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Kantoornieuws. 
Alles over Visionplanner

Opdrachtgever aansprakelĳ kheid 
voor ZZP-er 

Wincoop Veiligheidstrainingen. 
Onze missie is het ontzorgen van onze klanten op 

het gebied van veiligheid in en om het bedrijf. 

Interview.
Visionplanner is interessant voor de ondernemer 
die tussentĳ ds meer inzicht wil hebben in zĳ n of 
haar administratie.

VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS.



Pagina 2 | September 2018

Met Van Ree 
online management 
inzicht
Welke ondernemer wil dat nu niet. Op basis van actuele 

cijfers automatisch inzicht in de trend, realisatie van 

de begroting en liquiditeit van de onderneming. In de 

rubriek kantoornieuws vertellen we op welke wijze al 

veel ondernemers dit inzicht verkrijgen via een koppeling 

van de administratie met Visionplanner.

In de rubriek Impressie is Arend Flier aan het woord; directeur eigenaar van 

Van Wincoop Veiligheidstrainingen, specialist op het gebied van veiligheids-

trainingen, ontruimingsplattegronden, ontruimingsplannen en van risico 

inventarisatie en evaluatie. Door automatisch inlezen van de administratie is 

er wekelijks inzicht in cijfers en zijn de kosten afgenomen, meldt hij.

U maakt in de rubriek Interview nader kennis met Koen Knulst, die een jaar 

bij ons werkzaam is. Hij vindt de sfeer en de vrijheid binnen onze organisatie 

aansprekend. Hij deelt zijn ervaringen met Visionplanner: “via de door-

lopende koppeling en de visuele presentatie met dasboards heeft de cliënt 

voortdurend actueel inzicht”.

In de rubriek Specialisme vertelt onze Register Executeur over het belang 

van het goed afwikkelen én voorbereiden een nalatenschap, waarbij een 

actueel testament en/of huwelijkse voorwaarden essentieel zijn. Met behulp 

van ons digitaal nalatenschapsdossier hebben erfgenamen doorlopend 

inzicht in het dossier en de voortgang van de afwikkeling. 

Een greep uit het actueel nieuws: werkgeversaansprakelijkheid voor ZZP-er 

en vrijwilliger, fiscaal voordeel van schenken van de onderneming, sancties 

wet DBA in aantocht en nog veel meer.

Wij wensen u veel leesplezier. Onze relatiebeheerders, fiscalisten, HR con-

sultants en corporate finance specialisten praten u desgewenst graag bij.

Met vriendelijke groet

Van Ree Accountants 

Mr. W. (Wim) van Vliet RB RV, algemeen directeur

NB: kort na Prinsjesdag treft u op www.vanreeaccountants.nl de actuele 

ontwikkelingen naar aanleiding van Prinsjesdag aan.

| Audit & Assurance

| Accountancy

| Belastingen

| Consultancy
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Wat spreekt jou het meest aan in je werk bij Van Ree?

Wat mij het meeste aanspreekt in het werk bij Van Ree is in de eerste plaats 

de omgang met de collega’s binnen het team. De sfeer is informeel en ieder-

een kan goed met elkaar overweg. Ons team staat open voor vernieuwingen, 

wat soms mooie discussies oplevert. Daarnaast vind ik dat je bij Van Ree veel 

vrijheid krijgt om je werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. De drem-

pel tussen de werkvloer en de directie is laag wat m.i. deze vrijheid bevordert. 

Wat betekenen klanten voor jou?

Het contact met klanten was één van de aspecten die ik bij mijn vorige werk-

gever erg miste. Bij Van Ree heb ik een eigen klantenpakket waardoor het con-

tact met klanten veel intensiever is. Dit maakt het werk veel leuker…. Je doet 

het uiteindelijk toch voor de klant! Waardering van klanten geeft veel voldoe-

ning en energie. Een positief kritische houding van de klant is erg leerzaam.

Je promoot Visionplanner nogal. Kan je aangeven voor wie 

Visionplanner interessant is?

Visionplanner is interessant voor de ondernemer die tussentijds meer inzicht 

wil hebben in zijn of haar administratie. De administratie wordt door ons ver-

Dit keer een gesprek met Koen Knulst. Koen is, na zijn 

vorige baan bij een ander accountantskantoor, nu 1 jaar 

werkzaam bij Van Ree Accountants op onze vestiging 

in Barneveld. Koen is op dit moment werkzaam als 

Zelfstandig Assistent Accountant in het MKB. Tijd voor 

een nadere kennismaking!
werkt en door middel van een doorlopende koppeling tussen het boekhoud-

programma en Visionplanner kijkt de klant altijd naar actuele cijfers. Deze 

cijfers zijn visueel weergegeven door middel van dashboards. Deze dash-

boards geven de klant enerzijds meer inzicht/stuurinformatie en anderzijds 

geven de dashboards een tool voor de relatiebeheerder om het gesprek aan 

te gaan met de klant en adviezen op basis van de actuele cijfers te geven. 

Om voor elke klant een specifiek dashboard te maken is onbegonnen werk. 

Daarom proberen we zoveel mogelijk te standaardiseren. Hierbij is onder-

scheid gemaakt tussen de rechtsvormen, BV, VOF en eenmanszaak. Binnen 

de rechtsvormen kan gekozen worden tussen drie verschillende dashboards, 

Focus, Profijt en Succes (in volgorde van grootte). Daarnaast kan de klant 

kiezen voor enkele opties, zoals personeel en brutomarge. Op deze manier is 

voor elke ondernemer een passend dashboard te creëren. 

Studeer je nog?

Op dit moment volg ik de post-HBO AA-opleiding aan de HAN (nieuwe stijl). 

Volgend jaar hoop ik met het praktijk gedeelte te beginnen.

Ter afsluiting

Mijn eerste jaar bij Van Ree zit er bijna op. Ik heb het erg goed naar mijn zin 

en kan binnen deze organisatie nog veel leren. Ik hoop mijn steentje bij te 

kunnen dragen aan de verdere groei van de organisatie en zie uit naar een 

prettige samenwerking in de toekomst. 

Interview.
met Koen Knulst 

Kantoornieuws.
Voor het verwerken van de administratie maken honderden ondernemers 

en instellingen gebruik van onze online dienstverlening met behulp van 

Twinfield of Snelstart. Hierin volgen de ontwikkelingen zich snel op. Het is al 

een aantal jaren mogelijk om een koppeling te realiseren met Visionplanner. 

Hierin kunnen dashboards met KPI’s gebouwd worden, specifiek voor uw 

onderneming of instelling.

Met Visionplanner stelt u snel uw managementinformatie samen en deelt u 

deze eenvoudig met anderen. Bijvoorbeeld met de aandeelhouders, financieel 

adviseurs, collega’s of de bank. 

De achterliggende visie voor Visionplanner is dan ook: snel, simpel en samen.

Snel: Snel fraaie managementrapportages en dashboards. Met een klik vraagt 

u de achterliggende details op. 

Simpel: Direct gekoppeld aan Twinfield, snelle implementatie, geen IT kennis 

nodig en zeer gebruiksvriendelijk. 

Samen: Accountant en ondernemer delen de rapportages, werken samen en 

vullen elkaar aan.

Op basis van de actuele cijfers van uw 

boekhouding wordt volledig geautomatiseerd een trendberekening, begroting 

en de liquiditeitsprognose gemaakt. Uiteraard kunt u zelf uw presentatie naar 

wens aanpassen, een begroting maken en vergelijken met actuele prestaties. 

Zo weet u waar u moet bijsturen. Kortom met Visionplanner kunt u met de 

informatie van vandaag sturen op de toekomst.

De voordelen zijn samen te vatten in:

• gebruiksgemak voorop, ook niet-financials begrijpen dit

• snel aan de slag: geen training of uitgebreide implementatie nodig

• managementinformatie inclusief liquiditeitsprognose in minder dan 

15 minuten.

• volledig online, altijd en overal toegankelijk

• abonnement maandelijks opzegbaar

Op www.visionplanner.com kunt u ook meer informatie vinden. Vraagt u zich 

af of de koppeling met Visionplanner ook voor u van toegevoegde waarde is? 

Neem dan contact op met uw relatiebeheerder.
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Actueel.
tips en actuele zaken

In deze rubriek vindt u weer diverse tips en een selectie van fiscaal, 

sociaal of overig nieuws. Niet altijd kunt u de inhoud van deze berich-

ten zomaar toepassen op uw eigen situatie. Neem daarom bij twijfel 

contact op met uw relatiebeheerder. Deze helpt u graag verder.

“Werkgever” aansprakelijkheid 
voor vrijwilliger 
Eind 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld, dat een vrijwilliger ook onder het 

bereik van werkgeversaansprakelijkheid kan vallen. Het ging om een 65-jarige 

koster die tijdens verrichten van vrijwilligerswerkzaamheden van het dak 

van de kerk viel en daarbij ernstig letsel opliep. Voor aansprakelijkheid van 

de “werkgever” voor de schade van de vrijwilliger geldt, dat beoordeeld moet 

worden of de vrijwilliger (mede) afhankelijk is van degene voor wie hij de 

werkzaamheden verricht; bevindt deze zich in een met een werknemer 

vergelijkbare positie. De zorg van de werkgever voor de veiligheid van de 

voor hem werkzame personen strekt zich dan ook uit tot vrijwilligers.

Opdrachtgever aansprakelijkheid 
voor ZZP-er
Een met aansprakelijkheid van de vrijwilliger vergelijkbare uitspraak was 

eerder al gedaan voor ZZP-ers. Ook een zelfstandige ZZP-er kan onder de 

reikwijkwijdte van werkgeversaansprakelijkheid vallen, als de ZZP-er voor 

zijn veiligheid afhankelijk is van degene voor wie hij de werkzaamheden 

verricht, danwel in welke mate de opdrachtgever invloed heeft op de werk-

omstandigheden van die ZZP-er. Daarnaast is het van belang, dat de ZZP-er 

de werkzaamheden uitoefent in het kader van de uitoefening van het beroep 

van de opdrachtgever. Als de ZZP-er werk verricht, wat personeelsleden van 

de opdrachtgever ook verrichten, is eerder sprake van aansprakelijkheid, dan 

wanneer de ZZP-er specialistisch werk verricht. Check u polis op dekking van 

deze mogelijke aansprakelijkheid.

Fiscaal voordeel schenken bedrijf
Als de pensioendatum in zicht is, komt het moment om uw bedrijf over te 

dragen. Misschien hebt u voldoende voor uw oude dag opzij kunnen leggen 

en denkt u erover uw bedrijf aan een van uw kinderen te schenken. In dat 

geval heeft de verkrijger, bijvoorbeeld uw kind, recht op een belangrijk 

fiscaal voordeel. 

Dit belangrijke fiscale voordeel staat bekend als de bedrijfsoverdrachtsregeling, 

kortweg BOR. De faciliteit betekent dat de verkrijger, onder voorwaarden, 

bij schenking van uw bedrijf geen schenkbelasting hoeft te betalen tot een 

bedrijfswaarde van € 1.079.987. Is de waarde van uw bedrijf hoger, dan is over 

het meerdere 83% vrijgesteld. Voor zover de verkrijging niet is vrijgesteld, 

kan de verkrijger – onder voorwaarden – tien jaar uitstel van betaling van de 

verschuldigde schenkbelasting krijgen. Er is dan wel rente verschuldigd.

De belangrijkste voorwaarde voor de faciliteit is dat het verkregen bedrijf ten 

minste vijf jaar wordt voortgezet. Bij verkrijging van een bv moet de verkrijger 

de aandelen minstens vijf jaar in bezit houden. Het bedrijf moet wel worden 

voortgezet, maar dit hoeft de verkrijger dus niet zelf te doen. Als u ook voor 

de inkomstenbelasting de onderneming geruisloos wilt schenken, dient het 

kind tenminste 3 jaar voorafgaand aan de schenking bij het bedrijf werkzaam 

zijn geweest. Dat mag een parttime betrokkenheid zijn geweest.

Bij schenking van een bedrijf geldt voor de faciliteit verder als voorwaarde dat 

de schenker het bedrijf in de vijf voorafgaande jaren in bezit moet hebben 

gehad. Is het bedrijf verkregen door vererving, dan moet de overledene ten 

minste één jaar voorafgaand aan het overlijden eigenaar van het bedrijf zijn 

geweest.

Strikte voorwaarden handelarenkenteken
Als ondernemer in de autobranche kunt u, onder voorwaarden, gebruik maken 

van een zogenaamd handelarenkenteken. U mag dan met het voertuig gebruik 

maken van de weg, maar alleen in het kader van uw bedrijfsactiviteiten. 

Dit luistert zeer nauw, zo leert de praktijk. Onlangs kwam een zaak voor de 

rechter waarbij met een auto door een monteur een proefrit werd gemaakt, 

waarna deze de auto mee naar huis nam. De bedoeling was met de auto de 

volgende dag weer rechtstreeks naar de garage te rijden. Volgens rechtbank 

Noord-Nederland eindigde de proefrit nadat de auto bij de woning was gepar-

keerd. Daarna werd dus niet meer voldaan aan de eisen die worden gesteld 

aan het gebruik van een handelarenkenteken. 

Niet genoten loon DGA wel belast?
Een bv in moeilijkheden besluit een deel van het salaris van de dga niet uit 

te betalen. Volgens de wet is loon genoten als het is ontvangen, verrekend, 

ter beschikking is gesteld, rentedragend geworden of vorderbaar en inbaar is 

geworden. 

Volgens de rechter heeft de dga in deze zaak, door akkoord te gaan met het 

niet uitbetalen van een deel van het loon, over het loon beschikt. Daarmee is 
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het genoten en dus belast. De dga voerde ook nog aan dat hij de vordering 

op de bv wilde afwaarderen, maar deze vlieger ging niet op. Uit de jaarcijfers 

bleek immers niet dat de bv structureel verliesgevend was.

Beroepsverbod medische zorg mogelijk 
via tuchtrecht
De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat een beroeps-

verbod voor de medische zorg binnen het tuchtrecht regelt. Als er sprake is 

van ernstig gevaar voor patiënten kan de tuchtrechter de BIG-geregistreerde 

zorgverlener een beroepsverbod opleggen. Het wetsvoorstel treedt begin 

2019 in werking. 

Het gaat om ernstig gedrag, waarbij de tuchtrechter vindt dat iemand niet 

geschikt is het eigen beroep uit te oefenen, maar ook niet geschikt is een 

ander beroep in de zorg uit te oefenen waarbij hij patiënten behandelt. Denk 

hierbij aan een zorgverlener die een ernstig zedendelict, een ernstig gewelds-

delict of een levensdelict heeft gepleegd. 

Met het nieuwe wetsvoorstel kan de tuchtrechter een BIG-geregistreerde uit 

het BIG-register halen. Dit betekent dat die persoon de beroepstitel niet meer 

mag gebruiken, zoals bijvoorbeeld arts. Ook mag hij dan bijvoorbeeld niet 

zelfstandig meer opereren of geneesmiddelen voorschrijven. Wel mag hij in 

opdracht en onder toezicht van een nog wel BIG-geregistreerde werken. De 

tuchtrechter kan echter ook verbieden dat iemand patiënten behandelt in 

opdracht en onder toezicht van een BIG-geregistreerde werkt.

AVG: streep door BSN in btw-nummer 
zzp’er
Zzp’ers krijgen op korte termijn een ander btw-nummer. Het btw-nummer is 

nu nog gekoppeld aan het BSN-nummer, maar uit onderzoek blijkt dat dit niet 

is toegestaan. Het is in strijd met de strengere privacywet AVG die eind mei 

is ingegaan. Door de koppeling van het btw-nummer aan het BSN-nummer is 

makkelijk identiteitsfraude mogelijk. De AP wil daarom dat de fiscus uiterlijk 

op 1 januari 2019 andere btw-nummers aan zzp’ers toekent. E.e.a. betekent, 

dat het briefpapier, waar het btw-nummer op staat, binnenkort dient te 

worden aangepast. 

Sancties Wet DBA in aantocht
De Belastingdienst start met controles en sancties inzake de Wet DBA. Voor 

kwaadwillenden zijn de regels namelijk per 1 juli 2018 aangescherpt. De 

Belastingdienst heeft de handhaving van de overige maatregelen betreft de 

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties opgeschort tot 1 januari 2020. 

De Belastingdienst heeft toegezegd dat tot 1 januari 2020 geen naheffingen 

en boetes zullen worden opgelegd als er sprake is van een arbeidsrelatie en 
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er desondanks geen loonheffing is ingehouden. Dit geldt echter niet als er 

sprake is van frauduleus handelen. Vanaf 1 juli 2018 wordt hier juist bijzon-

der op gelet. Van fraude is sprake als u met opzet een situatie van duidelijke 

schijnzelfstandigheid laat ontstaan. Bovendien is van belang dat u weet dat er 

in feite sprake is van een dienstbetrekking en u op deze manier probeert een 

financieel voordeel binnen te halen.

Ondernemer krijgt eerder NHG
Ondernemers die één jaar actief zijn als ondernemer, kunnen voortaan in 

aanmerking komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek garantie 

(NHG). Tot voor kort moest een ondernemer minstens drie jaar een bedrijf 

hebben. Om voor de NHG in aanmerking te kunnen komen, moet een onder-

nemer over een inkomensverklaring beschikken. Op de site van de NHG is te 

lezen hoe deze inkomensverklaring kan worden verkregen. 

Zzp’ers konden al een inkomensverklaring na één jaar aanvragen. Deze 

mogelijkheid is nu ook aanwezig voor anderen dan zzp’ers, zoals vennoten of 

dga’s met een bv. Ondernemers die langer dan drie jaar actief zijn, hebben 

geen inkomensverklaring nodig, maar kunnen gebruik maken van de aangiftes 

inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaar.

De kosten zijn afhankelijk van de rechtsvorm. Zo betaalt een eenmanszaak 

€ 225 en iemand met een vof bijvoorbeeld € 405. De NHG beperkt het risico 

voor de kredietverstrekker. Daarom verleent die een korting van meestal 0,2% 

op de toe te passen hypotheekrente. De NHG wordt alleen afgegeven voor 

hypotheken tot € 265.000.

Print van digitale factuur onvoldoende 
fiscaal bewijs
Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren en zodanig in 

te richten dat de fiscus uw fiscale verplichtingen hieruit eenvoudig kan aflei-

den. Onlangs heeft de Belastingdienst meer duidelijkheid gegeven over deze 

bewaarplicht in relatie tot de toenemende digitalisering van het bedrijfsleven. 

De bewaarplicht vereist dat software en bestanden ook in de toekomst 

toegankelijk blijven. Dit betekent dat updates vereist kunnen zijn, maar ook 

dat nieuwe systemen en software met ‘oude’ bestanden overweg moeten kun-

nen. Gegevens mogen, vanwege bijvoorbeeld de grootte, gecomprimeerd 

Actueel.
>> tips en actuele zaken

worden, op voorwaarde dat de detailgegevens – ook in het kader van de 

AVG - toegankelijk blijven bij een eventuele controle. Ook het omzetten van 

gegevens in een andere vorm, conversie, is onder voorwaarden toegestaan. 

Dat geldt alleen niet voor de papieren balans en resultatenrekening. Er geldt 

een aantal voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat geconverteerde 

gegevens binnen een redelijke termijn weer reproduceerbaar moeten zijn. 

Digitale gegevensdragers zijn er in verschillende vormen, zoals online en op 

DVD. Sommige vormen stellen extra eisen aan de waarborging van de authen-

ticiteit. Een factuur die bijvoorbeeld via de mail ontvangen wordt, is niet 

authentiek indien deze wordt geprint. Aanvullende organisatorische actie is 

dan vereist, zoals bijvoorbeeld een back-up van de mail.

Opteer voor belastingplicht als 
verlieslijdende vereniging of stichting!
Bent u als vereniging of stichting vennootschapsbelastingplichtig? Dan bent 

u mogelijk vrijgesteld van vennootschapsbelasting als u in een jaar niet meer 

dan € 15.000 winst heeft gemaakt, of als uw winst in het jaar en de daaraan 

voorafgaande vier jaar in totaal niet meer dan € 75.000 bedraagt. Als in een 

jaar verlies wordt geleden, wordt de winst voor dat jaar op nihil gesteld bij 

deze berekening. 

De winstdrempel van maximaal € 15.000 (dan wel € 75.000 over een periode 

vijf jaren) moet voorkomen dat grote verenigingen en stichtingen met profes-

sionele ondernemingen ook een beroep op de vrijstelling kunnen doen. Om 

deze reden is ook de bepaling opgenomen dat de winst in een verliesjaar op 

nihil wordt gesteld. 

Verwacht u als op dit moment vrijgestelde vereniging of stichting een aantal 

verliesjaren en daarna winst? Dan zult u niet direct denken aan het betalen 

van vennootschapsbelasting Een stichting kan echter verzoeken om de vrij-

stelling van vennootschapsbelasting niet toe te passen, welk verzoek uiterlijk 

gelijktijdig bij het indienen van een aangifte vennootschapsbelasting dient te 

worden gedaan. Op dat moment wordt het verlies wel bij beschikking vastge-

steld en kunnen deze verliezen worden verrekent met toekomstige winsten. 

Dat verzoek geldt tot het moment waarop u dat weer intrekt. Intrekking is 

mogelijk na een periode van vijf jaar of een veelvoud van vijf jaar.
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Afwikkeling nalatenschap goed geregeld

Een overlijden is een diep ingrijpende gebeurtenis. Een periode van rouw 

breekt aan. Tegelijk ook een periode waarin veel geregeld moet worden: de 

afwikkeling van de nalatenschap van de overledene. 

Bij de afwikkeling komen allerlei juridische, administratieve, financiële en 

fiscale zaken aan de orde. Diverse instanties moeten worden geïnformeerd. 

Er moet een boedelbeschrijving worden gemaakt, dat is een overzicht van 

alle bezittingen en schulden van de overledene, die samen met een eventueel 

testament, de basis is voor de verdeling van de nalatenschap.

Misschien moet er een huis verkocht worden, bankrekeningen worden opge-

heven, verzekeringsuitkeringen worden geïnd of abonnementen worden 

opgezegd. Ook moet er aangifte erfbelasting worden gedaan. En dat alles 

in een periode waarin het verlies van een geliefde moet worden verwerkt. 

Dan is het goed om te weten dat Van Ree Finance Consultants BV de gehele 

afwikkeling van een nalatenschap kan verzorgen. Ook als u denkt dat er 

weinig geregeld hoeft te worden, maar zeker als er conflicten dreigen te ont-

staan over de erfenis, is het aan te bevelen contact met ons op te nemen. 

Wij kunnen u op verschillende manieren bijstaan:

1. als adviseur;

2. als gemachtigde van de erfgenamen of de executeur;

3. als gemachtigde van één of een deel van de erfgenamen, 

bijvoorbeeld in conflictsituaties;

4. als executeur indien wij in het testament van de overledene 

tot executeur benoemd zijn.

Door onze samenwerking met Stichting RegisterExecuteur wordt bij de 

afwikkeling van een nalatenschap gebruik gemaakt van een digitaal 

nalatenschapsdossier. In dit dossier worden alle documenten en informatie 

met betrekking tot de nalatenschap vastgelegd. Door middel van een eigen 

inlogcode hebben de erfgenamen en/of de executeur doorlopend inzage in 

het dossier en de voortgang van de afwikkeling. Onze manier van werken is 

daardoor volledig transparant.

Verder hebben wij een netwerk van deskundige en betrouwbare notarissen, 

makelaars, taxateurs e.d. Zit er een onderneming in de nalatenschap, 

dan zorgt onze Register Valuator voor een deskundige waardering van de 

onderneming.

Een goede afwikkeling van een nalatenschap begint bij een goede voor-

bereiding. Wij leggen graag uit hoe het erfrecht werkt en beoordelen of er 

een testament nodig is, dan wel of bestaande testamenten en huwelijkse 

voorwaarden nog bij de tijd zijn en passen bij uw huidige omstandigheden. 

Verder kunnen wij een schatting maken van de verschuldigde erfbelasting. 

Het digitaal nalatenschapsdossier kan ook bij de voorbereiding van een nala-

tenschap gebruikt worden als persoonlijk dossier, waarin alle documenten en 

informatie met betrekking tot uw toekomstige nalatenschap worden vastge-

legd. Door middel van de inlogcode heeft u doorlopend inzage in uw dossier. 

Kort samengevat: onze specialisten helpen u graag bij de voorbereiding en 

de afwikkeling van een nalatenschap. Dat bespaart u veel zorgen en daarbij 

wordt u veel (regel)werk uit handen genomen. Ondertussen blijft u door het 

digitaal nalatenschapsdossier volledig op de hoogte.

Specialisme.
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Colofon.
Reesultaat is een uitgave van 
Van Ree Accountants. Ondanks 
de zorgvuldige wijze waarop 
onze bericht geving tot stand komt, 
kan er natuurlijk altijd iets mis 
gaan. Van Ree Accountants kan 
niet aansprakelijk worden gesteld 
voor de gevolgen van eventuele 
onjuiste berichtgeving. Voor nadere 
informatie over de onderwerpen in 
deze uitgave kunt u contact 
opnemen met uw contactpersoon.

Aangesloten bij               en

| Kantoor Doorn
Sitiopark 2-4, 
3941 PP  Doorn
Postbus 294, 
3940 AG  Doorn
T (0343) 41 59 40
F (0343) 41 44 78
doorn@vanreeacc.nl

| Kantoor Geldermalsen
De Panoven 29A, 
4191 GW  Geldermalsen
Postbus 241, 
4190 CE  Geldermalsen
T (0345) 58 90 00
F (0345) 58 13 59
geldermalsen@vanreeacc.nl

| Kantoor Nieuwegein
Wattbaan 51-5,
3439 ML  Nieuwegein
Postbus 137, 
3430 AC  Nieuwegein
T (030) 307 49 49
nieuwegein@vanreeacc.nl

| Kantoor Zwolle
Schrevenweg 3-9
8024 HB  Zwolle
Postbus 1509, 
8001 BM  Zwolle
T (038) 303 21 40
zwolle@vanreeacc.nl

www.vanreeaccountants.nl

| Kantoor Alphen aan den Rijn
Leidse Schouw 2, 
2408 AE  Alphen aan den Rijn
Postbus 352, 
2400 AJ  Alphen aan den Rijn
T (0172) 78 21 30
alphenaandenrijn@vanreeacc.nl

| Kantoor Barneveld
Koolhovenstraat 11, 
3772 MT  Barneveld
Postbus 272, 
3770 AG  Barneveld
T (0342) 40 85 08
F (0342) 40 81 41
barneveld@vanreeacc.nl

3. Welke plannen zijn er voor de toekomst?

Gestaag door groeien op alle vakgebieden. We gaan bijvoorbeeld de 

dagcursus VCA ook aanbieden in het Duits, Engels, Pools en Roemeens 

en dit beter promoten. We hebben tevens het afgelopen jaar geïnvesteerd 

in kennis voor de instructeurs. Zij hebben begeleiding en instructie gekregen 

van Driestar Educatief over hoe je een cursus opbouwt zodat je de cursisten 

de hele dag voldoende uitdaging biedt, je cursisten betrekt bij de cursus, 

zodat ze zoveel mogelijk dingen onthouden door verschillende werkvormen 

toe te passen. De komende jaren gaan we dit voluit toepassen. Bij ons geen 

saaie standaard BHV-cursus, maar ieder jaar afwisseling en leermomenten. 

4. Hoe ervaren jullie de werkwijze van Van Ree Accountants? 

Het afgelopen jaar hebben wij de administratie met hulp van Van Ree 

Accountants grotendeels geautomatiseerd. Alle verkoopfacturen van 

zowel de websites als het facturatieprogramma worden automatisch 

ingelezen in het boekhoudpakket. Ook alle inkoopfacturen worden 

automatisch ingelezen. Hierdoor hebben we wekelijks inzicht in onze 

cijfers en zijn de administratieve kosten afgenomen.

5. Ter afsluiting? 

We hopen nog lang samen te kunnen werken met Van Ree Accountants. 

Zij helpen ons groeien door het juiste advies op financieel gebied.

Impressie.

1. Kan je iets vertellen over de missie van Wincoop 

Veiligheidstrainingen?

Onze missie is het ontzorgen van onze klanten op het gebied van veiligheid 

in en om het bedrijf. We willen onze klanten daarbij een uitdagende en 

afwisselende trainingen aanbieden. Wincoop Veiligheidstrainingen is een 

specialist op het gebied van veiligheidstrainingen, ontruimingsplattegronden, 

ontruimingsplannen, Risico inventarisatie en Evaluatie. Dit doen wij op vier 

daarvoor speciaal ingerichte websites: in1keerBHV.nl, in1keerVCA.nl, 

in1keerEHBO.nl en in1keerARBO.nl. Wincoop Veiligheidstrainingen werkt 

met een enthousiast team van instructeurs en deskundigen om uw cursus, 

plattegrond of Ri&E op een goede manier in te vullen.

2. Wat heeft jou de laatste tijd vooral beziggehouden?

De stevige groei die we de afgelopen drie jaar hebben meegemaakt. We zijn 

voor de VCA trainingen landelijk dekkend geworden met 23 locaties voor de 

dagcursussen en examens. Heel belangrijk is voor ons de website waarbij online 

geboekt kan worden en de kandidaat alle gegevens direct in zijn mailbox krijgt 

zoals inloggen voor zijn e-learning account, de factuur, de uitnodiging en een 

routebeschrijving. We zijn nu bezig met een nieuwe website zodat de klant nog 

makkelijker en sneller kan boeken en we nog beter gevonden gaan worden. 

Ook hebben we geïnvesteerd in kennis voor het opstellen van Ri&e, 

ontruimings- plannen en plattegronden.

Wincoop Veiligheidstrainingen

In deze impressie is Arend Flier, eigenaar van Wincoop 

Veiligheidstrainingen te Barneveld aan het woord. Wincoop 

Veiligheidstrainingen is een specialist op het gebied van 

veiligheidstrainingen zoals VCA, BHV en hef/reachtruck. 

Maar tevens verzorgen ontruimingsplattegronden, ontrui-

mingsplannen, Risico inventarisatie en Evaluatie en het 

leveren van alle materialen voor de veiligheidsorganisatie.


