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Voorwoord
In mei 2015, nu ruim 5 jaar geleden, is mij
gevraagd het voorwoord te schijven voor
het Wisselnieuws met de veelbelovende titel
‘De wind in de zeilen’. We kwamen langzaam
uit een zware recessie, de economie trok
weer aan. Terwijl ik dit voorwoord schrijf, zijn
de weersomstandigheden helaas minder
gunstig; de titel van dit Wisselnieuws is niet
voor niets ‘Zeilen met wind tegen’.
De vakantieperiode en acute noodsituatie
mogen voor nu in Nederland achter de rug
zijn, wereldwijd zitten we nog steeds diep in
een pandemie en het is onzeker hoe deze zich
op termijn zal ontwikkelen. Voor nu kunnen we
alleen lering trekken uit voorgaande maanden.
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“Samen, met zo min mogelijk kleerscheuren, sterker uit de storm komen.”

Voorwoord

De voorgaande maanden hebben vooral
onze organisatiestrategie en missie bevestigd,
misschien zelfs versterkt. Twee jaar geleden
hebben wij besloten dat de langdurige
vertrouwensrelatie met onze cliënten altijd op
nummer één staat. Onze conclusie was dat wij
het beste functioneren in de rol van vertrouwensadviseur; een soort ‘financiële raadgever
c.q. vriend van de familie’. Waren sommige collega’s aanvankelijk en terecht nog huiverig voor
deze keuze – want hoe zit het dan met de kwaliteit van onze werkzaamheden en onze onafhankelijkheid en integriteit? – nu lijken de neuzen
meer dan ooit dezelfde kant op te staan.

relatie en omgang met u. Door er voor u te zijn
wanneer u ons nodig heeft, bij voorkeur eerder.

In de wereld waarin wij als kantoor opereren, zijn
kwaliteit en integriteit noodzakelijk om te kunnen
overleven. Dit zijn géén unieke waarden, het zijn
vanzelfsprekendheden. Als ondernemer mag je
er vanuit gaan dat een Nederlands accountantsen advieskantoor goede kwaliteit levert en er,
dankzij de strikte wet- en regelgeving, weinig
‘matige’ kantoren zijn. Bovendien kunnen ook wij
als p
 rofessionals fouten maken, adviseren blijft
in veel gevallen mensenwerk. Waarin wij wél
het verschil kunnen maken en wezenlijk anders
zijn, is in onze persoonlijke benadering. Onze

Feestjaar

In dit Wisselnieuws leest u dat ook onze relaties
Jan-Koenraad Veenstra en Riël Notermans van
Zzapps hun strategie en visie bevestigd zien. Zij
geloven al tien jaar dat webbased w
 erken, z onder
fysieke server, de toekomst is. In de afgelopen
periode is dit besef ook bij veel andere ondernemers versneld doorgedrongen. Jeroen D
 riessen
van de Driessen Groep geeft een persoonlijk
kijkje in zijn keuken en laat zien hoe je openheid
en kwetsbaarheid durven tonen juist heel sterk
kan zijn.

Het jaar 2020 had voor ons een feestjaar moeten
zijn: in mei bestonden wij 40 jaar. Maar na een
intensieve verbouwing, brak precies in de maand
dat wij onze nieuwbouw mochten b
 etrekken de
pandemie uit en gingen wij noodgedwongen
thuiswerken. Corona zette een streep door alle
jubileumactiviteiten.
Toch zijn wij dankbaar. In deze vier decennia
h ebben wij sterke vertrouwensrelaties op

mogen bouwen met prachtige organisaties,
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waaronder veel familiebedrijven. In de afgelopen
periode heeft u meer dan ooit een beroep op
ons gedaan en hebben wij veel voor u mogen
betekenen. Het gestelde vertrouwen blijkt groot,
en dat is precies de reden waarom wij doen wat
we doen en al 40 jaar bestaan.
Over de crisis en de (mogelijke) gevolgen ervan
is inmiddels voldoende gezegd en g
 eschreven.
De toekomst zal moeten uitwijzen welke
theorieën en standpunten hout snijden en wat
de gevolgen voor ons zijn. Met de nadruk op
‘ons’, want laten we dit alsjeblieft bekijken vanuit
een maatschappelijk perspectief en samen alle
zeilen bijzetten. Samen zijn we écht sterker.

Erik Jasper Noll
Maatschapsvoorzitter
Wesselman Accountants | Adviseurs
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Jan-Koenraad Veenstra
en Riël Notermans
Zzapps

“Geef je medewerker
de vrijheid om te innoveren”
De maanden die achter ons liggen hebben veel organisaties gedwongen om nieuwe wegen in te slaan en bestaande
processen versneld te veranderen. Er zijn ook organisaties voor wie de gekozen strategie is bevestigd en de coronacrisis
eerder vruchten lijkt af te werpen. Zo ook voor het Eindhovense techbedrijf Zzapps, dat slimme software op maat bouwt
en organisaties al tien jaar begeleidt bij de overstap naar het Google Cloud Platform.
Wat Jan-Koenraad Veenstra en Riël Notermans,
beide oprichter en eigenaar van Zzapps, is
opgevallen aan de voorgaande periode, is dat
werken vanuit huis tot een veel hogere productiviteit leidt dan verwacht. Sterker nog: “We zijn
nog nooit zó productief geweest als nu, nu de
sociale afleiding van de werkvloer wegvalt.” De
mannen zijn dan ook tot de conclusie gekomen
dat zij zoveel kantoorruimte niet meer nodig
hebben en hebben direct de daad bij het woord
gevoegd: het ruime kantoor op de High Tech
Campus wordt per 1 augustus omgeruild voor
een compact kantoor in het centrum. “Omdat
wij volledig webbased werken, kunnen wij
vanaf iedere locatie met een internetverbinding
werken. Fysieke ontmoetingen blijven belangrijk, maar daarvoor heb je géén groot kantoor
nodig.” En omdat de bereikbaarheid volgens hen
zwaarder weegt dan ruimte, hebben zij gekozen
voor een locatie op steenworp afstand van het
centraal station.
Toch gelooft Jan-Koenraad niet in een toekomst
waarin alléén nog maar vanuit huis wordt
gewerkt: “Wanneer je volledig vanuit huis
werkt, mis je informatie die je op de werkvloer
wel meekrijgt. Ik geloof in een goede mix van
4

samenwerken én thuiswerken.” Riël vult aan:
“Regelmatig samen aan tafel voor een intensieve
sessie, maar werken kun je beter rustig alleen.”

Toekomst volledig webbased
Jan-Koenraad en Riël geloven dat webbased
werken de toekomst is. Riël: “Datacenters met
fysieke servers binnen organisaties zullen
verdwijnen, op termijn werkt alles vanuit de
Cloud. Exact Online is een goed voorbeeld van
een traditioneel product dat vroeger op een
server werd geïnstalleerd, maar tegenwoordig
vanuit de Cloud functioneert.” In het 10-jarig
bestaan van Zzapps is webbased werken altijd de
standaard geweest. Het was alleen nog wachten
op het moment dat de rest van de wereld ook
de voordelen hiervan in zou gaan zien. De afgelopen maanden zijn die voordelen versneld
duidelijk geworden. Jan-Koenraad: “Corona heeft
veel organisaties het laatste zetje gegeven om
de oversteek naar de Cloud te durven maken.”
Ook het aantal opdrachten vanuit de zorgsector
heeft Zzapps zien stijgen, al was deze transitie
al voor de coronacrisis ingezet. Riël: “De zorg is
een goed voorbeeld van een sector waarin je
de gebruiker moet faciliteren. Zij willen cliënten
helpen en zo min mogelijk achter een computer

hoeven zitten. De voordelen zijn daar duidelijk
merkbaar; door een hogere efficiency is er echt
meer tijd voor patiënten.”

“Corona heeft veel
ondernemers het laatste
zetje gegeven om de
oversteek naar de Cloud
te durven maken”
Géén verouderde VPN-verbindingen meer,
alleen een browser en een G Suite licentie, meer
is er volgens Zzapps niet nodig om veilig en
locatieonafhankelijk te kunnen werken. ‘G Suite’
is volgens hen Google’s ‘betere alternatief’ voor
Microsoft’s Office 365; een online, alles-in-een
pakket met dezelfde en zelfs meer mogelijkheden. Jan-Koenraad: “G Suite werkt een stuk
makkelijker, is ontworpen om samen te werken
én ook nog eens aanzienlijk voordeliger.”
Lees verder op pagina 6
Jan-Koenraad Veenstra en Riël Notermans
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Versnelde transitie
Het grote verschil tussen G Suite en Office 365
is volgens Jan-Koenraad dat Google de verantwoordelijkheid bij de gebruiker legt. “Ben je
een controlerende en risicomijdende organisatie? Dan is Google voor jouw organisatie niet
geschikt en kun je beter bij Microsoft blijven. Er
zijn nog steeds bedrijven die een schild om hun
organisatie heen willen bouwen, niet wetende
dat je als organisatie juist hierdoor alle grip
verliest, want medewerkers gaan per definitie op
zoek naar manieren om er omheen te werken en
dan wordt het pas écht risicovol omdat je er als
organisatie geen zicht op hebt, we noemen dat
‘schaduw-IT’. Google is geënt op samenwerken
in de Cloud en vereist een andere werkwijze.
Daarin is zij dwingender dan Microsoft, waar de
gebruiker zijn werkwijze niet hoeft aan te passen.
6

Google faciliteert juist een verandering; de transitie van systeemmanagement naar gebruikersmanagement.

Privacy en Google
De meest gestelde vraag die Zzapps van potentiële klanten krijgt: ‘Hoe zit het met de veilig-

“Google is
data-verwerker,
géén data-eigenaar.
De eigenaar van de data,
dát ben jij.”
heid van mijn data, kan Google mijn veiligheid
en privacy waarborgen?’ Jan-Koenraad: “Het

antwoord is zonder twijfel: Ja, Google heeft het
héél goed op orde wat veiligheid betreft en was
zelfs een van de voorlopers op het gebied van
de privacywetgeving. Wat mensen vergeten is
dat Google dataverwerker is, géén data-eigenaar.
De eigenaar van de data, dát ben jij. Wij durven
te beweren dat jouw data 100% veilig is binnen
het Google Cloud Platform, mits jij er zelf zorgvuldig mee omgaat. Data in de Cloud staat per
definitie veiliger dan data op een fysieke server,
laat staan op een usb-stick. Als mensen roepen:
‘ik ben gehackt’ bedoelen ze eigenlijk ‘ik heb
mijn wachtwoord rond laten slingeren op onveilige websites’ of ‘ik gebruik voor alle diensten
hetzelfde wachtwoord’. Dat je onzorgvuldig met
je wachtwoorden omgaat, is wat anders dan dat
de dienst gehackt is. Er is nog nóóit een dienst
van Google gehackt!”

op dit gebied heel netjes voor elkaar. Google’s
G Suite voor bedrijven is in vele opzichten dé
betere tegenhanger van Office 365. Veel grote
dataverwerkers werken inmiddels vanuit het
Google Cloud Platform, waaronder Spotify. Aan
ons als reseller de taak om dat vertrouwen te
winnen, door te laten zien hoe Google werkt.”

“Girtje is sinds 1 januari
in principe onze
‘HR-medewerkster op
afstand’. Ze signaleert
en springt bij
wanneer nodig.”
Samenwerking Wesselman
Zzapps begeleidt niet alleen ondernemers bij de
overstap naar het Google Cloud Platform, maar
bouwt ook maatwerk software voor de automatisering van interne bedrijfsprocessen. Zo
hebben zij onlangs een geavanceerde applicatie
opgeleverd voor een landmeetbedrijf, waarbij
men met behulp van sensoren in een tunnel
binnen één minuut kon worden gealarmeerd
ingeval van grensoverschrijdende beweging
van de tunnel. Het succes van deze innovatieve
applicatie krijgt nu een vervolg, dit keer in de
vorm van een alarmeringsapplicatie voor dijkverzwaringen.

Toch begrijpt Jan-Koenraad wel waar het
wantrouwen jegens Google vandaan komt:
“Google is begonnen als een consumentenproduct; een zoekmachine die consumentengedrag analyseert en op basis van dat gedrag
relevante advertenties aanbood. Wanneer een
gebruiker via Google tips zocht voor reizen naar
Thailand, werd deze later geconfronteerd met
advertenties van reizen naar Thailand. De eerste
reactie: ‘Help, mijn privacy is geschonden!’.
Hierdoor zijn consumenten Google onterecht
gaan wantrouwen, terwijl Google vooral op de
gebruikerservaring is gericht. In tegenstelling
met Microsoft die met zijn producten andersom
werkte, eerst voor bedrijven en later pas voor
consumenten, heeft Google hierdoor vanaf het
begin een imagoprobleem als het om privacy en
veiligheid gaat. Echter, Google heeft zijn zaken

Jan-Koenraad: ”Door onze focus op techniek en
ontwikkeling hebben we vaak minder aandacht
voor andere organisatieprocessen, waaronder
strategie en hr-gerelateerde zaken. Dit is een van
de redenen waarom we jaren geleden in contact
zijn gekomen met Wesselman Consultancy en

met hen een intensief strategietraject zijn aangegaan. Vanuit een goede onderlinge vertrouwensbasis kregen wij veelvuldig de spiegel
voorgehouden door Wesselman. Uiteindelijk
zijn we tot de kern van de organisatie gekomen
en hebben we zaken als missie, visie en doelen
kunnen benoemen en ook handvatten gekregen
om hierop te kunnen acteren. Daarnaast heeft
Wesselman ook medewerkers gecoacht bij hun
persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling
van communicatieve vaardigheden”.
Naast de strategie constateerde Zzapps dat ook
hr-gerelateerde zaken als arbeidscontracten en
functioneringsgesprekken soms te lang b
 leven
liggen. Hierdoor kwam ook HR-consultant
Girtje Loogman van Wesselman Consultancy in
beeld. “Girtje is sinds 1 januari in principe onze
‘HR-medewerkster op afstand’. Ze signaleert en
springt bij wanneer nodig. Zo signaleert Girtje
aflopende arbeidscontracten, zorgt ervoor dat
verlofuren tijdig worden opgenomen en dat we
bij de in- of uitdiensttreding van medewerkers
niets vergeten. Daarnaast heeft zij ons ook voorzien van methodieken en sjablonen voor functioneringsgesprekken en heeft ze functieprofielen
opgesteld met een bijpassend salarishuis. Het is
prettig om je medewerkers uit te kunnen leggen
wat de gedachte is die ten grondslag ligt aan de
salarisstructuur.
In het begin was de samenwerking met Girtje
intensiever, maar nu er een goede basis is en
alles loopt kunnen wij een beroep op haar doen
wanneer nodig. Inmiddels heeft Zzapps ook de
volledige salarisadministratie uitbesteed aan
Wesselman. Jan-Koenraad: “We hebben nu alles
ondergebracht bij één partij, dat is gemakkelijk
schakelen”.

Tip van Zzapps
Geef je medewerker de vrijheid om te innoveren
en kijk hoe je hen hierin kunt faciliteren.
Zorg bijvoorbeeld voor een goede thuiswerkplek: een laptop met camera en microfoon,
maar investeer indien nodig ook in een goede internetverbinding bij hen thuis.
Dit kost je een paar honderd euro, maar daarna kan de medewerker heel efficiënt en
productief werken en hoef je écht niet continu meer bij elkaar te zitten.
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Mariëlle Scheepens van den Boom
Manager Juridische
praktijk | Senior Jurist

Thuiswerken:

wat zijn uw rechten en
plichten als werkgever?
Sinds de coronacrisis zijn veel werknemers gaan thuiswerken en lijkt
thuiswerken het nieuwe normaal geworden. Veel werkgevers zijn misschien
huiverig voor thuiswerken, maar thuiswerken kan ook voordelen hebben.
Denk hierbij aan een betere concentratie, hogere
productiviteit en minder reistijd. Niet iedereen
beschikt echter over een professionele thuiswerkplek en een verantwoorde thuiswerkplek
is niet altijd snel te realiseren. We kunnen ons
voorstellen dat er veel vragen op u afkomen
nu uw werknemers meer thuiswerken. Wat
moet u daarvoor regelen? Moet u een aparte
(thuiswerk-)overeenkomst opstellen? Moet u
reiskosten blijven betalen? Waar dient u arbotechnisch rekening mee te houden? Kunt u de
thuiswerkplek onbelast vergoeden? We zetten
een aantal zaken voor u op een rij.

Wetgeving
De wet is duidelijk: de werkgever moet elke
arbeidsplaats in zijn arbobeleid betrekken, dus
ook de thuiswerkplek. Een werkgever die zijn
werknemer verzoekt of verplicht om thuis te
gaan werken moet bijvoorbeeld nagaan of
de thuiswerkplek ergonomisch is ingericht. De
werkgeversverplichtingen vloeien voort uit de
Arbeidsomstandighedenwet. Veel werknemers
werken momenteel aan de spreekwoordelijke
keukentafel. Ondanks de verantwoordelijkheid
van de werkgever om de werkplek ergonomisch in te richten, is dat vanwege de bijzondere
omstandigheden op korte termijn meestal niet
haalbaar. Om toch zo gezond mogelijk te blijven
werken, kan de werknemer een aantal tips
8

volgen, zoals niet te lang achter elkaar werken,
regelmatig pauzes inlassen, staan en zitten afwisselen en voldoende bewegen.

De kosten voor een
goede thuiswerkplek
komen voor rekening
van de werkgever.
Ondanks de bijzondere situatie waarin we
verkeren, en het wellicht op korte termijn niet
geregeld kan worden, blijft het de zorgplicht van
de werkgever dat thuiswerkende werknemers
beschikken over de juiste middelen zoals bijvoorbeeld een geschikte werkruimte en voldoende
technische en ergonomische middelen om
veilig en gezond te kunnen thuiswerken. De
kosten voor een goede thuiswerkplek komen
voor rekening van de werkgever.

De kosten van het inrichten van een
thuiswerkplek
Bij het inrichten van een thuiswerkplek, gelden
naast arbo- ook fiscale aspecten. De werkgever mag niet zomaar onbelast een stoel,
bureau, internetaansluiting of mobiele telefoon
vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen.

De werkgever mag de arbovoorzieningen onbelast vergoeden onder de volgende voorwaarden:
• De arbovoorzieningen hangen samen met
verplichtingen op grond van de Arbeids
omstandighedenwet.
• De werknemer gebruikt de voorzieningen
(gedeeltelijk) op zijn (thuis)werkplek.
• De werknemer betaalt geen eigen bijdrage
voor de voorzieningen.
Heeft een werknemer voor zijn thuiswerkplek
een laptop, smartphone of gereedschap nodig,
dan is de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling daarvan gericht vrijgesteld onder de
WKR als voldaan wordt aan het “noodzakelijkheidscriterium”. Dat is het geval als:
• de voorziening naar het redelijke oordeel van
de werkgever noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking;
• de werkgever de voorziening betaalt en de
kosten niet doorberekent aan de werknemer;
• de werknemer de voorziening moet terug
geven of de restwaarde van deze voorziening
aan de werkgever moet betalen als hij
deze niet meer nodig heeft voor de dienst
betrekking.
Als het internet bij een werknemer thuis aan
de voorwaarden van het noodzakelijkheids
criterium voldoet, dan is de vergoeding van de
abonnementskosten dus gericht vrijgesteld. Bij
Lees verder op pagina 10
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een combinatiepakket van bijvoorbeeld internet,
telefoon en televisie, mag alleen het deel van
de factuur dat voor de internetaansluiting is,
onbelast vergoed worden zonder de vrije r uimte
op te souperen.

Thuiswerkovereenkomst
Indien een werknemer incidenteel (of tijdelijk
bijv. vanwege de coronapandemie) thuis werkt
is geen thuiswerkovereenkomst nodig. Wanneer
een werknemer structureel thuis gaat werken
is het aan te bevelen om wel een thuiswerkovereenkomst op stellen. Zo kunnen instructies
verduidelijkt worden en arborisico’s beperkt.
Ook kunnen de dagen waarop de werknemer
thuiswerkt en het recht op eventuele vergoedingen in deze thuiswerkovereenkomst worden
vastgelegd. Op deze manier kan de werkgever
aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft
voldaan. Verder kunnen in een thuiswerkovereenkomst ook tal van andere praktische zaken
geregeld worden. Denk dan bijvoorbeeld aan
het recht op een onkostenvergoeding en wat de
consequenties zijn wanneer de werknemer zich
niet aan de afspraken houdt.
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Reiskosten
Nu werknemers veel thuiswerken, ontvangen ze
wellicht te veel reiskostenvergoeding. Normaal
gesproken worden deze na een maand door
de Belastingdienst belast, Het kabinet heeft
echter besloten dat zolang de noodmaatregelen
gelden, u als werkgever de reiskosten onbelast
mag blijven vergoeden.

Van een recht op thuiswerken is dus ook onder
de Wet flexibel werken géén sprake. Wel moet
een werkgever het verzoek van de werknemer
in overweging nemen en de werknemer informeren of het thuiswerken al dan niet mogelijk is.
Op dit moment leidt het advies van de overheid
met betrekking tot thuiswerken er niet toe dat
een werknemer het recht heeft om ook na de
coronacrisis structureel thuis te werken.

Structureel thuiswerken
Tot slot rest de vraag of de werknemer in de
toekomst recht heeft om thuis te werken? De
Wet flexibel werken regelt dat een individuele
werknemer een verzoek kan doen om aanpassing van arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats.
Elke werknemer die minimaal een halfjaar bij
een werkgever in dienst is kan zo’n verzoek
doen, om welke reden dan ook. Een verzoek
om wijziging van de arbeidsplaats kan een
werkgever echter makkelijker afwijzen dan een
verzoek om aanpassing van de arbeidsduur. Is
voor afwijzing van een verzoek om aanpassing
van de arbeidsduur een zwaarwegende reden
nodig? Om een verzoek tot thuiswerken af te
wijzen is een zwaarwegende reden niet vereist.

De Coronacrisis heeft voor zowel werkgevers
als werknemers veel veranderd met betrekking
tot thuiswerken. Ondanks de bijzondere situatie
blijft de zorgplicht van de werkgever gelden. Dit
brengt met zich mee dat de werkgever ervoor
dient te zorgen dat de werknemers over de juiste
middelen beschikken om (veilig en gezond) thuis
te kunnen werken. De kosten voor de inrichting
van de thuiswerkplek kunnen onder omstandigheden onbelast worden vergoed.
Mocht u vragen hebben over dit artikel of andere
arbeid juridische onderwerpen, neemt u dan
gerust contact op met een van onze juristen, zij
kunnen u hierover verder adviseren.

Dennie van de Laar
Manager Accounting |
Outsourcing

Vooruitkijken en meer grip
op de toekomst dankzij een
financieel dashboard
Iedere ondernemer heeft
doelstellingen.
Soms impliciet en gedreven door zijn ambities.
Maar soms ook expliciet door geformuleerde
bedrijfsdoelstellingen. De ambities variëren van
een fatsoenlijk inkomen bij pensionering tot
aan het totaal ‘disrupten’ van hele sectoren. Wat
de plannen ook zijn, de kans van slagen is altijd
groter als er een goed plan ligt en er frequent
gekeken wordt naar de realisatie.
Vooral in deze onzekere tijden van Corona
wordt de grip op de financiële ontwikkelingen

binnen het bedrijf belangrijker. Of het nu voor
een kredietaanvraag bij de bank is of om te zien
hoe de liquiditeit binnen het bedrijf zich zal gaan
ontwikkelen.
Vragen als:
• Hoe zal mijn cashflow zich gedurende deze
onzekere tijden ontwikkelen?
• Is de uitvoering volgens plan gegaan?
• Waar kunnen we waarde terugwinnen?
• Als de uitkomsten afwijken, waar heeft dat dan
aangelegen?

Inzicht
Wesselman biedt de mogelijkheid om d.m.v.
software de bedrijfsresultaten direct inzichtelijk
te maken. Hiermee krijg je grip op de toekomst
van je onderneming. Een dashboard waarin alle
informatie voor het goed en adequaat sturen
van de onderneming real-time beschikbaar is.
Met gepersonaliseerde prognoses, voortkomend uit de doelen van de ondernemer, maken
we de doelen meetbaar. Dagelijks kan gekeken
worden of de doelstellingen binnen handbereik
liggen of dat er actie nodig is. Middels de analyse
van de prognose ten opzichte van de werkelijkheid kan geanalyseerd worden waar de focus
voor toegevoegde waarde benodigd is.
Onze adviseurs gaan deze uitdaging graag met
u aan en kijken met u wat de doelstellingen zijn
en hoe deze zich vertalen in cijfers. Vervolgens
zullen zij samen met u de realisatie van de doelstellingen monitoren en bijsturen waar nodig.
Voor meer informatie of een persoonlijke demonstratie kunt u contact opnemen met Dennie van
de Laar, Manager Accounting | Outsourcing, via
dennie.vandelaar@wesselman-info.nl

Voordelen financieel
dashboard
• Aanvragen steunmaatregelen? Met ‘n
paar klikken heeft u uw volledige positie
overzichtelijk voor kredietverstrekkers en
instellingen;
• Direct realtime inzicht in cijfers en
financiële positie;
• Direct corrigeren/bijsturen;
• Gepersonaliseerde prognoses;
• Terug- en vooruitkijken via overzichtelijk
dashboard.
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Jeroen Driessen
CEO Driessen Groep

Jeroen Driessen en Gülhan Ücgül
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Samen, met zo min
mogelijk kleerscheuren,
sterker uit de storm
komen
Onder de vleugels van Driessen Groep bevinden zich digitaal gedreven bedrijven in het domein
van mens en werk. Ook Driessen Groep heeft, net als de rest van Nederland, een roerige tijd
achter de rug. De zomerbijeenkomst, waarin wordt teruggekeken op de eerste helft van het jaar
en vooruitgekeken wordt naar de tweede helft van het jaar, was dit jaar volledig online. Jeroen
Driessen, CEO van Driessen Groep, praatte als een Matthijs van Nieuwkerk ‘Driessen draait door’
aan elkaar: “Heel raar en compleet anders, maar ook supergaaf! We houden van een feestje, maar
juist nu moeten we samen duiding geven aan waar we middenin zitten. Het werd een event voor
ons allemaal en meer dan anders, van ons allemaal.”
Jeroen vertelt: “Vanaf het begin van de
coronacrisis is het voor ons duidelijk geweest
dat dit voor een grote verandering zou zorgen.
Samen met mijn gezin was ik tijdens carnaval
op vakantie in Oostenrijk. We hoorden natuurlijk
allerlei berichten uit Italië en halverwege de week
ging een hotel in Innsbruck in lockdown. Toen
we op zaterdag terug naar huis vlogen vanaf het
kleine vliegveldje daar, besefte ik me ineens dat
als iemand daar corona zou hebben, het de hele
wereld over zou vliegen. En er zijn duizenden
van dat soort vliegveldjes. Redelijk kort daarna
hadden we een vergadering op kantoor en zei ik
voor het eerst, op een vriendelijke manier, dat ik
geen hand gaf. Tot die tijd had ik daar wat lacherig
over gedaan. Tot het moment dus dat je voelt dat
er écht iets aan de hand is. Als je dat hebt, moet je
eigenlijk meteen actie ondernemen.”

Met zijn allen, met zo min mogelijk
kleerscheuren, sterker uit de storm
komen
“We hebben vanaf dag 1 goed door kunnen
werken met alle 500 medewerkers. Maar als de
wereld ineens heel erg verandert, moet jij je ook

aanpassen. Even pas op de plaats maken en op
je in laten werken wat er om je heen gebeurt.
Hoeveel invloed het gaat hebben dat weet
je namelijk niet, maar wel dat het invloed gaat
hebben. Wat we toen hebben gedaan, daar ben
ik eigenlijk heel trots op. Als eerste hebben we
alle plannen die we hadden aan de kant gelegd,
hoe waardevol ook. En op de tweede plaats
hebben we onze focus aangepast naar:
1. Met zijn allen,
2. Met zo min mogelijk kleerscheuren,
3. Sterker uit de storm komen.
Met zijn allen, omdat we zonder ontslagen de
eindstreep willen halen. Sterker uit de storm
komen, omdat je er altijd elementen uit kunt
halen die je kunt gebruiken. Maar natuurlijk het
liefst met zo min mogelijk kleerscheuren. Want
we gaan hier niet ongeschonden uitkomen,
maar het is ook geen overleven. Kleerscheuren
zijn niet fijn, maar je gaat er niet aan kapot. Als je
er dan in ieder geval iets van leert, dan is het niet
voor niets geweest.”
Lees verder op pagina 14
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Driessen Groep heeft een driehoofdige directie.
De rolverdeling was al snel duidelijk. Rob Korzilius,
CFO, richtte zich vooral op zo min mogelijk
kleerscheuren, op onder andere afspraken met
de betreffende instanties. Michaël Munnich,
COO, op ‘samen’ met de OR, directeuren van de
bedrijven en HR de club bij elkaar houden en
Jeroen op sterker uit de storm komen. Daarna
werd het tijd om de koers uit te stippelen, voor
de individuele bedrijven en de groep als totaal.

“Kleerscheuren zijn
niet fijn, maar je gaat
er niet aan kapot.
Als je er dan in ieder
geval iets van leert, dan
is het niet voor niets
geweest.”
“En daar gingen we mee aan de slag. Iedere
week gaven we elkaar een update: hoe gaat
het persoonlijk en professioneel? Dat is eigenlijk
heel vlot gaan lopen. De directeuren konden
vooruit met de nieuwe doelen. We zijn anders
gaan communiceren met elkaar, daar waar we
voorheen meer 1-op-1-contact hadden, zaten
we nu meer met elkaar in overleg, en leerden we
ook van elkaar.”

Keek op de week
Anders communiceren deed Jeroen deze tijd
ook met alle medewerkers. In plaats van elkaar
live ontmoeten, gaf hij een wekelijkse update
met de ‘Keek op de week’. Iedere maandag viel
deze in de digitale brievenbus van alle collega’s.
Jeroen praatte alle medewerkers middels een
vanuit huis opgenomen video bij over de
ontwikkelingen rondom corona, het bedrijf,
maar stak de medewerkers op deze manier ook
een hart onder de riem. “De manier waarop
je het vertelt, is vaak nog belangrijker dan de
boodschap. De maatregelen zijn niet altijd leuk.
De tone of voice in zo’n video is erg belangrijk. De
ene keer is de boodschap iets persoonlijker en
dan weer zakelijker.
Initiatieven als de Keek op de week hebben
voor verbinding gezorgd. Dat hebben we denk
ik wel heel goed gedaan en daardoor ontstond
14

helderheid en rust. We hebben de interne
communicatie echt naar een hoger niveau getild.”

De Coronakrant
Een ander nieuw initiatief was de Coronakrant,
een online platform met columns, informatieve
artikelen, interviews en praktijkverhalen over de
gevolgen van het coronavirus op Nederlandse
werkgevers en ondernemers. Jeroen kwam met
het idee, omdat hij merkte dat antwoorden
op vragen die hij had als ondernemer niet te
vinden waren. Dat moesten toch veel meer
ondernemers hebben? “Het idee voor de
Coronakrant was geboren én 24 uur later was
daar een enthousiast team en een website met
de eerste columns en artikelen. En het bleek
een succes; binnen de kortste keren zaten er
duizenden bezoekers op het platform. En nog
steeds wordt de Coronakrant goed bezocht.
De grootste waarde: kennis en informatie delen
met vele ondernemers en werkgevers in een tijd
dat iedereen op zoek is naar informatie. Oftewel,
elkaar inspireren in plaats van infecteren.”

“Meer nog dan ooit
heb ik het gevoel dat je
écht moet werken aan
de relatie en dat doe je
live, persoonlijk, zodat
je elkaar ook begrijpt
als je juist op afstand
bent van elkaar.”
Samen gave dingen doen die er toe
doen
Bij Driessen Groep streven ze naar werkgelukkige
medewerkers, die zorgen voor gelukkige
klanten. Oftewel, happy employees, make happy
customers. Persoonlijk contact is daarbij van
essentieel belang. Jeroen Driessen: “Samen gave
dingen doen die ertoe doen, dat zorgt volgens
ons voor werkgeluk. Wat we in deze tijd echt
gemist hebben, is het echte ‘samen werken’.
Je kunt effectief vergaderen met mensen als
je ze kent, maar als je nog geen echte relatie
met elkaar hebt, is het allemaal zo functioneel.
Meer nog dan ooit heb ik het gevoel dat je écht
moet werken aan de relatie en dat doe je live,

persoonlijk, zodat je elkaar ook begrijpt als je
juist op afstand bent van elkaar. Immers, zonder
persoonlijke relatie geen professionele prestatie!
Daarom gaat onze Brainport Human Campus
nog meer een bruisende en inspirerende plek
van ontmoeten en verbinden zijn in plaats van
alleen maar ‘werkplekken’.’

Wesselman is professioneel en
persoonlijk
Wesselman Accountants | Adviseurs werkt
al vanaf begin jaren ‘90 met Driessen Groep
samen, toen vader Jan Driessen het bedrijf
startte. Jeroen: “Wesselman groeide met ons
mee. Zowel persoonlijk als privé was het bedrijf
jarenlang onze adviseur. Toen ons bedrijf hard
groeide, werden de behoeften anders. Een
team van 25 mensen heeft nu eenmaal andere
behoeftes dan een team van 250 mensen. Toen
zijn we voor mijn gevoel een beetje uit elkaar
gegroeid.”
Jeroen: “De vanzelfsprekendheid is dan weg
en je hebt de ruimte om te ontdekken waar de
behoeftes liggen en wie waar goed in is. Voor het
stukje privé zijn we altijd bij Wesselman gebleven
en voor het zakelijke stuk zijn we uiteindelijk naar
een ander kantoor gegaan. Dat hebben we een
aantal jaren zo gedaan, totdat we merkten dat
de relatie met die andere partij meer zakelijk
was en minder een ‘familiebedrijf’-gevoel had.
Er lag veel kennis, dat was interessant, maar
omdat we nog steeds de band met Wesselman
hadden, merkten we dat daar ook grote stappen
gemaakt werden. Dat zij juist bewust de richting
kozen voor bedrijven zoals wij. We zijn opnieuw
gaan beoordelen en besloten dat het toch fijn
is dat zowel privé als zakelijk bij hetzelfde bedrijf
ondergebracht is. En voor ons is het gewoon
echt belangrijk dat het een partnership is waar je
je goed bij voelt!”
Gülhan Üçgül en Arno Aarts zijn al jaren de vaste
adviseurs van Driessen Groep en de familie.
Onze ideale adviseur is zowel persoonlijk als
professioneel, en ook in die volgorde. Een
professionele adviseur kan zakelijk en privé
ook goed scheiden en kan daarnaast een
vertrouwenspersoon zijn. Gülhan en Arno
kunnen dat. We hebben persoonlijk een goede
klik, worden heel goed geholpen en hebben ook
echt vertrouwen in het team!”

“De manier waarop
je het vertelt, is vaak
nog belangrijker dan
de boodschap.”
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Franka Pijpersvan Lieshout
Belastingadviseur en
Timon Klaseboer Jurist

Invoering van de WHOA:

een extra kans op een
nieuwe start in crisistijd?
De verwachting is dat later dit jaar de Wet Homologatie Onderhands Akkoord
(WHOA) in werking zal treden. Deze wet is bedoeld voor ondernemingen die in
basis rendabel zijn, maar vanwege een zware schuldenlast failliet dreigen te gaan.
Hieronder zullen wij ingaan op de kansen die de WHOA ondernemers biedt op een
nieuwe start. Tevens zullen wij ingaan op de teruggave van btw voor leveranciers
die te maken krijgen met oninbare vorderingen en de gevolgen van het sluiten van
een schuldeisersakkoord.
Onderhands akkoord
Ondernemingen in zwaar weer kunnen hun
schulden saneren door een onderhands akkoord
te sluiten met hun schuldeisers. Daarbij wordt
een aanbod gedaan tot betaling van een deel
van de vordering, onder voorwaarde dat de
schuldeisers het restant kwijtschelden.
Nu vereist een dergelijk akkoord nog instemming
van alle betrokken schuldeisers. Een dwarsliggende schuldeiser kan een akkoord daardoor vrij
eenvoudig blokkeren, ook al stemt de meerderheid van de schuldeisers hiermee in. Mede daardoor is een succesvol akkoord zeldzaam. Slaagt
het akkoord niet, dan is het faillissement van de
onderneming vaak onvermijdelijk. Er gaan ook
ondernemingen failliet die op zichzelf rendabel
zijn, maar een zware schuldenlast hebben.

Wet Homologatie Onderhands
Akkoord
De WHOA is bedoeld om dergelijke ‘onnodige’
faillissementen te voorkomen. Het aanbieden
van een akkoord wordt voor ondernemers die
in financieel zwaar weer verkeren aantrekkelijker
gemaakt, doordat deze wet het mogelijk maakt
om dwarsliggende crediteuren aan het akkoord
te bieden.
16

Als de WHOA in werking treedt, kan de onderneming alle schuldeisers bij het aanbieden van een
akkoord in klassen verdelen. Per klasse kan een
aanbod worden gedaan. Wordt het akkoord met
de vereiste meerderheid gesteund, dan kan de
rechtbank dit vervolgens goedkeuren (het zogenaamde homologeren). Na goedkeuring geldt
het akkoord voor alle betrokken schuldeisers,
dus ook voor schuldeisers die tegen het akkoord
hebben gestemd.

Voorwaarden
De rechtbank gaat alleen tot goedkeuring over
als het akkoord noodzakelijk en toereikend is
om een dreigend faillissement af te wenden.
Schuldeisers mogen door het akkoord niet benadeeld worden ten opzichte van hun positie in
het geval van faillissement. Van de ondernemer
wordt verwacht dat hij met een goede onderbouwing komt, wil hij de rechtbank overtuigen.

Wat is het voordeel voor
ondernemers?
Bij een faillissement blijven schuldeisers vaak met
lege handen achter. De onderneming beschikt
vrijwel altijd over te weinig middelen om de
(concurrente) schuldeisers te voldoen.

Door een faillissement te vermijden, krijgt de
onderneming een nieuwe start en kan het
(hopelijk) weer gaan groeien. Hierdoor wordt
op lange termijn meer waarde gecreëerd voor
schuldeisers. Het mes snijdt op die manier aan
twee kanten. De WHOA maakt het namelijk
aantrekkelijk te kiezen voor herstructurering door
het aanbieden van een akkoord, en verkleint de
invloed van individuele schuldeisers. De kans dat
de in essentie gezonde onderneming kan blijven
voortbestaan wordt dus vergroot.

“Als komt vast te staan
dat de afnemer de
factuur niet meer
kan of gaat betalen,
kan de eerder
afgedragen btw worden
teruggevraagd in
de btw aangifte.”
Terugvragen van btw op oninbare
vorderingen
Als een leverancier een factuur met btw heeft
uitgereikt aan de afnemer, moet hij de btw
afdragen aan de belastingdienst in het tijdvak
waarin de factuur is uitgereikt. Indien de afnemer
de factuur niet (volledig) betaalt is dat voor
een leverancier een dubbele strop. Naast dat
hij zijn geld niet ontvangt voor de geleverde
goederen of diensten, heeft hij ook nog eens
niet ontvangen btw moeten afdragen.
Wat gebeurt er met de verschuldigde btw
wanneer de afnemer de factuur niet (volledig)

betaalt, bijvoorbeeld doordat de afnemer failliet
is geraakt? Als komt vast te staan dat de afnemer
de factuur niet meer kan of gaat betalen, kan de
eerder afgedragen btw worden teruggevraagd
in de btw aangifte. De leverancier dient aannemelijk te maken dat de vordering op de afnemer
oninbaar is geworden. Bij een faillissement kan
een leverancier dit aannemelijk maken door te
beschikken over een verklaring van de curator
waaruit blijkt dat er geen uitbetaling meer zal
volgen.
Sinds 2017 is een fictie in de wet opgenomen
dat een vordering als oninbaar wordt aangemerkt uiterlijk één jaar na het tijdstip waarop de
vergoeding opeisbaar is geworden. Is geen betalingstermijn vastgelegd, dan geldt de wettelijke
betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van
de factuur door de afnemer. Betaalt een afnemer
later alsnog, dan moet het verschuldigde btw
bedrag weer worden afgedragen in het aangiftetijdvak waarin de betaling wordt ontvangen.
Voorbeeld
Een leverancier heeft een factuur uitgereikt aan
een afnemer met een uiterlijke betalingstermijn
van 15 maart 2020. De btw is door de leverancier afgedragen in het eerste kwartaal 2020. De
factuur staat nog open en op 1 juli 2020 wordt
het faillissement van de klant uitgesproken.

“Juridisch bezien is door
het sluiten van een
schuldeisersakkoord
geen sprake meer van
een vordering.”
De leverancier kan de btw op de oninbare vordering terugvragen in het eerste kwartaal 2021,
of in een eerder tijdvak als op dat moment al
aannemelijk kan worden gemaakt dat de vordering oninbaar is geworden, bijvoorbeeld middels
een verklaring van oninbaarheid van de curator.
Ontvangt de leverancier later alsnog een uitkering
uit het faillissement, dan dient de leverancier het
verschuldigde btw bedrag van het ontvangen
bedrag op dat moment weer af te dragen.

BTW gevolgen bij het sluiten van een
schuldeisersakkoord
Indien wordt overgegaan tot een schuldeisers
akkoord heeft dit gevolgen voor het terugvragen
van btw. Bij het sluiten van een schuldeisers
akkoord wordt met de afnemer doorgaans overeengekomen dat partijen (deels) afzien van de
in het akkoord genoemde vorderingen. Juridisch
bezien is door het sluiten van een schuldeisersakkoord geen sprake meer van een vordering.
Het sluiten van een schuldeisersakkoord heeft
daardoor tot gevolg dat geen btw wegens onin-

bare vorderingen kan worden teruggevraagd.
Leveranciers die een schuldeisersakkoord
krijgen aangeboden dienen hiermee rekening
te houden.
Wilt u meer weten over de procedure van
de WHOA? Heeft u onderneming financiële
problemen en verkeert deze in zwaar weer? Of
heeft u als leverancier vragen over het terugvragen van btw op oninbare vorderingen? Neem
dan contact op met uw adviseur bij Wesselman
Accountants | Adviseurs. Wij helpen u graag verder.
17

Wesselman wordt 40 in coronatijd
Dit jaar bestaan wij 40 jaar.
Deze mijlpaal hadden wij graag
persoonlijk met u en onze
collega’s willen vieren, maar
zoals de uitdrukking luidt: ‘Van
het concert des levens krijgt
niemand een program’.
Graag hadden wij u persoonlijk
rondgeleid door onze nieuwbouw en tuin, maar dat zit er
op korte termijn helaas niet in.
Daarom geven wij u alvast een
kleine sfeerimpressie via dit
Wisselnieuws.
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COLOFON
Wisselnieuws is een periodieke uitgave van Wesselman Accountants | Adviseurs en haar aangeboden
diensten. W
 esselman is een toonaangevend, fullservice accountants- en advieskantoor waar 1 30
adviseurs klaarstaan met het doel cliënten te laten excelleren. Nationaal of internationaal, van start tot
overdracht; Wesselman adviseert, ondersteunt en b
 egeleidt haar o
 ndernemers bij ieder fi scaal, 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 b
 etracht, 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 W
 esselman Accountants | Adviseurs te raadplegen
over de wijze van aanwending van informatie. O
 vername van artikelen uit deze uitgave is toegestaan mits
integraal en met bronvermelding.

