaat te
komen.”

Op 29 september 2019 wordt de eerste editie van de Triathlon Brabant gehouden in en rondom de
prachtige omgeving van natuur- en recreatiegebied Berkendonk in Helmond. Wesselman Accountants
| Adviseurs heeft zich voor een periode van drie jaar gecommitteerd als sponsor van dit unieke event.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ontbijtsessie ‘Actualiteiten & Eindejaarstips’
Dinsdag 19 november (Helmond)
Donderdag 21 november (Eindhoven)
8.00 – 10.00 uur

Het gaat niet alleen over werk tussen de twee
autoliefhebbers. Ook de verrichtingen van Max
Verstappen en de Grand Prix in het algemeen
komen regelmatig aan bod. Sinds kort heeft
Marck een heuse Donkervoort in zijn garage
staan. Een met de hand gemaakte sportwagen
van Nederlandse makelij. Lachend: „naast de bevrediging die ik met Wings of Care vind heb ik die
kick nog wel ergens nodig. Soms vind ik die laagvliegend. Ik hou van grenzen opzoeken, maar wel
met risicobeheersing.”

Wanneer het einde van het jaar weer in zicht is, organiseert Wesselman Accountants | Adviseurs
traditiegetrouw een tweetal ontbijtsessies waarin u onder het genot van een goed verzorgd ontbijt
met collega-ondernemers wordt bijgepraat over alle ontwikkelingen die u als ondernemer niet wilt
missen.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan (een van) bovenstaande
activiteiten. Wilt u zich aanmelden? Dit kan persoonlijk via uw relatiemanager of
via www.wesselman-info.nl/over-wesselman/bijeenkomsten.
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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 130
adviseurs 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
Accounting | Outsourcing

REDACTIE
Anouk van den Dungen, Johan Koolen en Joyce Verhoeven.
Wesselman Accountants | Adviseurs

REDACTIEADRES
Kantoor: Helmond
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
Bart van Horik
KlaasenVandeursen Communicatie, Helmond
Drukkerij All Color, Eersel
Hoewel bij het samenstellen van het Wisselnieuws de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, 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.

