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Op koers
Jawel, het is al bijna zover: 
de zomervakantie ligt voor 
ons. Volgens de definitie 
van het KNMI telt 
Nederland gemiddeld 45 
“mooiweerdagen” per jaar. 
Ik heb ze niet geturfd dit 
jaar maar volgens mij zijn 
we die grens al 
gepasseerd. Wat betekent 
dat voor de aanstaande 
zomervakantie? De 
verwachtingen zijn goed 
dus laten we hopen dat dit 
een bovengemiddeld jaar 
wordt waardoor het 
gemiddelde omhoog gaat 
en we daardoor de 
komende jaren ook meer 
“mooiweerdagen” 
hebben….

De zomervakantie is ook 
een fijne periode om de 
tijd te nemen om terug te 
blikken op het eerste half 
jaar van 2018 en de 
plannen voor het tweede 
halfjaar bij te stellen. De 
Nederlandse economie 
draait op volle toeren (in 
2017 de hoogste groei in 
10 jaar tijd: 3,1%) en de 
werkloosheid is gedaald 
tot onder de 4%. Is dit het 
juiste moment?

Het was voor ons een 
halfjaar waarin we met 
succes de omslag van 
administratie- naar 
accountantskantoor 
hebben gemaakt en daar 
zijn we trots op. Ook 
hebben we onze 
financiële cockpit verder 
uitgebreid en deze zullen 
we het komende half jaar 
nog verder gaan 
verbeteren. Zo kunnen 
jullie je onderneming nog 
beter sturen op basis van 
onze cockpit. Wij liggen op 
koers, en jullie?

Via deze weg wensen wij 
iedereen een hele fijne en 
zonnige zomervakantie!

Ralf van Roosmalen
Directeur
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Voorsprong is een keuze!
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Klant in beeld
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Fysiotherapeutisch Centrum Heerde

Specialisten in bewegen

‘Onze multidisciplinaire en integrale aanpak van 

problemen aan het houdings- en 

bewegingsapparaat.’ Merdi van Essen en Michiel 

Treffers hoeven niet lang na te denken over de vraag 

wat uniek is aan de werkwijze van 

Fysiotherapeutisch Centrum Heerde. Treffers: ‘Wij 

werken met verschillende specialisten die allemaal 

deskundigen zijn op hun vakgebied, aan de 

klachten van cliënten.’ Van Essen: ‘Hierdoor bieden 

we onze cliënten passende zorg van hoge kwaliteit 

die naadloos aansluit bij hun zorgvragen.’
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Fysiotherapeutisch Centrum Heerde

Fysiotherapeutisch Centrum Heerde is 

gevestigd op de tweede verdieping van het 

gezondheidscentrum in Heerde. De 

zogenaamde PlusPraktijk omvat naast een 

moderne, goed geoutilleerde fysiofitnesszaal 

onder meer een ontvangstbalie, een gezellige 

en gastvrije wachtruimte, een kantine voor de 

medewerkers, douche- en omkleedruimtes en 

zeven behandelkamers. Op de begaande 

grond beschikt de praktijk over een grote 

oefenruimte die vooral gebruikt wordt voor 

kinderfysiotherapie. Geriatriefysiotherapeut 

Van Essen: ‘En we gebruiken de ruimte voor 

het houden van bijeenkomsten voor 

mantelzorgers en valtrainingen voor ouderen.’ 

Cliënten kunnen bij het centrum terecht voor 

een groot aantal therapieën. Treffers: ‘Naast 

geriatrie, de specialisatie van Merdi en mijn 

specialisatie manuele therapie, bieden we dry 

needling, ergotherapie, hydrotherapie, 

kinderfysiotherapie, oedeemtherapie, 

podotherapie, revalidatie, shockwave en 

sportfysiotherapie aan. En we beschikken 

sinds kort over een echograaf waarmee we 

botten, gewrichten, spieren, pezen, kapsels 

en banden kunnen bestuderen en 

bijvoorbeeld de mate van weefselherstel 

kunnen volgen.’
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Werkwijze

De werkwijze van het centrum maar ook het ruime aanbod aan 

therapieën, zorgen dat cliënten uit de wijde omgeving 

Fysiotherapeutisch Centrum Heerde weten te vinden als zij 

problemen ervaren aan botten, gewrichten, spieren, pezen en 

motorische zenuwen. Van Essen: ‘Cliënten ervaren onze praktijk 

en de mensen die er werken als toegankelijk en makkelijk 

benaderbaar. Zij voelen zich gezien en gehoord door ons.’ 

Treffers: ‘Wij zijn betrokken bij cliënten en geïnteresseerd in de 

omgeving. Naast het geven van individuele aandacht aan onze 

cliënten, ondersteunen we diverse maatschappelijke initiatieven. 

Zo doen we wat terug voor de omgeving waarin we wonen en 

werken. Cliënten waarderen dat.’ Van Essen lachend: ‘Net als de 

koffie in onze wachtruimte. We hebben daar een koffieautomaat 

staan waar iedereen gratis gebruik van kan maken. Die plek is 

voor een aantal cliënten een soort van ontmoetingsruimte 

geworden waar oude bekenden elkaar spreken en nieuwe 

mensen elkaar ontmoeten.’ Treffers: ‘Dat past bij 

Fysiotherapeutisch Centrum Heerde. Mensen komen hier ook 

voor een stukje gezelligheid. We hebben bijvoorbeeld diverse 

FysioSport-groepen die al jaren samen sporten en lief en leed met 

elkaar delen.’

Klant bij AccountAnders

Fysiotherapeutisch Centrum Heerde is sinds januari 2018 klant bij 

AccountAnders. Treffers: ‘Ze doen hun naam eer aan en pakken 

het vergeleken met mijn vorige accountant anders aan. Ze maken 

hun beloften tot nu toe helemaal waar en ik ben echt enthousiast 

over de diensten die we afnemen. Alle cijfers zijn door handige 

online tools real time beschikbaar en altijd up-to-date. Ik kan op 

elk gewenst moment zien hoe wij het als praktijk financieel doen. 

Ook de contacten met Dennis Henderiks, onze adviseur, zijn 

prima. Hij is goed bereikbaar, komt zijn afspraken keurig na en hij 

is voor mij duidelijk van meerwaarde. Ik beveel mijn concullega’s 

de diensten van AccountAnders van harte aan.’

Foto bovenaan pagina:

(V.l.n.r.) Merdi van Essen en Michiel Treffers in de 

fysiofitnesszaal.
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Denk niet in klanten.
Denk in ambassadeurs!

Door Remco Schut / SchutDesigns
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Een goede marketeer vertelde me ooit eens: Branding is verleiden. En daar zit een grote kern van 
waarheid in. Daarnaast streeft elke ondernemer ernaar om loyale klanten te hebben die niet alleen 
trouw zijn aan hun merk maar ook positief vertellen over hen. Dus wat is een mooie omschrijving 
van branding: “Het (blijven) verleiden van jouw (ideale) klant zodat deze ambassadeur wordt van 

jouw merk”.

Bouwen van merken
Onze passie is het bouwen van merken. Wij vinden het geweldig om helemaal ‘in’ een bedrijf te graven en te begrijpen hoe 
we ‘het gevoel’ daarbij het beste naar de doelgroep kunnen overbengen, in alle contactmomenten die er zijn. Daar zijn we 
sterk in. Inmiddels al bijna 20 jaar. En waarom we zo geloven in ‘ambassadeursschap’? Omdat praktisch al onze klanten 
aangebracht zijn via mond-op-mond reclame van onze andere loyale klanten. En daar zijn we best erg trots op. Vele 
denken bij ‘een merk’ meteen aan tastbare producten in de schappen of in een rek. Maar een merk is een veel ruimer 
begrip. En elk bedrijf zou zichzelf moeten zien als een merk.

Wat maakt een merk een sterk merk?
In mijn ogen is een sterk merk een eerlijk en geloofwaardig merk. Je kunt best mensen verleiden met een prachtig verhaal, 
ondersteund met de mooiste beelden. Maar als dat verhaal later niet blijkt aan te sluiten bij de werkelijkheid dan buigt 
‘verleiden’ snel om in ‘tegenvallen’ en zul je wellicht nog wel één keer een deal maken maar zeker geen tweede keer. Laat 
staan dat je een relatie opbouwt voor de lange termijn.

Een eerlijk merk, een geloofwaardig merk zorgt voor een betere klik met je doelgroep. Zet jezelf eerlijk neer en benadruk je 
kracht (en soms ook wat niet je kracht is), dan kun je juist verrassen. En als je verrast zul je zorgen voor enthousiasme bij je 
klant en creëer je een ambassadeur.

Het is net als ‘dating’
Soms helpt het dingen ‘klein’ te maken. Want het hele begrip Branding is veelomvattend en er zijn ook al oneindig veel 
boeken over geschreven. Maar laten we het eens ‘simpeler’ maken. Wat is het belangrijkste merk dat je kent? Dat ben je 
zelf. Jij bent een persoon met een visie op zaken, een passie voor dingen en ook leef je je leven volgens normen en 
waarden die jij passend en belangrijk vindt. Hoe zou jij jezelf presenteren aan een ander?

Doe je dat door je groter voor te doen en te ‘overbieden’? Hoe eindigt zo’n eerste afspraak dan? Heb je elkaar kunnen 
verrassen? Grote kans dat dat niet het geval is geweest. De kans op een tweede afspraak is een stuk minder groot. En 
ook is de kans groot dat men niet vol enthousiasme die ervaring gaat delen met een ander. En dat is toch eigenlijk wel wat 
je zou willen?

Wat als we dat eens anders zouden doen? En je een eerlijk, gepassioneerd verhaal vertelt over jezelf. Een verhaal waar 
de ander op aanhaakt en een klik mee krijgt. Bij het eerste contactmoment vertel je wie je bent en waar jij voor staat. Daar 
mag je best wel je pluspunten aandikken, daar is niks mis mee. Je mag trots zijn op wie je bent. Maar als je overdrijft, kun je 
niet meer verrassen en dat is nu juist het leukste aan een ‘eerste date’.

Als je dat zou doen, dan garandeer ik dat die eerste afspraak met elkaar een hele leuke kennismaking zal zijn. Eentje 
waarbij je kunt uitweiden over je pluspunten omdat de ander daar oprecht geïnteresseerd in is. Eentje waarbij de minder 
leuke dingen minder besproken zullen worden omdat die ander al wist dat hij/zij daarvoor niet bij jou moet zijn.

Wat je dan krijgt is een echte ’klik’. En dat is wat je zoekt. Want na een eerste afspraak wil je graag dat de ander een goed 
gevoel overhoud en dat ook wil delen met anderen. Wat volgt zijn nieuwe afspraken waarbij jij je je best blijft doen de ander 
te verrassen en de ander zal daar een steeds beter gevoel aan overhouden. Dan krijg je oprecht een gelijkwaardige een 
eerlijke relatie met elkaar.
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Projecteer dat eens op je bedrijf
Je eerste contactmoment is bijvoorbeeld een prospect die je website bezoekt, Of een brochure die men in handen krijgt. Of 
een gesprek met een verkoper op een beurs. Op al die eerste momenten presenteer je jouw verhaal. Gedreven door 
passie voor je werk en eerlijk in communicatie. Stip je sterke punten aan in een eerlijke propositie met eerlijke kernwaarden 
en ondersteun dat met het juiste beeld en de juiste toon. Dat eerste moment is erg belangrijk. Wekt het interesse bij jouw 
(ideale) klant?

Het tweede contactmoment is mogelijk de eerste afspraak waarbij je elkaar face to face ontmoet en middels één op één 
communicatie (salespersoon) het verhaal verder kunt vertellen. Dat is de ‘date’. Je krijgt van de klant hierin zijn tijd om dat 
interessante verhaal verder toe te lichten. Doe je dat met een slidedeck van 30 pagina’s tekst? Dan is de kans groot dat de 
aandacht verslapt en maak je geen indruk. Doe je dat met een mooie gepersonaliseerde presentatie die ‘doorpakt’ op jouw 
specifieke kracht voor die unieke klant (personalisatie), dan pak je door in de aandacht, verras je de ander en past het 
verhaal nog meer. Dan ontstaat een ‘klik’.

Hierna volgen nog vele andere contactmomenten met je klant. Tot aan de oplevering van een project maar zeker ook de 
’nazorg’ na afronding ervan. Al deze momenten zijn kansen om het gevoel van jouw onderneming over te brengen naar je 
klant. Om de ‘klik’ die er al is nog beter te maken en je bij elk contactmoment werkt aan het uitbouwen van jullie relatie. En 
als die relatie een steeds betere en hechtere band wordt, dan wordt de kans groter dat men je uitdraagt en aanbeveelt 
aan anderen.
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De ‘Ambassadeurmat’
Al meer dan 10 jaar werken we voor Guus Meeuwis en daar 
zijn we best trots op. Guus werd afgelopen maand de nieuwe 
ambassadeur van Unicef en om zijn aanstelling van een 
feestelijk tintje te voorzien werd hij midden in de nacht wakker 
met het lumineuze idee: Hij wilde Unicef een deurmat 
schenken... een ‘Ambassadeurmat’!

Een prachtig idee alleen lag er voor ons een enorme 
uitdaging. Donderdag werden we gebeld en op woensdag 
was zijn aanstelling. Normaal gesproken praktisch niet 
haalbaar om een mat van topkwaliteit te leveren... Hét 
moment om je klant te verrassen. We gingen de uitdaging 
aan en na uitgebreid onderzoek kwamen we in contact met 
een bedrijf die de kwaliteit kon leveren (www.topp.nl). Bart, de 
verkoper begreep perfect mijn uitdaging en maakte deze de 
zijne. En dat voor maar één mat(!).

Guus was inmiddels voor Unicef in Afrika aan het werk en via 
Whatsapp deelde we het ontwerpen tot het helemaal naar 
zijn zin was, waarna het ontwerp werd doorgezet naar de 
producent voor productie. Vrijdag kregen we bericht dat de 
(enige) pers van deze matten defect was en dat men nog 
geen idee had hoe lang de reparatie zou duren.

Dat weekend hield Bart veelvuldig contact met de 
fabrikant en ons over de status en zette druk op de 
reparatie ervan. Hij zorgde er persoonlijk voor dat ze 
maandagavond de mat gingen produceren en deze 
woensdag klaar lag voor de koerier, die deze 
meteen meenam naar de overhandiging. Twee uur 
na de overhandiging kreeg ik deze foto via 
Whatsapp...

Bart heeft ons en de klant weten te verrassen met 
zijn doortastende aanpak. Daardoor konden wij 
Guus het nieuws brengen dat zijn idee gelukt was. 
En uiteindelijk kon Guus zelf het hele team van 
Unicef verbazen met een heel tof kado. De leuke 
vraag hierbij is...Hoeveel klanten zijn hier nu eigenlijk 
ambassadeur geworden?
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Ken je ideale klant. En weet ook wie dat niet is!
In het begin noemde ik de term ‘ideale klant’. Het is goed dat nog wat meer toe te lichten en daar eens goed over na te 
denken. Welke type klant past bij jouw merk? Wie kun je, met jouw visie en aanpak, zo (blijven) verbazen dat het, naast 
een loyale klant, ook een ambassadeur van je merk wordt? Dat is je ideale klant, en wel om de volgende redenen:

1. Het kost relatief weinig moeite om te verrassen want je visie en aanpak passen goed bij die van je klant;
2. De relatie gaat dus redelijk ‘vanzelf’ en er zal een lange klantrelatie ontstaan;
3. Doordat je voldoet aan de verwachting en verrast zal de kans groter zijn dat hij of zij je zal aanbevelen;
4. Prospects die door ambassadeurs worden aangedragen zijn vaak al voor de helft overtuigt van je kunnen. Je bent 
immers aangedragen door iemand dicht uit hun netwerk;
5. Ambassadeurs zijn hele loyale klanten en zullen je niet zomaar laten vallen.

En klanten die eigenlijk niet matchen:
1. Kosten je extra tijd en energie om te ‘verleiden’ omdat er veel minder een klik is;
2. Zijn minder te ‘verbazen’ omdat ze meer verwachten dan je eigenlijk waar kunt maken;
3. De kans dat het loyale klanten worden is klein;
4. De kans dat het je ambassadeurs worden is nihil.

Als je dat door zou trekken, hoe zou je bedrijf eruit zien als je louter en alleen mag werken voor ‘ideale’ klanten? Klanten 
die goed bij jouw visie en aanpak passen en geneigd zijn om je aan anderen aan te bevelen. Hoeveel procent van je 
marketing zou je dan spenderen aan het zoeken naar nieuwe klanten? En hoeveel kun je investeren in je eigen klant? Je 
huidige loyale klanten verdienen toch eigenlijk ook meer aandacht omdat ze al jaren trouw aan je bedrijf zijn? En helemaal 
als ze nog eens zorgen voor de aanwas van nieuwe klanten die goed matchen.

Ambassadeur van AccountAnders
AccountAnders is ambassadeur van SchutDesigns en heeft inmiddels gezorgd voor een aantal hele leuke nieuwe klanten. 
En ik ben ambassadeur van AccountAnders. Ook hier was een eerste klik, een goede eerste kennismaking met het 
product en een prettige relatie met (de mensen van) het bedrijf. Daardoor heb ik inmiddels meerdere andere mensen uit 
mijn netwerk aangedragenom contact met ze op te nemen. Daar zijn inmiddels al zeker vier nieuwe klanten uit 
voortgekomen die allemaal vrij snel overtuigd waren van AccountAnders en dat is precies wat ik bedoel.

Ik wil me kunnen focussen op mijn passie (branding) en me zo min mogelijk laten afleiden door andere zaken zoals de 
administratie.Ik besef wel hoe belangrijk het is dat dit aspect wel perfect geregeld moet zijn alleen is het niet mijn core-
business en haal ik er ook geen plezier uit. Toen het bedrijf groeide nam ik de stap om AccountAnders als partner hierin te 
kiezen. En waar ik de passie heb voor mijn vakgebied, hebben zij dat op hun vlak. Doordat ik weet dat alle administratieve 
en fiscale zaken goed geregeld zijn, kunnen wij onze de focus houden op onze passie. Namelijk werken aan mooie 
merken.

Over SchutDesigns
SchutDesigns is een ‘klein’ brandingbureau dat creativiteit combineert met een compacte organisatie. Voor ons is de uitleg 
simpel. Hoe meer lagen er zitten tussen klant en ontwerper, hoe meer ruis er ontstaat in de communicatie. En dat staat 
goed creatief werk in de weg.
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En wat we doen? Alles op het vlak van communicatie wat een merk nodig heeft. Dat doen we niet allemaal zelf maar met 
en steeds verder uitbreidend ‘flexibele schil’ bestaande uit freelancers of bedrijven met allemaal hun specifieke discipline.
Wij kunnen zo het beste team voor de klant samenstellen en dat kan dus per project verschillen omdat de klus daarom 
vraagt.

En onze ideale klant? Dat zijn alle ondernemingen waarbij wij nog direct verbinding voelen met de eigenaren van dat merk. 
Te grote organisaties met teveel lagen passen daarom minder bij ons. Daar voelen we te weining de klik en die is belangrijk 
voor ons. We werken dus het liefste voor kleine tot middelgrote ondernemingen waarbij we voor een langere termijn brand-
ambassador mogen zijn en samen met de klant kunnen bouwen aan een sterk merk.
Zullen we eens kennismaken?
Mocht er na het lezen van dit artikel een klik zijn met onze visie over branding dan komen we graag eens vrijblijvend langs 
voor een brainstormsessie over de branding van uw merk.

Contact:
Villa Vught

Van Lanschotlaan 2
5262 AG Vught

06 - 54207210
remco@schutdesigns.nl

www.schutdesigns.nl
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Medewerker in beeld
Martijn Akkermans

Op 1 september 2017 ben ik gestart bij AccountAnders / ESJ Financial Engineering. Dit in 
de rol van Teamleider. Door toeval kwam ik weer in contact met een van de vennoten 
welke tijdens mijn opleiding de rol van examinator had bij mijn afstuderen. We raakten in 
gesprek, en van het een kwam het ander…



16 / 35

Mijn rol binnen AccountAnders / ESJ
Het is prettig dat ik de vrijheid heb gekregen om de dingen te doen welke ik leuk vind. Buiten het 
prettig samenwerken met collega’s, verricht ik ook veel commerciële activiteiten. Hierbij valt te 
denken aan relatiebeheer, acquisitie maar zeer zeker ook het uitdenken en uitwerken van 
concepten gericht op specifieke branches (bijvoorbeeld rijscholen en uitzendbureaus).

Studie en werkervaring
Mijn eerste ervaring binnen de accountancy is alweer even geleden. Na een ‘snuffelstage’ heb ik 
in 2005 besloten te starten met de Accountancy opleiding bij Avans Hogeschool te Breda.

In 2006 en 2007 heb ik twee keer een halfjaar stage gelopen bij een big-four kantoor op Aruba. 
Buiten een fantastische leerschool was de omgeving waar ik deze ervaring op mocht doen 
natuurlijk erg speciaal. Een tijd om nooit te vergeten!

Na mijn tweede stageperiode op Aruba heb ik de overstap gemaakt naar de deeltijdopleiding en 
ben ik gaan werken bij een regionaal kantoor. Binnen dat kantoor heb ik mijzelf ontwikkeld tot 
volwaardig sparringpartner van de ondernemer.

Privé
Ik ben opgegroeid in Bavel (een klein dorp naast Breda) en heb hier tot 2009 gewoond. In 2009 
ben ik verhuisd naar het Bredase. In mijn vrije tijd ga ik graag met familie en vrienden een hapje 
eten en/of een drankje doen. Je bent een Bourgondiër of je bent het niet.

Reizen is een passie van mij en dan met name het Caribisch gebied en de Verenigde Staten, 
maar met enige regelmaat ben ik ook in het zuiden van Frankrijk te vinden.

Koffie
Er valt natuurlijk nog veel meer te zeggen, maar wellicht dat wij dat een keer onder het genot van 
een bakje koffie kunnen bespreken? Dan kom jij ook aan bod…wel zo gezellig!

Martijn Akkermans
T. 088 - 0320 620
E. makkermans@accountanders.nl
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Onze verse 
lading
met 
frisse talenten
Op 5 juli ontvingen maar 
liefst vier AccountAnders 
collega’s hun hbo 
diploma Accountancy 
van Hogeschool Avans 
Breda en mogen zij zich 
per die datum Bachelor of 
Science (BSc) 
noemen. Zoals je op de 
foto kunt zien zijn Tijn, 
Pieter, Stefan en Quinten 
(in volgorde van l naar 
r) daar terecht trots op en 
wij zijn uiteraard trots op 
hen! Een mooie prestatie 
die gevierd mag worden. 

Drie van de vier talenten 
hebben er enkele jaren 
geleden voor gekozen bij 
AccountAnders hun 
stageperiode te vervullen, 
waarna zij tijdens hun 
studententijd betrokken 
zijn gebleven bij 
AccountAnders als 
oproepkracht. Allemaal 
hebben zij nu een vast 
contract gekregen en 
versterken zij fanatiek 
iedere middag het 
tafelvoetbalteam.

In ons vak is het belangrijk 
dat we ons blijven 
ontwikkelen en dat doen 
we onder andere door te 
werken met (jonge en 
enthousiaste) talenten. Al 
deze frisse talenten 
gaan verder 
studeren. Zij blijven zich 
ontwikkelen en wij dus 
ook: voorsprong is een 
keuze!
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Praktische 
oplossing 
implementatie AVG

Eenvoudig 
AVG proof

Het zal niemand ontgaan zijn, per 25 mei 2018 is de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming van kracht. Je hebt er 

vast al van alles over gelezen, maar hoe ga je nu op een 

praktische manier zorgen dat je ''AVG proof'' wordt?
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Wij bij AccountAnders hebben hier ook mee te maken en wij willen je 
graag wijzen op een praktische oplossing, welke wij zelf gebruiken bij 
het implementeren van de AVG.

YourSafetynet
De YourSafetynet oplossing bevat middelen voor het opstellen en 
handhaven van een compliant privacy- en ICT-gebruiksbeleid.

Het programma voorziet in een gebruiksvriendelijke stap voor stap 
compliance wizzard die alle juridisch noodzakelijke 
voorbeelddocumenten en sjablonen ter beschikking stelt. Dankzij 
updates blijft deze oplossing, en daarmee uw compliance situatie, 
actueel en kunt u razendsnel reageren op latere wetswijzigingen.

Om alvast een idee te geven van de prijzen van het pakket 
Yoursafetynet, zijn deze hieronder in het kort uiteengezet. Daarnaast 
verwijzen wij je graag naar deprijslijst voor specifieke details en 
verdere informatie..

Tot 10 medewerkers € 495
Van 10 – 25 medewerkers € 995
Van 25 – 50 medewerkers € 1.595
Van 50 – 100 medewerkers € 2.495

Bij een meerjarige overeenkomst volgt nog een additionele korting (1 
jaar: geen, 2 jaar: -10%, 3 jaar: -15%, 4 jaar: -20%).

Hebt u behoefte aan advies of ondersteuning bij de implementatie 
van de AVG, namens AccountAnders ben ik de contactpersoon 
voor de AVG dus aarzel dan niet om me te bellen of mailen.

Melissa Fens
E: mfens@accountanders.nl
T: (+31) 088-0320707
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MIT-R&D-
samenwer
kingsproje
cten

Bent u MKB’er en werkt u samen met een andere MKB’er aan 

het vernieuwen of ontwikkelen van een product, productieproces 

of dienst? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen voor een 

MIT-R&D-samenwerkingsproject.
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AccountAnders werkt samen met De Breed & Partners op het 

gebied van subsidies. Zo zijn we altijd op de hoogte van de 

nieuwste subsiedies en kunnen we jou pro-actief wijzen op 

eventuele subsidiemogelijkheden. Wil je hier meer over 

weten? Vraag het je MKB-Adviseur.
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Innovaties

De Mkb-

innovatiestimulering 

Regio en Topsectoren 

(MIT) stimuleert innovatie 

bij het MKB over 

regiogrenzen heen. Een 

MIT-R&D-

samenwerkingsproject 

bestaat uit industrieel 

onderzoek of 

experimentele 

ontwikkeling (of een 

combinatie hiervan) dat 

voor gezamenlijke 

rekening en risico wordt 

uitgevoerd door een 

samenwerkingsverband 

van minimaal 2 MKB-

ondernemers.

Budget en 
deadline

De subsidie bedraagt 

35% van de subsidiabele 

kosten. De subsidie is 

minimaal € 50.000 en 

maximaal € 200.000 per 

innovatieproject. Dat 

betekent een 

totaalbedrag van € 

100.000 per deelnemer. 

Deze regeling gaat open 

op 2 juli 2018 en sluit op 

6 september 2018. Voor 

R&D-

samenwerkingsprojecten 

wordt gebruik gemaakt 

van een 

tenderprocedure.

Wilt u meer informatie 

over deze 

subsidieregeling of wilt u 

een MIT aanvraag 

indienen? Neem dan 

contact met op de 

consultants van De 

breed & Partners via 

financiering@debreed.nl. 

Voor meer informatie over 

de regeling: lees hier 

verder of download de 

factsheet.

mailto:financiering@debreed.nl?accountnieuws
https://www.debreed.nl/subsidies/mit-regeling/mit-rd-samenwerkingsprojecten/?utm_source=NWP&utm_medium=some&utm_campaign=MIT_RD&utm_term=AccAnd&utm_content=MITRD
https://www.debreed.nl/over-ons/downloads/?utm_source=NWP&utm_medium=some&utm_campaign=MIT_RD&utm_term=AccA&utm_content=MITRD
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Voorbeeld van een goedgekeurde subsidie:

In de voedselverwerkende industrie wordt het steeds 

belangrijker om inzicht te verschaffen in de herkomst en 

verwerkingsstappen van een product. Daarom wil ICT 

bedrijf X samen met een groothandel in 

landbouwproducten een systeem ontwikkelen dat 

inzicht biedt in de totale flow van een product.

Het ICT bedrijf en de groothandel ontwikkelen samen 

een platform dat op basis van externe data (zoals 

sensoren) inzage biedt in dit traject. Dankzij dit platform 

wordt het mogelijk om met behulp van big data analyse 

processen verder te optimaliseren.
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Bossche Stadsbrouwerij 
Jongens van De Wit

We hebben een passie voor ambachtelijk gebrouwen bier, 
de oorsprong van gerechten, een goed gesprek en hechte 
vriendschappen. Dat alles in het hart van bourgondisch 
Brabant. Jongens van De Wit is een Bossche 
Stadsbrouwerij waar eigentijdse unieke speciaal bieren 
worden gebrouwen en geserveerd. Een prachtig Stadscafé 
met koffie, lunch, diner, mooie wijnen en een robuuste 
authentieke eetkaart. Bourgondisch én biologisch. Bier en 
eten zoals het bedoeld is in een ongedwongen eigentijdse 
sfeer waar genieten voorop staat.
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Bierbeleving

Bossche Stadsbrouwerij Jongens van De Wit is gevestigd in een 
voormalige goederenloods. De bouwaard is bijzonder en industrieel 
erfgoed. De functie van het gebouw en de unieke vormen komen 
terug in de inrichting van het totaalconcept van Bossche 
Stadsbrouwerij Jongens van De Wit.

Hier wordt ook het bier gebrouwen onder het oog van onze gasten. 
Het speciaal bier dat onze brouwmeesters met veel liefde maken, is 
hetzelfde bier dat wij schenken uit de tap en dat jij drinkt. Daarvoor 
gebruiken we enkel lokale en regionale, maar ook biologische 
ingrediéten. Van het hop tot de gerst, van het bronwater tot de 
tarwe. Niet omdat het hip is, maar omdat het ons Bossche bier 
zoveel lekkerder maakt.

Onze stadsbieren worden gebrouwen voor het fust, maar ook voor 
de fles. Je kunt dus genieten van onze bieren in ons gezellige 
stadscafé, maar ook thuis op de bank.

Bekijk de bierkaart op de website.

http://jvandew.nl/bierbrouwerij-den-bosch-onze-bieren/?accountnieuws
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Bier serveer tips

Bier schenken in droog, bierschoon glas, bijvoorbeeld groot 
wijnglas zodat aroma’s ‘gevangen’ wordt. Het glas is 
bierschoon als het schuim aan de wand van het glas 
kringen achterlaat. Vet is de grootste vijand van bierschuim. 
Gebruik geen spoelglansmiddel of welriekende 
vaatwasmiddelen. 

Droog glazen in gebruik voor bier af met een glazendoek 
die alleen voor glazen gebruikt wordt. Soda is goedkoop en 
uitstekend geschikt om opgelost in warm water bierglazen 
te reinigen en ontvetten. Naspoelen met water en uit laten 
lekken op vetvrije schone ondergrond.

AccountAnders & Bier

Bij AccountAnders houden we ook wel van een goed biertje op z'n 
tijd. Rond de jaarwisseling hebben we met elkaar gedineerd bij 
Jongens van de Wit. Aanrader!

AccountAnders zorgt ervoor dat de Jongens van de Wit zich volledig 
kunnen focussen op hun business. Hierdoor hoeven ze zich niet 
druk te maken om de adminstratie, belastingaangiften en 
jaarrekeningen.
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Klant in beeld:



29 / 35

Lighting Design Academy
"Cursussen en opleidingen voor o.a. (interieur)architecten, 

lichtadviseurs, lichtontwerpers, ambtenaren en fabrikanten."

Berlux
"Het ontwerpen van creatieve lichtoplossingen
(interieur, exterieur + daglicht) voor architectonische projecten."
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Dit jaar vier ik alweer mijn 25 jarig bestaan als zelfstandig 

ondernemer. Na militaire dienst, enkele buitendienstfuncties in 

loondienst besloot ik het lichtontwerpbureau BERLUX 

lichtarchitectuur op te richten in 1993.

Een ontwerpbureau die zich volledig richt op het ontwerpen van 

licht! Inmiddels is een reputatie opgebouwd in het ontwerpen 

van creatieve lichtoplossingen (interieur, exterieur + daglicht) 

voor architectonische projecten. Onze opdrachtgevers zijn zeer 

divers; particulieren, ondernemers, kerkbesturen, overheden, 

musea en fabrikanten. We werken wereldwijd, maar de 

afgelopen jaren vooral in Nederland, België en de Emiraten 

actief.

Naast lichtontwerp zijn we ook zeer actief in lichtonderwijs. We 

hebben een eigen cursuslocatie in Amersfoort onder de naam 

Lighting Design Academy, waar we diverse cursussen en 

opleidingen verzorgen voor o.a. interieurarchitecten, architecten, 

lichtadviseurs, lichtontwerpers, ambtenaren en fabrikanten. 

Daarnaast geven we lessen aan diverse opleidingen, schrijven 

lesstof en handboeken. Ook publiceren we vele artikelen, 

houden we voordrachten op congressen en symposia en zijn we 

actief lid van diverse licht gerelateerde organisaties.

In 2012 voegde Ellen Goulmy zich bij het bedrijf. Met haar 

achtergrond als zelfstandig ondernemer en al geruime tijd actief 

binnen de verlichtingsbranche een absolute meerwaarde voor 

het bedrijf.

Een mooi moment ook om alles binnen het bedrijf eens opnieuw 

te bekijken, zo ook de administratie. Als creatieveling hebben we 

beide het nooit leuk gevonden om de administratie te doen. We 

zijn tenslotte liever bezig met ontwerpen dan BTW aangiftes, 

facturen maken en bonnetjes verwerken.

Wel wisten we beide dat inzicht en overzicht in je cijfers een zeer 

belangrijke basis is voor je bedrijf en door teleurstellingen van 

vorige boekhouders en accountanders erg terughoudend voor 

een overstap. We wilden dan ook zoveel mogelijk zelf kunnen 

doen, inzicht en controle houden, maar zeker ook een 

accountantskantoor die moeilijke vraagstukken in “Jip en 

Janneke”-taal kon uitleggen waar nodig.

De overstap naar Exact online met AccountAnders ging vloeiend 

vanaf dag 1. Vanaf het inrichten van de administratie tijdens het 

overstappen, de uitleg, bespreken jaarrekening, tussentijdse 

adviezen, tot diverse vragen, AccountAnders is inderdaad 

anders en daar zijn we alleen maar erg blij mee! ….enige waar 

wij spijt van hebben, is dat we niet eerder zijn over overgestapt.

We hebben niet stilgezeten de afgelopen periode en hebben 

mooie plannen gemaakt voor de toekomst. Zo verhuist BERLUX 

lichtarchitectuur deze zomer naar de kop van Overijssel en 

zullen wij in het kleine prachtige oude stadje Blokzijl ons bedrijf 



31 / 35

vestigen. We hebben een prachtig pand aan het water met zicht 

op de prachtig kolk en zullen wij ons team verder uitbreiden. Een 

ware droom die uitkomt! Ons andere bedrijf, Lighting Design 

Academy, blijft in Amersfoort waar we nog altijd erg tevreden zijn 

met onze plek in de oude meisjesschool.

“Laat ons maar doen waar wij goed in 

zijn, en AccountAnders in waar zij 

goed in zijn”, aldus Berry van Egten 

en Ellen Goulmy”

www.berluxlichtarchitectuur.nl

www.lightingdesignacademy.org
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Fiscaal artikel

GebruikeGebruike
lijk loonlijk loon  
voor devoor de  
directeurdirecteur
--
grootaangrootaan
deelhoudeelhou
derder
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De spelregels

In de praktijk blijkt dat het salaris van een directeur-
grootaandeelhouder (dga) vaak te laag wordt vastgesteld. Dit kan 
verschillende redenen hebben:

Door de wetgever zijn echter regels opgesteld op basis waarvan het 
loon van een dga vastgesteld kan worden. Als dga moet u (en uw 
eventueel meewerkende partner) een zogenaamd gebruikelijk loon 
als salaris opnemen uit uw bv. Voor het jaar 2018 is het uitgangspunt 
voor het bepalen van het gebruikelijk loon dat dit het hoogste 
bedrag is van:

Uitkeren van dividend is in de regel fiscaal gunstiger dan salaris
De dga onderschat zijn consumptieve uitgaven
De dga wil zijn onderneming niet te zwaar belasten

minstens 75% van het loon uit de meest vergelijkbare 
dienstbetrekking
het loon van uw meest verdienende werknemer
€ 45.000.

Op internet kunnen de salarisniveaus van de meest vergelijkbare 
functies gevonden worden. U zult begrijpen dat de term ‘meest 
vergelijkbare dienstbetrekking’ niet erg duidelijk is en dat hierover 
discussie kan ontstaan met de Belastingdienst. Het is raadzaam om 
in het dossier altijd een onderbouwing te laten opnemen, waaruit 
blijkt op welke wijze het loon van een dga bepaald is.

Uit het voorgaande blijkt dat er een zogenaamde 
doelmatigheidsmarge van 25% is ingebouwd, hetgeen inhoudt dat 
het gebruikelijk loon 25% mag afwijken van het loon dat in zakelijke 
verhoudingen gebruikelijk is. Als het feitelijke salaris afwijkt van het 
gebruikelijk loon, dan wordt het verschil gezien als fictief loon, 
waarover alsnog loonbelasting verschuldigd is. De bewijslast hiervoor 
ligt bij de Belastingdienst!

Let op! Het gebruikelijk loon mag in beginsel niet lager zijn dan € 
45.000. Als u echter aannemelijk kunt maken dat het loon uit de 
meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 45.000, mag u 
hiervan uitgaan. U heeft dan echter wel de bewijslast.
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Ter illustratie de volgende voorbeelden inzake de 
vaststelling van het gebruikelijk loon:

Voorbeeld 1:
Loon meest vergelijkbare dienstbetrekking:      
€ 150.000
Hoogste loon gewone werknemer binnen uw 
onderneming:   € 80.000
Gebruikelijk loon = 75% x € 150.000:       
€ 112.500

Voorbeeld 2:
Loon meest vergelijkbare dienstbetrekking:      
€ 50.000
Hoogste loon gewone werknemer binnen uw 
onderneming:   € 30.000
Gebruikelijk loon:           
€ 45.000

In een aantal gevallen kan het voor u en uw bv 
gunstiger zijn als het salaris lager vastgesteld kan 
worden, dan zou gelden op basis van de hiervoor 
genoemde regels. Hierbij kunt u denken aan de 
situatie dat uw bv (structureel) verliesgevend is. Een 
andere situatie waaraan u zou kunnen denken is het 
geval dat u om bepaalde redenen (bijvoorbeeld 
ziekte) minder werkzaamheden gaat / kunt verrichten. 
In dat soort gevallen is het raadzaam om via uw 
adviseur in overleg te treden met de Belastingdienst.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen 
en/of opmerkingen, aarzel dan niet om contact met 
ons op te nemen.

Stefan van Boxel | 088 0320 714 | 
svanboxel@accountanders.nl
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INSCHRIJVEN

Het AccountNieuws 
magazine wordt 
één keer per 
kwartaal 
gepubliceerd en 
bevat verhalen en 
tips van klanten 
voor klanten. Wil jij 
het nieuwste 
AccountNieuws als 
eerste in je mailbox 
of wil jij je 
onderneming ook 
(kosteloos) 
profileren in ons 
magazine? 

Meld je aan via 
onze website!

https://www.accountanders.nl/magazine/?accountnieuws

