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Top 10 veranderingen in 2016
Het nieuwe jaar is begonnen en dat
gaat traditiegetrouw gepaard met de
nodige veranderingen. Regels wijzigen
en nieuwe regels treden in werking.
Daarom voor u een top 10 van veranderingen per 1 januari 2016 specifiek
voor de ondernemer.
1. De kosten en uitgaven voor speuren ontwikkelingswerk die tot 2016
vielen onder de RDA (Research en
Development Aftrek) vallen voortaan onder de S&O-afdrachtvermindering. Meer informatie
hierover kunt u nalezen op de
website van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland.

2. Het percentage van de Energieinvesteringsaftrek (EIA) is fors
omhoog gegaan van 41,5% (2015)
naar 58% (2016). U komt voor de EIA
in aanmerking als u investeert in
energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Het moet
gaan om bedrijfsmiddelen vermeld
op de Energielijst 2016.
3. U mag voortaan geen gratis plastic
tasjes meer meegeven aan uw klanten. Hiervoor geldt vanaf dit jaar
een verbod. U moet dus voortaan
een vergoeding vragen. Er is een
uitzondering voor tasjes dunner
dan 15 micron.

4. Als ondernemer of directeur-grootaandeelhouder bent u meer kwijt
aan de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.
U betaalt 5,5% (2015: 4,85%) over een
maximumbijdrageloon van € 52.763
(2015: € 51.976).
5. Vanaf boekjaar 2016 kan de jaarrekening van uw bv alleen nog digitaal worden gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel.
6. De drempel om per kwartaal een
opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) te doen, is omlaag
gegaan van € 100.000 naar € 50.000.
Lees verder op volgende pagina >
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Vervolg van pagina 1
7. Als inlener of aannemer kunt u voor
vrijwaring van inleners- of ketenaansprakelijkheid, niet meer rechtstreeks bij de Belastingdienst storten
op WKA-depots. Vrijwaring kan nog
wel worden verkregen door een deel
van het factuurbedrag te storten op
de G-rekening van de uitlener of
onderaannemer. Zo kunt u de
inleners-of ketenaansprakelijkheid beperken of voorkomen.

8. Met ingang van 1 juli 2016 vervalt
de mogelijkheid om de motorrijtuigenbelasting voor een heel jaar in
één keer te betalen.

9. De VAR (Verklaring Arbeidsrelatie)
verdwijnt waarschijnlijk per 1 april
2016. Deze wordt vervangen door
modelovereenkomsten.

Heeft u een auto met een CO2uitstoot van 1 tot en met 50 gr/km
dan betaalt u voortaan ook motorrijtuigenbelasting en wel de helft
van het tarief voor een gewone
personenauto.

10. Overweegt u een nieuwe auto van
de zaak waarmee u ook privé rijdt,
houd dan rekening met de volgende bijtellingspercentages die gelden voor het jaar 2016:

Soort auto

Bijtelling

CO2-uitstoot (gr/km) alle brandstofsoorten

Nulemissie

4%

Zéér zuinig

15%

1 t/m 50

Zuinig

21%

51 t/m 106

Overig

25%

vanaf 107

0

Tip:
Vanaf 2017 zijn er waarschijnlijk nog
maar drie bijtellingscategorieën. De
standaardbijtelling (nu 25%) is dan
vermoedelijk 22%. Een verschil dus
van 3%. Kunt u de aanschaf van een
standaardbijtelling-auto dus nog
uitstellen, wacht dan tot 2017.

Investeert u milieuvriendelijk?
de Belastingdienst betaalt mee
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft onlangs de Milieulijst 2016
gepubliceerd. Op deze lijst staan alle milieu-investeringen waarmee u in aanmerking komt voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de VAMIL
(Willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

Fiscaal voordeel
Op de Milieulijst staan 271 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen. Investeert u in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Milieulijst dan heeft u
recht op de Milieui-nvesteringsaftrek (MIA). Afhankelijk van de
categorie waarin uw milieu-investering valt, kunt u tot maximaal
36% van het investeringsbedrag in
mindering brengen op de fiscale
winst. Daarnaast heeft u voor verschillende milieu-investeringen de
mogelijkheid om 75% van de investering willekeurig af te schrijven
(VAMIL).
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Tip:
Naast de MIA kunt u ook gebruikmaken
van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van MIA en
Energie-Investeringsaftrek is echter niet
mogelijk.

Milieulijst
U vindt de Milieulijst en overige informatie terug op de website van de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
De lijst bevat dit jaar extra investeringen
in circulair ondernemen. Fiscaal voordeel is bijvoorbeeld ook te behalen met
milieu-investeringen voor de landbouwsector. Maar ook voor de milieuvriendelijke auto!

Milieuvriendelijke auto
De plugin-hybride auto met een CO2uitstoot van meer dan 30 g/km valt
helaas dit jaar niet meer onder de MIA/
Vamil. Investeert u echter in een zakelijke elektrische personenauto (CO2uitstoot van 0 g/km) dan komt u voor
maximaal € 50.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de MIA. Dat
geldt ook voor de plugin-hybride personenauto, niet zijnde een dieselauto, met
een CO2-uitstoot tussen 0 en 30 g/km.
Het maximaal in aanmerking te nemen
investeringsbedrag is dan € 35.000. Tot
slot is er voor de waterstofpersonenauto
(CO2-uitstoot = 0) niet alleen MIA, maar
ook Vamil.
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Oplossing pensioen in eigen
beheer nabij
Oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren (afschaffen) van het eigenbeheerpensioen. Dit zijn de twee richtingen die staatssecretaris Wiebes van
Financiën onlangs presenteerde als oplossing voor de knelpunten van het huidige pensioen in eigen beheer.

Knelpunten
Het pensioen in eigen beheer kent de
nodige kwesties waarvoor al enkele
jaren een oplossing wordt gezocht. Een
belangrijk knelpunt is het onderscheid
tussen de commerciële en fiscale waarderingsregels van het pensioen in eigen
beheer. Die waarderingsverschillen
beperken bijvoorbeeld het uitkeren van
dividend. Op 17 december 2015 verscheen een brief van Staatssecretaris
Wiebes met twee oplossingsrichtingen
voor de problemen met het eigenbeheerpensioen.
Een mogelijke optie is het oudedagssparen in eigen beheer. De tweede
mogelijkheid is het afschaffen van pensioen in eigen beheer zonder hiervoor
iets anders aan te bieden, oftewel uitfaseren met een afkoopfaciliteit.

Vervolg van pagina 2
Let op!
Het meldingsformulier MIA/Vamil
2016 voor het jaar 2016 is vanaf 1
februari aanstaande beschikbaar
op RVO.nl. Vraag de MIA/Vamil op
tijd aan! Dat wil zeggen, binnen
drie maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan.

Oudedagssparen in eigen
beheer
Het oudedagssparen in eigen beheer
(OSEB) fungeert als een ‘spaarpotje’
voor uw oude dag. U mag dan jaarlijks
een bepaald percentage van uw loon
opzij zetten binnen uw bv. Voor uw bv
vormt het opgebouwde oudedagsspaarpotje vreemd vermogen.
Uw bestaande in eigen beheer opgebouwde pensioenverplichting kan
geruisloos tegen fiscale waarde worden
omgezet in een oudedagsspaarverplichting. Geruisloos wil zeggen dat er
geen loonheffing of vennootschapsbelasting is verschuldigd. Fiscale waarde
is de waarde van het opgebouwde pensioen in eigen beheer op de fiscale
balans van de bv.
Doordat omzetting naar een OSEB
geschiedt tegen fiscale waarde ziet u
wel gedeeltelijk af van uw opgebouwde pensioenrechten. Voor die omzetting is dan ook instemming vereist van
u en uw partner.

afrekent (u betaalt loonbelasting) over
80% van de fiscale waarde (afkoopsom)
van het opgebouwde pensioen in eigen
beheer. Verder bent u geen revisierente
verschuldigd.

Hoe nu verder?
Er liggen dus twee concrete oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen
beheer. De Tweede Kamer is nu aan zet,
want er moet een keuze worden
gemaakt. Beide oplossingsrichtingen
tezamen is wat Staatssecretaris Wiebes
betreft geen optie.
Mocht de Tweede Kamer vóór 19 februari 2016 kiezen voor hetzij OSEB, hetzij
afschaffen van het pensioen in eigen
beheer, dan volgt zo snel mogelijk een
conceptwetsvoorstel waarin de uiteindelijke oplossing verder is uitgewerkt.
De praktijk mag hierop nog reageren.
De nieuwe regeling kan dan mogelijk
nog ingaan per 1 januari 2017.

Uitfaseren met afkoop
Instemming is ook vereist voor de
tweede oplossingsrichting, namelijk
het uitfaseren van het pensioen in
eigen beheer. Hiermee komt er een
einde aan het in eigen beheer opbouwen van een oudedagsvoorziening. Het
in eigen beheer opgebouwde pensioen
kan worden afgekocht tegen fiscale
waarde. Daarvoor komt een eenmalige
afkoopfaciliteit in de vorm van een
80%-regeling. Dat wil zeggen dat u
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WEA ZEELAND reeds jarenlang
partner van beste RECRON Kampeer
/ Bungalowbedrijf Camping
Zonneweelde weer de beste van
het land

Het zal je gebeuren. Je gasten kiezen je voor de tweede keer op rij tot beste van het land in een verkiezing van de brancheorganisatie. Een prijs winnen is lastig maar een titel behouden, als de klant het voor het zeggen heeft, verdient een diepe
buiging. En wat te zeggen van de accountant/adviseur die meegroeit in de nooit rustige belevingswereld van de recreant die
steeds veeleisender wordt? Daarom deze keer een kijkje achter de schermen bij recreatiekampioenen.

Een middag in volle voorbereiding op
een nieuw zomerseizoen aan de
Zeeuws-Vlaamse kust. Peter Seghers
(WEA Zeeland-vennoot, kantoor
Oostburg) en Martin en Maaike Basting
zitten al bij elkaar om de laatste zaken
door te nemen als wij arriveren.

V.l.n.r.: Peter Seghers - Martin
en Maaike Basting

Je zou denken, winter en net Nederlands
kampioen: dus rust op Zonneweelde in
Nieuwvliet. Niets van dat alles. “Dit is de
tijd dat je alles klaar moet maken voor
het nieuwe seizoen”, opent Martin
Basting. “Zo een titel is prachtig voor
het team van ons dat uit circa twintig
mensen bestaat. Je doet het samen

maar als ondernemer kun je niet stil
staan”. “Dit is vooral de tijd van herstellen, moderniseren en nieuwe investeringen realiseren. Want het seizoen
komt er snel aan en dan moet je gesteld
staan”, vervolg zijn vrouw Maaike.

Jarenlange relatie
“Het is opvallend dat je in de recreatiebranche geen jaar kunt stilstaan. De
recreant is veeleisend en wil kamperend ook alle luxe die je kunt bedenken”, vervolgt Peter Seghers. Peter kent
Martin en Maaike sinds 2001.
Martin: “In dat jaar startten mijn vader
en moeder met Zonneweelde, naast
hun eigen camping Cassandria Bad in
Retranche-ment. Maaike en ik gingen
trouwen en gingen deze camping runnen. Ik was opgegroeid met de camping
als business van mijn ouders en had er
veel zin in. Maaike was klaar met de hotelschool en zag het ook helemaal zitten”.
Maaike: ”Klantvriendelijkheid in een
receptie hoort op een camping gelijk of
nog beter te zijn dan op een receptie in
een sterrenhotel. Dat is en blijft mijn
drijfveer. Goed en vriendelijk personeel
heb je daarbij keihard nodig. Als ondernemer kun je prachtige plannen verzinnen. Realisatie hiervan moet je op deze
schaalgrootte echt met een team
doen”.
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Maaike: “Tijdens de wintersport in 2001
schreven Martin en ik samen ons ondernemersplan voor Zonneweelde. Dat was
ook direct het moment dat WEA in beeld
kwam”. “WEA was, kennelijk tot tevredenheid, de accountant en adviseur van
de ouders van Martin”, vervolgt Peter.
“Op basis van het plan van Martin en
Maaike gingen we aan de slag. Cruciaal
in al die jaren werden onze oktoberbijeenkomsten. Op basis van tussentijdse
cijfers, de kasstromen en de investeringsplannen voor het komende jaar,
gaan we altijd direct na het kampeerseizoen rond de tafel. Dat doen we nu al zo
een tien jaar”, aldus Peter.

Veel veranderd
“We startten dus samen in 2001 en konden in 2009 het bedrijf overnemen.
Inmiddels waren we een ingespeeld
team dat nooit stil zit en er groot plezier
aan beleefd om met mensen om te
gaan en te ondernemen”, vervolgt
Martin. “Daarnaast vraagt werken met
je gasten dat je vooral weet wat ze willen. Daarom is er nog geen jaar voorbij
gegaan dat er geen plannen waren om
te investeren”. “De kampeerder van vijftien jaar geleden kom je nu nog sporadisch tegen. De kampeerder van deze
tijd wil WIFI, een winkel, een zwembad,
een speeltuin een programma voor de
kleintjes en voor tieners, luxe, privacy,
nieuwe beleving etc. Dat hebben we
allemaal maar het stopt nooit. Je kunt
niet stilstaan en je blijft anticiperen op
de wensen van je bezoekers. Die krijg je
soms rechtstreeks maar we vragen er
ook zelf om in enquêtes na een bezoek.
Verder gebruiken we sites als Zoover
om te weten wat er speelt en anticiperen hierop voor het nieuwe seizoen. Het
is belangrijk om te horen hoe je klanten
kunt houden en hoe je er bij kunt krij-

gen. Dat is simpel en nuchter gezegd
onze filosofie en dat betekent ook in
deze wintertijd hard aanpoten”, vult
Maaike aan.

hoofd zit. Natuurlijk hebben adviseurs
en leveranciers hierin ook een stem,
maar het moet wel worden wat ik me er
van voorgesteld heb”, aldus Maaike.

Trends

Van plan naar realisatie

Recent investeerde Martin en Maaike in
Glamping. Voor wie het niet weet,
Glamping staat voor het comfort en
luxe van een hotel gecombineerd met
de natuurlijke omgeving en de vrijheid
van een camping, of wel: Glamorous
camping. Hiertoe realiseerden ze de
Glamping Tent en The Beach Loft.

Peter Seghers: “Ik hou van ondernemersstellen zoals Martin en Maaike. Ze
zijn jong, ondernemend en timmeren
aan de weg. Vorig jaar bij het Koninklijk
bezoek aan deze regio zat Maaike om
de tafel met de Koning en Koningin om
te praten over Grensoverschrijdende
Recreatie. Dan ben ik trots dat daar een
klant van ons zit. Wij doen graag met
hen mee. We hebben recent mede in
verband met de gemeentelijke prijsvraag, menig robbertje gestoeid over
de investering, realisatie en exploitatie
van Strandweelde. Kwaliteit staat voorop en er kwam een prachtig en reëel
plan op tafel en er wordt nu volop
gebouwd”. Martin: “De steun van WEA
in de dagdagelijkse zaken rond belasting, (loon) administratie, en jaarrekening ontzorgt ons op een goede manier.
Wat ik verder vooral belangrijk vind is
dat ze er altijd voor ons zijn. Ze zijn ons
klankbord en sparringpartner”. “Los van
grote stappen die je financieel neemt.
Je legt niet zo maar je hebben en houden op tafel om als ondernemer die
stap te nemen. Dan moet er vertrouwen zijn. Dat vinden wij bij Peter bij
WEA in Oostburg”, sluit Maaike af.

Strandweelde
Nu staat er echter letterlijk een hele
nieuwe trend in de bouwloods. Martin:
“Na een eerdere proef en een heuse
competitie zijn wij in juni vorig jaar
door de gemeente Sluis uitverkoren om
vijftien slaapstrandhuisjes te mogen
plaatsen en te exploiteren op het strand
van Nieuwvliet. Eind vorige maand
waren alle vergunningen binnen, zodat
alles definitief door kan gaan. Zeeuwse
bedrijven zijn nu overuren aan het
draaien om de plannen uit ons hoofd
en van de tekentafel van de architect,
om te zetten in de unieke strandverblijven Strandweelde, als onderdeel van
Zonneweelde”. “Uiteraard hebben we
hier goed aan gerekend en getekend,
maar mijn grootste wens is nu om het
ook zo apart, mooi en functioneel te
maken dat mensen er echt van zullen
genieten. Dat betekent dat we naast
het aanleggen van de benodigde voorzieningen op het strand bovenop de
bouw zitten. Dit vooral om binnen en
buiten de sfeer te creëren die in mijn

Voor nadere informatie:
www.campingzonneweelde.nl
App Zonneweelde voor ios en android
www.weazeeland.nl
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Wisseling van voorzitter WEA
organisatie
Na een periode van precies 6 jaar heeft de voorzitter van de WEA organisatie,
de heer J.J.C. Zegers, de voorzittershamer overgedragen aan de heer J.P.P.
Poelen RB

Dit gebeurde tijdens de novembervergadering van vorig jaar, waarbij ook
letterlijk de voorzittershamer werd
doorgegeven.
In zijn afscheidstoespraak memoreerde
de heer Zegers een aantal gebeurtenissen en ontwikkelingen die in de afgelopen jaren binnen de accountancy in het
algemeen en in het bijzonder ook WEA
heeft ervaren.
De heer Poelen bedankte de heer
Zegers voor zijn inzet in de afgelopen
jaren. Naderhand ontving de heer
Zegers een bronzen beeld van een uil,
verwijzend naar het logo van WEA die
de wijsheid en de scherpe kijk naar de
wereld aangeeft.
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Jubilea
Over de afgelopen periode kunnen we een aantal jubilea melden.
12 ½ jaar in dienst:
• 5 november 2015, de heer J.P.M. van Oorschot, Roosendaal.
25 jaar in dienst:
• 1 januari 2016, de heer N.J.J. van Paassen, Naaldwijk.
Wij feliciteren onze collega’s hiermee van harte en wensen hen nog vele goede
WEA-jaren toe!

Let op:
Meldplicht datalekken

Doorwerken na de AOW-gerechtigde
leeftijd aantrekkelijker

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking
getreden op basis van de Wet
bescherming persoonsgegevens
(Wbp). Met de introductie van de
meldplicht datalekken worden
organisaties verplicht datalekken
te melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. De Autoriteit
heeft beleidsregels opgesteld over
de meldplicht en een meldloket
ingesteld, zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/
meldplicht-datalekken

Vanaf 1 januari 2016 is het voor werkgevers aantrekkelijker om een AOWgerechtigde werknemer in dienst te houden of te nemen. Zo is de opzegtermijn bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met de AOW-gerechtigde
werknemer beperkt tot één maand.
Bij ziekte geldt een loondoorbetalingsplicht van dertien weken in plaats van
maximaal twee jaar. Het aantal tijdelijke contracten met een AOW-gerechtigde
werknemer is verruimd en u hoeft niet in te gaan op een verzoek van de
AOW-gerechtigde werknemer voor uitbreiding (of vermindering) van zijn
aantal te werken uren.
Er zijn ook nieuwe verplichtingen. Zo heeft de doorwerkende AOW’er recht
op minimaal het minimumloon of een hoger loon als dit bij cao is bepaald. Bij
een reorganisatie bent u verplicht eerst uw AOW-gerechtigde werknemer te
ontslaan. Dit gold al in de private sector, maar geldt nu ook in de publieke
sector.
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Overdracht betalingsrechten
vanaf 2016
Heeft u grond verkocht of verhuurd of gaat u dat doen? Dan wilt u vast betalingsrechten mee overdragen. Dat is mogelijk vanaf het moment dat de
betalingsrechten zijn vastgesteld. Een overdracht moet uiterlijk 31 maart
zijn gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Misschien
wordt deze datum nog opgeschoven.

Meestal recht mee overdragen
Op bijna iedere hectare landbouwgrond is in 2015 een betalingrecht ontstaan. Dit heeft tot gevolg dat als u
grond verkoopt of verhuurt dat u dan
waarschijnlijk ook betalingsrechten wilt
overdragen. U heeft dan immers zelf
onvoldoende grond om deze rechten
te benutten.
Na vaststelling rechten
De betalingsrechten moeten eerst bij
RVO zijn vastgesteld voordat u deze
kunt overdragen. U moet dus eerst een
‘Beslissing toekenning betalingsrechten’ hebben ontvangen. Het overdragen van betalingsrechten is vergelijkbaar met voorheen de overdracht van
toeslagrechten. U kunt nu wel betalingsrechten verhuren zonder grond.

Melden bij RVO
Een overdracht van betalingsrechten
kunt u digitaal melden bij mijn.rvo.nl.
De verkoper/verhuurder start met het
invullen van het overdrachtsformulier
en ondertekent deze met een TANcode. Vervolgens moet ook de huurder/
koper het formulier met een TAN-code
ondertekenen. De melding is pas definitief als beide partijen het formulier
hebben ondertekend.
Mogelijk uitstel melddatum
U moet een overdracht uiterlijk 31
maart melden bij RVO. Dan kan de
koper/huurder de betalingsrechten
benutten in 2016. RVO onderzoekt op
dit moment of deze meldingsdatum
kan worden opgeschoven naar bijvoor-

beeld 15 mei. Dit zou praktisch zijn
omdat nog veel grondtransacties na 31
maart plaatsvinden. Ook kan dit een
oplossing zijn voor het geval dat uw
betalingsrechten niet voor 31 maart
zijn toegekend. Wordt de meldingsdatum niet opgeschoven en verwacht u
dat de betalingsrechten niet voor 31
maart zijn toegekend neem dan tijdig
contact met ons op.

Einddatum bij verhuur
Als u betalingsrechten verhuurt moet u
een einddatum invullen op het overdrachtsformulier. De betalingsrechten
komen dan automatisch terug naar u
als verhuurder. Dit is een wijziging t.o.v.
voorheen bij het verhuren van toeslagrechten. De einddatum staat standaard
op de eerstvolgende 16 mei. Dit betekent dat de huurder de betalingsrechten in het betreffende jaar kan benutten en dat de rechten direct daarna
weer teruggaan naar de verhuurder. U
kunt ook een ander jaartal invullen.
Bij PO-verhuur rechten naar verhuurder
Heeft u in 2015 een PO-verhuur afgesloten? Dan komen de (met PO) verhuurde betalingsrechten automatisch
terug op uw naam. Verhuurt u de grond
ook in 2016 aan dezelfde huurder? Dan
moet u de betalingsrechten nu actief
overdragen aan de huurder. Informeer
bij twijfel naar de exacte regels.

Vanaf 2016 geen PO’s
Alleen in het jaar van toekenning van
betalingsrechten (2015) kon u PO’s verkoop of PO’s verhuur overeenkomen.

De PO’s waren bedoeld om de waarde
van de toeslagrechten in 2014 (referentie 2014) op de juiste betalingsrechten
te verdelen. Vanaf 2016 zijn PO’s niet
meer van toepassing.

Afspraken vastleggen
Als u betalingsrechten verhuurt benut
de huurder uw basispremie inclusief
overgangsdeel. Daarnaast ontvangt de
huurder extra vergroeningspremie als
aan de eisen wordt voldaan of als de
huurder een vrijstelling heeft.
Waarschijnlijk wilt u ook afspraken
maken over het verrekenen van de
basispremie en mogelijk ook de vergroeningspremie. Wij kunnen met u
meedenken over welke afspraken u
kunt maken. Zo nodig leggen we deze
afspraken schriftelijk voor u vast.

Geen verplichte
salarisverhoging voor de
dga
In 2016 hoeven directeur-grootaandeelhouders (dga’s) zichzelf
geen verplichte salarisverhoging
toe te kennen. Het minimumbedrag aan gebruikelijk loon voor
aandeelhouders met een aanmerkelijk belang is vastgesteld
op € 44.000 en daarmee gelijk
aan 2015.
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C

olumnEd Izeren

Colofon
Bij de samenstelling is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd, maar
onze organisatie kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele onjuistheden en de

Fjord
Ik weet niet meer hoe het ter sprake
kwam, maar ik had het met mijn dochter
Marjon van 19, die gymnasium heeft
gedaan en nu bedrijfskunde studeert aan
de VU in Amsterdam, over fjorden. Ik
merkte dat er iets niet klopte, dus ik
zei:”Je weet toch wel wat een fjord is?”
Het antwoord voelt u al aankomen: nee
dus! Hier ondervindt zij voortaan de
gevolgen van, want ik laat nu geen gelegenheid voorbij gaan om, wanneer ze
denkt dat ze het allemaal zo goed weet,
haar even op haar plaats te zetten door
alleen te zeggen:“Fjord.” Ja, ik ben
gemeen. Vroeger pestte ik mijn zus, nu
mijn dochters. Marjon’s verdediging was
dat ze heel veel andere dingen wel wist,
hòòr! Dat was een inkoppertje voor mij,
dus ik stelde een andere vraag die zomaar
in mij opkwam: “Wie was Mata Hari?”
Daarop sprak zij de inmiddels onsterfelijke woorden:”De moeder van Badr?”
Ik merk het wel vaker. De generatie van
onze kinderen leert andere dingen op
school dan wij vroeger. Wij leerden meer
feitjes. Bijvoorbeeld topografie. Vraag het
aan een willekeurige tiener en u zult ontdekken dat Bern de hoofdstad van
Zweden is. En geschiedenis. Vraag wie
Michiel de Ruyter was en het antwoord
kan zijn: de uitvinder van gestampte
muisjes?. Dan heb ik het nog niet eens
over hun gebruik van de Nederlandse
taal: “Lekker belangrijk”, zeggen ze dan!
Voordat ik nu te boek kom te staan als
een ouwe zeur (oké, dat ben ik wel een
beetje), moet ik eraan toevoegen dat ik
wel de indruk heb dat Marjon en haar
leeftijdgenoten geleerd hebben om zelfstandig te werken, dingen uit te zoeken,
samen te werken, een presentatie te
geven en te plannen. Hoe nuttig is het
dat ik weet wat de hoofdstad van Uruguay
is: als ik het wil weten zoek ik het wel op.
Of met de woorden van Hans Teeuwen:”Op
school wilde ze mij bij biologie leren hoe

oneindig kleine beestjes zich ongeslachtelijk voortplanten op de bodem van de
oceaan…Who gives a f…! Ik kom daar
nooit!” Wat is belangrijker? Al die kleine
weetjes of weten waar Abraham de mosterd haalt? Met andere woorden: feitjes
kennen of weten hoe de mensen en de
wereld in elkaar zitten. Een beetje van
beide zou ik zeggen.
Na een arbeidsverleden van 30 jaar is
mijn stokpaardje dat het in het werkende
leven vooral gaat om twee dingen: zorg
dat je verstand van zaken hebt (1), en
wees prettig in de omgang met de mensen met wie en voor wie je werkt (2). Punt
1 heb je nodig als je wilt dat mensen wat
over hebben voor je diensten. Dit heb je
min of meer in de hand: leer een vak en
blijf doorleren. Punt 2 is belangrijk omdat
je het niet alleen kunt. Als je hogerop wilt
komen, zullen mensen je dat ook moeten
gunnen. Dat klinkt allemaal logisch, maar
je ziet het pas als je het door hebt.
In mijn werk merk ik de laatste tijd dat de
relatie tussen ondernemers en hun bankier niet altijd even soepel verloopt. Veel
ondernemers zitten in zwaar weer en
hebben de bank nodig, maar de bank lijkt
inmiddels een instantie te zijn die uitsluitend geld uitleent als je het niet nodig
hebt. Als accountant van het bedrijf zitten wij soms tussen een boze ondernemer en een onbekende medewerker van
de afdeling bijzonder beheer van de
bank, die het bedrijf en de ondernemer
niet persoonlijk kent en zich formeel
opstelt. Wil je in deze situaties tot een
oplossing komen, dan moet je oog hebben voor de persoonlijke en zakelijke
belangen van de bankmedewerker als
een mens die zijn werk probeert te doen.
En van die van de ondernemer in nood.
De mens centraal zetten, niet het probleem! Sociale vaardigheden dus, daar
heb je meer aan dan de hoofdstad van
Mongolië.
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