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Weten uw collega-ondernemers in de regio 

precies wat u in huis heeft en bent u on-

top-off-mind? 

Grote kans dat dat een 
stuk beter kan. 

Business in Nijkerk is hét nieuws- en mar-

ketingplatform voor B2B waarmee u snel en 

doeltreffend naamsbekendheid kunt creë-

ren en vergroten. 

Dit zijn onze verschijningsdata van 

de print versie voor 2022 

14-2 8-7 28-10

22-4 9-9 16-12

Lokaal zaken doen:
+  is leuker

+  is makkelijker

+  en levert meer omzet op

Daarom Business in Nijkerk:
>  fysiek op de deurmat bij 2800 regionale  

ondernemers

>  online social media-bereik*

> specifiek geadresseerd op naam van 

ondernemer/DGA

> hoge attentiewaarde door journalistieke  

aanpak

Wij maken Business in Nijkerk! 
Business in Nijkerk wordt gemaakt door een 

team van professionele tekstschrijvers, 

fotografen en contentmarketeers.
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Hoevelaken 650

Nijkerk 1.750

Nijkerkerveen 285

Verspreiding aantal bedrijven

Bert
Hiemstra
uitgever

Jasmijn
van Winden

tekstschrijver

Rick
Borkent

tekstschrijver

Frank
Hendriks

Videograaf/ 
fotograaf

Marlous
Brand

tekstschrijver

Jolien
de Kruijf
project- 
manager



Advertenties

In beeld blijven is in een lokaal netwerk van 

groot belang. Aan wie denkt uw prospect als er 

behoefte is aan een product of dienst dat binnen 

uw tak van sport valt? Oftewel: in welke mate is 

uw bedrijf ‘on top of mind’? Door op een slimme 

manier doorlopend campagne te voeren bent u 

de eerste naam die genoemd wordt.

Advertorials

Elk bedrijf heeft ze. Goede verhalen die de juiste 

snaar raken bij de doelgroep. Onze (eigen) tekst-

schrijvers interviewen en maken op basis van 

uw input leuke, leesbare én strategische verha-

len. In een advertorial kunt u meerdere foto’s 

plaatsen afhankelijk van de tekstgrootte. 

Nieuwsartikelen

Meld uw bedrijfsnieuws in een nieuwsartikel 

van Business in Nijkerk. Een nieuw product, 

een nieuwe dienst, een wisseling van de wacht. 

Mooie gelegenheden om tegelijkertijd de dien-

sten en producten van uw onderneming voor het 

voetlicht te brengen.  

Advertenties vanaf € 90 

Bekijk de tarieven en staffels op 

de laatste pagina van deze brochure 

Omvang advertorial: halve pagina

Investering: € 595,-

Omvang nieuwsbericht: ca kwart pagina

Investering: € 295,-

Inclusief telefonische support professionele 

copywriter
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www.vink.nl

Voor het innemen van uw afval beschikken wij over diverse mogelijkheden. 

Al decennia lang doet Vink – als regionaal familiebedrijf - aan afvalverwerking. 
Met een eigen verwerkingsinrichting en alle benodigde certificaten, heeft u de 
zekerheid dat er op de juiste wijze wordt omgegaan met inzamelen en verwer-
ken van afvalstromen. Vink verzorgt dat op basis van eerlijke voorwaarden, 
concurrerende tarieven en heldere condities. Vink is servicegericht en de op 
maat gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.  

Lediging van de containers wordt naar uw wensen geregeld: op route of op 
afroep. Wenst u hier meer informatie over neem dan gerust even contact met 
ons op. Per telefoon 0342-406 413 [rechtstreeks] of per mail afval@vink.nl 

Afvalcontainer nodig?

    

Info nodig over 
cartridges of printers? 
Cor is ruim 10 jaar
printexpert en vindt
geen vraag te gek.
Chat gerust met hem
via oeps-inktop.nl

 
WWW.OEPS-INKTOP.NL

INKSTATION
ALTIJD DE BESTE EN VOORDELIGSTE 
IN NAVULLEN EN VERKOOP VAN NIEUWE CARTRIDGES
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AMERSFOORT LEUSDERWEG 196 T033 4480772 
BARNEVELD LANGSTRAAT 82 T0342 422617 
BUSSUM BRINKLAAN 70 T035 6914562 EDE 
VENDELSTRAAT 13 T0318 613895 NIJKERK 
LANGESTRAAT 50 T033 2462156 SOEST STEEN-
HOFFSTRAAT 61A T035 5882284

De
Briljant
Groep

Anthonie Fokkerstraat 9   3772 MP Barneveld

BDG Schoonmaak
Bel 0342 404 080 of mail info@briljantgroep.nl

www.briljantgroep.nl

BDG Beveiliging
Bel 0342 404 070 of mail info@bdgbeveiliging.nl

www.briljantgroep.nl

Special Cleaning Company
Bel 0342 404 088 of mail 

info@specialcleaningcompany.com

www.specialcleaningcompany.com

BROEKHUIS OPEL 
HOUDT U MOBIEL

ONZE KLANTBELOFTES

Mensen
hoe dan ook helpen
Kan niet bestaat niet. 
Er is altijd een oplossing. 
Tenminste, zo denken wij 
erover. Wij kijken naar 
wat wél kan. En zijn pas 
helemaal tevreden als u 
dat bent. Dat geeft ons 
de energie om alles uit 
ons vak en het beste uit 
onszelf te halen. 
Al meer dan 80 jaar lang.

Mensen
recht in de ogen 
kunnen kijken
Eerlijk duurt het langst. 
Wij willen u niet alleen 
vandaag, maar ook morgen 
als tevreden klant. Daarom 
helpen wij u zoals u dat 
van ons verlangt. Open en 
eerlijk, zonder onaangename 
verrassingen achteraf.

Mensen
thuis laten komen
Onbezorgde mobiliteit. 
Daar staan we voor. 
Probleemloos op weg 
gaan en weer thuis komen. 
Maar ook willen we dat u 
het gevoel van thuiskomen 
beleeft in onze vestigingen. 
Vanuit de betrokkenheid 
die onze medewerkers 
delen om het u naar de zin 
te maken.
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2018 en data!
U bent inmiddels van mij gewend dat ik u op 
de hoogte houd van de ontwikkelingen rondom 
data. Kansen: data, wat kunt u ermee? Juridische 
aspecten: wie is eigenaar van de data? Maar ook 
risico’s: wat als er data wordt gelekt? Wat betreft 
het laatste punt is 2018 een belangrijk jaar.

Op 28 mei 2018 wordt namelijk de belangrijke 
nieuwe privacywetgeving AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) van kracht. De 
belangen hierbij zijn groot. Bij het niet voldoen aan 
de AVG riskeert u een flinke boete van maximaal 
€ 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet. 
Hoog tijd dus om hier aandacht aan te besteden!

In de AVG zijn diverse verplichtingen opgenomen 
die gelden voor iedereen die op de een of andere 
wijze persoonsgegevens verwerkt. De definities van 
persoonsgegevens en verwerking zijn erg ruim. 
Feitelijk valt ieder bedrijf onder de AVG.

De eisen vanuit de AVG komen in hoofdlijnen op de 
volgende zaken neer: 
• Persoonsgegevens alleen voor zover 

noodzakelijk verwerken
• Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens
• Wijze van verwerking persoonsgegevens goed 

documenteren 

Met name als u te maken krijgt met een datalek, dus 
als er (mogelijk) privacygevoelige informatie uit 
uw organisatie gelekt is, is het heel belangrijk om te 
kunnen laten zien dat privacy aandacht krijgt.

Heeft u dit onderwerp al voor 2018 op de agenda 
staan? Informeer naar de mogelijkheden om hierop 
actie te ondernemen: jvanbeek@visser-visser.nl. 

Jaap van Beek is partner bij Visser & Visser 
Accountants-Belastingadviseurs

h  visser-visser.nl

Colofon
Business in Barneveld is een uitgave van Hiemstra Media en 
wordt per post verzonden aan ondernemers en managers in 
de gemeente Barneveld.

© 2018 Business in Barneveld verschijnt zes keer 
per jaar in een oplage van 3970 exemplaren. Wél KvK 
ingeschreven in de gemeente Barneveld, maar 
geen magazine ontvangen? Contact ons via 
info@hiemstramedia.nl of bel (0342) 820 225. 
Opvallend profileren in deze uitgave? 
(0342) 820 225 of (06) 165 250 20. 

Concept, redactie, fotografie
Hiemstra Media
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Steeds minder lege etalages in Barneveld
BARNEVELD - De winkelleegstand in de gemeente 
Barneveld is vorig jaar opnieuw gedaald. In 2017 stond 4 
procent van de winkels leeg, een jaar eerder was dat nog 
5,4 procent. 

Dat blijkt uit cijfers van vastgoedonderzoeker Locatus. 
Ook als gekeken wordt naar winkelvloeroppervlak, nam de 
leegstand af. 3,6 procent van het totale aantal winkelmeters 
stond leeg in 2017, tegenover 4,2 procent een jaar eerder. 
Het aantal verkooppunten daalde licht, van 704 naar 699. 

Villa Varia
In de cijfers is nog geen rekening gehouden met de sluiting 
van Villa Varia. Eind vorig jaar werd bekend dat het 
warenhuis waarin tal van kleine shop-in-shops gevestigd 
waren haar deuren sluit. Daarmee komt er in één klap 2700 
m2 winkelvloeroppervlak op de markt. 
Barneveld doet het vooralsnog veel beter dan landelijk 
gemiddeld. De winkelleegstand in Nederland kwam 
vorig jaar uit op 7 procent. Vooral de leegstand in 
meubelboulevards liep terug. Ook werden er in veel 
plaatsen huurders gevonden voor de grote, leegstaande 
panden die V&D na haar faillissement achter liet. 

BDG Nederland trotseert winter
BARNEVELD - De medewerkers van BDG Nederland zijn 
dagelijks bezig met glasbewassing, vloeronderhoud, het 
verwijderen van graffiti, gevelreiniging en schoonmaak. 
Dat doen ze door weer en wind, ook in het af en toe zéér 
winterse weer.

De codes geel, oranje en zelfs rood vlogen Nederland 
de afgelopen maanden om de oren. Vergezeld van het 
dringende advies om vooral binnen te blijven als er 
geen reden was om buiten te zijn. “Maar toch moesten 
onze dames en heren op pad om onze opdrachtgevers te 
ontzorgen”, blikt directeur Jack de Jong terug.

 “Want de schoonmaak, extra vloeronderhoud of 
specialistische werkzaamheden moeten gewoon 
doorgaan. We zijn er trots op dat we ondanks de extreme 
winterse omstandigheden 0% uitval van de geplande 
werkzaamheden hebben gehad. Uiteraard werd er soms wat 
later schoongemaakt, maar wat er afgesproken was werd 
keurig nagekomen. De uitgestelde buitenwerkzaamheden 
werden (bijna) allemaal nog voor de feestdagen ingehaald. 

Dus ook hiervan kunnen wij zeggen dat we (bijna) 
storingsvrij de gehele jaarplanning afgewerkt hebben.” 
BDG Nederland B.V. is werkzaam in heel Nederland en 
werkt in praktisch elke sector: dienstverlening, onderwijs, 
gezondheidszorg, recreatie, defensie, transport en 
industrie.

h   briljantgroep.nl

BARNEVELD - Buiten-Goed is het nieuwe jaar succesvol 
begonnen. Sinds 1 januari is de Barneveldse leverancier 
van onder meer serres, kassen, vouwwanden en 
terrasoverkappingen dé Nederlandse partner geworden 
van de toonaangevende Europese fabrikant Warema.

Warema zonwering bestaat uit knik- en uivalschermen, 
screens, rolluiken, serrezonwering, buitenjaloezieën 
en pergolazonwering voor de grotere te beschaduwen 
plaatsen. Het paradepaardje in de collectie? Dat zijn de 

Raffstores: kantelbare lamellen die aan de buitenzijde van 
een kantoorpand worden bevestigd. Het design van deze 
buitenlamellen is ongeëvenaard, aldus verkoopadviseur 
Richard den Boer. En dan heeft hij het nog niet gehad over 
het onverwoestbare karakter en de technische kwaliteiten 
van dit Duitse product. Dat maakt Raffstores uniek, en 
bovendien zeer geschikt voor bedrijfspanden, winkelketens 
en horeca-ondernemingen. “Deze lamellen zijn een echte 
eyecatcher: ijzersterk en soepel en bovendien geruisloos in 
gebruik.”
Het voordeel van de Raffstores is bovendien dat ze het 
directe zonlicht tegenhouden, maar tegelijk wel licht 
reflecteren in het interieur. “Je hebt dus geen last van 
een laagstaande zon of warmte, maar houdt wel een 
ruime doorkijk naar buiten. Nieuwbouw of renovatie; 
de systemen kunnen aan nagenoeg elke gevel worden 
gemonteerd en garanderen op elk moment een flexibel 
gebruik van het daglicht.” 

Topmerken
Naast Warema werkt Buiten-Goed met topmerken zoals 
Solarlux, wereldwijd marktleider op het gebied van serres 
en vouwwanden. Twee merken die elkaar zeer goed 
aanvullen. In de showroom van Buiten-Goed staan diverse 
wanden, serres en zonweringen opgesteld.

h  buiten-goed.nl

Buiten-Goed partner van top-
merk Warema zonwering

BusinessNieuws

Simon Weststrate (eigenaar) en Richard den Boer 
(verkoopadviseur):“Partnerschap met toonaangevend 
Warema is iets om trots op te zijn.”
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Juist op de werkvloer zit een ongeluk in een klein hoekje. 
Wincoop Veiligheidstrainingen is dé Barneveldse 
specialist als het om veiligheid gaat. In deze serie vestigen 
instructeurs steeds de aandacht op één aspect van 
veiligheid. In deze aflevering: de botbreuk, één van de 
meest voorkomende arbeidsongevallen.

Het menselijk lichaam heeft maar liefst 206 botten. Logisch 
dus dat een botbreuk éen van de meest voorkomende 
ongelukjes is. Ook op de werkvloer. Hoe handig is het dan 
als je weet wat je moet doen als een collega of iemand in 
jouw omgeving dat overkomt.

Is het gebroken?
Belangrijke vraag is hoe je erachter komt of iemand een 
botbreuk heeft opgelopen of dat het slechts een kneuzing 
is. Daarbij is het van belang om op de volgende vragen 
antwoord te krijgen.

- Hoe hevig is de pijn?
- Kan het slachtoffer het lichaamsdeel met het letsel nog 

gedeeltelijk of helemaal niet meer bewegen?
- Als het lichaamsdeel nog wél bewogen kan worden, 
beweegt het soms anders dan normaal?
- Staat het lichaamsdeel in een andere stand dan gewoonlijk? 
- Is er op de plaats van de breuk een bloeduitstorting 
ontstaan doordat het gebroken bot bloedvaten beschadigd 
heeft? Deze bloeduitstorting kan op zijn beurt weer voor 
een zwelling zorgen. 
- Is er een wond te zien zijn op de plaats van de breuk 
bijvoorbeeld doordat het bot naar buiten steekt?

Het is echter niet altijd mogelijk om een botbreuk te 
onderscheiden van een kneuzing of verstuiking. Ga bij 
twijfel altijd naar een huisarts of een huisartsenpost!

Wat moet je doen?
Iemand met een botbreuk moet natuurlijk direct geholpen 
worden, maar direct 112 bellen is niet altijd nodig. Maar 
wanneer doe je dat wel? 

- Sowieso bij een open botbreuk. Hierbij is de huid 

Help, mijn collega heeft een botbreuk
Instructeur Pieter Reitsma van Wincoop Veiligheidstrainingen adviseert
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De botbreuk is één van de meest voorkomende 
bedrijfsongevallen.

Instructeur Pieter Reitsma. Wincoop 
Veiligheidstrainingen biedt een professionele 
totaaloplossing op het gebied van veiligheid en biedt de 
BHV-basisopleiding en de BHV-herhaling op locatie 
aan tegen scherpe tarieven. Kijk op www.bhv-vca-ehbo.nl 
of bel ons, dan vertellen we je er meer over.

...of Ruzie?

Albert Plesmanstraat 2  |  Barneveld  |  Tel. 0342 - 444 353  |  info@jonkerfi eret.nl jonkerfi eret.nl

Belasting betaling vinden 
de meeste mensen niet leuk.
Wij van JonkerFieret begrijpen dat en daarom zetten wij ons in om op een 
scherpzinnige wijze belasting te besparen. Voor bedrijven, maar ook voor 
vermogende particulieren. Als u wilt weten hoe u belasting kunt besparen,

bel dan met de fi scale afdeling of met Albert Fieret.

Laat u verrassen door onze creatieve en waardevolle oplossingen!

fusiesenruzies.nl

Fusie...

ziekenhuis. Heeft het slachtoffer hevige pijn of kunt u het 
slachtoffer niet zelf wegbrengen? Bel dan wel 112!

Zorg ervoor dat het gewonde lichaamsdeel zo min mogelijk 
beweegt. Verwijder sieraden van het gewonde lichaamsdeel, 
zodat deze sieraden het lichaamsdeel niet af kunnen knellen als 
het op gaat zwellen. Zorg ervoor dat een wond goed zichtbaar 
is door kleding weg te schuiven of te knippen. Dek de wond 
steriel af met een kompres en druk licht op het kompres als het 
slachtoffer bloed verliest.

Anthonie Fokkerstraat 27  | Barneveld
0342 - 40 46 00 | www.beekschilders.nl

binnenschilderwerk
buitenschilderwerk
houtrot reparatie
wandafwerking
behangwerk
onderhoud

schildersschilders voor uw huis

beschadigd en steekt er soms een deel van het bot naar 
buiten. De kans op beschadigingen en infecties is bij een 
open botbreuk groot en dus is het belangrijk dat er zo 
snel mogelijk deskundige hulp aanwezig is. 
 
- Ook bij een bleke of blauwe huid is het belangrijk om 
alarm te slaan. In dat geval heeft de breuk mogelijk de 
bloedvoorziening verstoord of afgekneld. 

- Snel een hulpdienst inschakelen is ook belangrijk bij een 
gebroken been, heup of bekken. Bij deze breuken is het 
namelijk mogelijk dat de breuk een inwendige bloeding 
heeft veroorzaakt.

Als het slachtoffer een gebroken arm, knie, voet of enkel 
heeft, is het niet nodig om 112 te bellen. Breng het 
slachtoffer in dit geval zelf naar de huisartsenpost of het 
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Columns

Delen is vermenigvuldigen. Dat geldt ook voor 

het delen van kennis. Dat doe je met een blog 

of (in papiertaal) een column. Met een column 

positioneert u zichzelf als een expert op uw 

vakgebied. Wat dat oplevert? Naamsbekendheid 

en autoriteit. Dat is wat u nodig heeft om uw 

klantenkring uit te breiden.

Reportage

Een prachtige bedrijfsreportage over uw activi-

teiten met een mooie serie foto’s die u ook weer 

voor andere doeleinden (rechtenvrij) kunt ge-

bruiken? Kies dan voor een Business-reportage 

waarbij we met een professionele tekstschrijver 

en fotograaf langskomen om uw bedrijf perfect 

in beeld te brengen.

Ondernemers krijgen steeds minder fysiek 

markertingmateriaal op de deurmat. Daardoor 

valt u des te meer op. Stuur uw bedrijfsbrochure 

of productflyer mee in de envelop van Business 

in Nijkerk en richt zo alle aandacht op uw pro-

duct of bedrijf in deze interessante doelgroep. 

Vraag naar de voorwaarden en tarieven.

Omvang column: kwart pagina

Investering: € 375,-

Inclusief telefonische ondersteuning van een 

professionele copywriter

Omvang reportage: hele pagina / dubbele pagina

Investering: 950 / 1350

Inclusief interview door professionele 

copywriter + fotograaf op locatie*
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Kind kan de was 
niet altijd doen

Elke ouder heeft het beste voor met zijn of haar 
kinderen. Maar dat betekent niet automatisch dat 
je ze de sleutels van je bedrijf moet geven.

Helaas gebeurt dat toch nog vrij vaak. Soms gaat dat 
goed en zie je een tweede of derde generatie floreren 
aan het roer van een familiebedrijf. Maar wist je 
dat in 70 procent van de gevallen de overdracht aan 
kinderen mislukt en dat slechts 3 procent van de 
familiebedrijven de derde generatie haalt? 
Alle reden dus wat mij betreft om jezelf twee 
belangrijke vragen te stellen als het gaat om 
bedrijfsopvolging binnen de familie: Wordt mijn 
zoon of dochter er gelukkig van? En is mijn kind 
überhaupt geschikt om het bedrijf te leiden? Waarbij 
in mijn ogen twee keer een ‘ja’ een must is. Ik zal je 
uitleggen waarom. 

Worden ze er gelukkig van?
Veel ondernemers kunnen zich niet voorstellen dat 
er iets mooiers is dan een bedrijf te leiden, succesvol 
te zijn en in een dure auto rond te rijden. Ik zal je 
uit die droom helpen. Veel jongeren geven daar 
helemaal niets om. Als je dat negeert? Dan kan dat 
niet alleen je bedrijf, maar ook het leven van je kind 
ruïneren. Er zijn genoeg ondernemers die rond hun 
50ste met hun ziel onder hun arm lopen omdat ze 
bezig zijn met iemand anders’ levenswerk. Mijn 
advies: geef je kinderen de ruimte om te ontdekken 
wat ze willen en zie bedrijfsopvolging binnen de 
familie altijd als een echte keus. 

Zijn ze er geschikt voor?
Minstens zo belangrijk is dat je kinderen het 
karakter en de vaardigheden hebben die nodig zijn 
om een bedrijf te leiden. Ga niet alleen op je eigen 
oordeel af, maar vraag ook een second opinion 
aan één of meerdere objectieve buitenstaanders. 
En accepteer dan ook dat ze je zoon of dochter 
misschien niet geschikt vinden. Eventueel kun je een 
tweesporentraject bewandelen. Zoek ook extern naar 
opvolgingskandidaten en weeg objectief tegen elkaar 
af wie de beste papieren heeft. Net zoals je bij een 
nieuwe werknemer doet. 

Misschien kom je door deze vragen tot de conclusie 
dat je jouw bedrijf beter aan een externe kandidaat 
kunt overdoen. Is dat pijnlijk om thuis te vertellen? 
Wellicht. Maar nooit zo pijnlijk als wanneer je kind 
er later zélf door schade en schande achterkomt dat 
er geen ondernemer in hem of haar schuilt. 

Joop van Veelen is directeur van ProComm en 
oprichter van MenS (Marketing en Strategie). Hij
heeft ruim 35 jaar ervaring in het zakenleven en 
fungeert als sparringpartner voor directeuren, 
dga’s en ondernemers.

h  procomm.eu/mens

Macro-econoom spreekt in Barneveld over euro
BARNEVELD - Macro-econoom en publicist Edin Mujagic 
spreekt op dinsdag 29 mei in Barneveld over de toekomst 
van de euro en de opkomst van cryptocurrencies. De 
lezing is een initiatief van JonkerFieret Adviseurs en 
Accountants.

Mujagic is in 1977 geboren in Bosnië-Herzegovina en 
woont sinds 1992 in Nederland waar hij macro-economie 
heeft gestudeerd, aan de Universiteit van Tilburg. Daar 
heeft hij zich gespecialiseerd in monetaire economie 
en de centrale banken. Hij is het jongste lid ooit van de 

Monetaire Kring, een discussieforum bestaande uit de 
hoogste ambtenaren bij de centrale bank, het Ministerie 
van Financiën, hoogleraren economie en senior managers 
bij pensioenfondsen, banken en andere financiële 
instellingen. 

De lezing van Mujagic is een initiatief van JonkerFieret 
Adviseurs en Accountants. “We willen graag kennis en 
informatie delen van deskundigen, die relevant is voor 
u als ondernemer”, aldus Ad Jonker en Albert Fieret. 
“Zeker in tijden waarin er unieke financiële experimenten 
plaatsvinden waarvan niemand weet wat de consequenties 
zijn, is het cruciaal om na te denken over de toekomst. 
Neem bijvoorbeeld quantitative easing door de ECB. Dat 
raakt iedere ondernemer, van zzp’er tot multinational. Dat 
roept vragen op over wat nog waardevast is. De lezing van 
Mujagic helpt om antwoorden te vinden op zulke vragen.” 
De lezing vindt plaats in Museum Nairac in Barneveld. De 
deuren gaan op 29 mei open vanaf 19.30 uur, de lezing start 
om 20.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om in discussie 
te gaan met een hapje en drankje. Kaarten voor de avond 
kosten 75 euro p.p., het aantal plaatsen is beperkt. Iedere 
bezoeker gaat naar huis met Mujagic's boek ‘Geldmoord’. 
Aanmelden kan tot 15 mei via hvanginkel@jonkerfieret.nl.Edin Mujagic komt 29 mei naar Barneveld.

De 4e editie van het evenement staat op stapel.
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BARNEVELD - Na het succes van voorgaande jaren 
organiseert Schuiteman samen met Stichting Rally For 
Kids de 4e editie van het Schuiteman Oldtimer Event. 
Op zaterdag 26 mei zal deze toertocht met prachtige 
oldtimers om 11.00 uur van start gaan in Huizen. De 
route dwars door het landschap van Midden-Nederland 
is een lust voor het oog voor de bestuurder en navigator. 

In de toertocht, die dit jaar op zaterdag 26 mei verreden 
wordt, rijden tientallen oldtimers mee – uitsluitend ouder 
dan veertig jaar. Het startsein klinkt bij het kantoor van 
Schuiteman Accountants & Adviseurs aan de Naarderstraat 
1a in Huizen, waarna de route dwars door Midden-
Nederland koerst. Er is zowel een sport- als een tourklasse.

Auto's van 40 jaar of ouder
De opbrengsten zijn bestemd voor de stichting Rally For 
Kids. Onder het motto ‘wij rijden om zieke kinderen te 
verblijden’ laat deze stichting ernstig zieke en gehandicapte 
kinderen een onvergetelijke dag beleven. Het helpt de 
kinderen hun ellende voor even te vergeten. 
Iedereen met een auto van 40 jaar of ouder is van harte 
welkom om aan het event deel te nemen. Op de website 

www.oldtimerevent.nl vindt u meer informatie over de 
mogelijkheid tot inschrijving. Is uw auto bijna 40 jaar oud? 
Overleg dan gerust met Bert van Dijk (0342-473444 of 
bvdijk@schuiteman.com). U bent die dag ook meer dan 
welkom om tussen 10.00 en 11.00 uur een kijkje te nemen 
bij de oldtimers aan de Naarderstraat.

h  schuiteman.com

Schuiteman Oldtimer Event 
van start in Huizen

KOOTWIJKERBROEK - De Stroese ondernemer en 
helikopterpiloot Pieter de Kruif heeft Heliflight 
overgenomen van Gert van den Bosch. 

Heliflight verzorgt onder meer charters, rondvluchten 
en beveiligings- en bewakingsvluchten. Ook worden de 
helikopters van het bedrijf regelmatig ingezet bij onder 
meer open dagen, evenementen en festivals.
Bij Heliflight werken 3 vaste medewerkers en 25 parttime 
piloten en crewmembers. Voor hen verandert er weinig. 
De uitvalsbasis van het helikopterbedrijf Heliflight blijft 
gevestigd aan de Wesselseweg in Kootwijkerbroek. Het 
kantoorpersoneel gaat opereren vanuit de vestiging van De 
Kruif Machines in Stroe.
“Als piloot en organisator van rondvluchten was ik al 
betrokken bij Heliflight”, vertelt Pieter de Kruif. “Ik heb 
er veel zin in om nu samen met zoon Gerrit verder aan de 
slag te gaan met het uitbouwen van dit mooie bedrijf. We 
hebben de laatste tijd een aantal mooie, vaste opdrachten 

voor de overheid en defensie binnengehaald. De komende 
tijd wil ik dat aantal civiele en zakelijke opdrachten 
uitbouwen. Ook voor ondernemers bieden helikopters 
kansen. Stel dat je bijvoorbeeld een zakelijke afspraak 
in België of Duitsland. Dan is een helikopter een ideaal 
vervoersmiddel.”
     h  heliflight.nl

Heliflight komt in Stroese handen

Een helikopter is ook geschikt voor zakelijke vluchten.Eén van de helikopters van Heliflight.
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BusinessInterview

Met de auto van zijn moeder en de ladder van zijn vader 
begon bijna acht jaar geleden het ondernemersavontuur 
van de inmiddels 25-jarige Barnevelder; als student 
Bedrijfskunde besloot hij dat een dag in de week werken 
prima haalbaar was. Er waren meedere opties, blikt 
hij lachend terug. Bijvoorbeeld hovenier worden. Of 
glazenwasser. Omdat de laatste optie het meeste kans van 
slagen zou hebben, werd het Rix Dienstverlening.

Hoe ging het verder met je studie 
Bedrijfskunde?
Haha, ja dat is een goede vraag. Die studie heb ik niet 
afgemaakt. Eén dag in de week werken werd al snel meer. 
Je moet je voorstellen dat je zo’n 400 klanten nodig hebt 
om een bedrijf als dit full-time uit te oefenen. In één jaar 
had ik er al 200. Dus ik had al snel door welke kant het 
op ging. Mijn omgeving zette er de nodige vraagtekens 
bij, zeker toen ik besloot te stoppen met mijn studie. 
Ik had onvoldoende studiepunten gehaald het eerste 
jaar. Sommige vakken vond ik ook echt niet leuk. Maar 
onderwerpen als bedrijfsprocessen en communicatie vond 
ik juist superinteressant. Daar kan ik me nu helemaal in 
uitleven.

Bijvoorbeeld met de app die je hebt laten 
ontwikkelen?
Klopt. Door de jaren heen is het bedrijf gegroeid en dat 
betekent meer klanten, meer afspraken, meer werknemers, 
meer betalingen die gedaan moeten worden. Ik had 
behoefte aan grip op de planning en kwam erachter dat 
er geen systeem was op dat gebied. Althans, niet voor de 
glazenwassersersbranche. Een vriend van me heeft een 
app ontwikkeld en twee jaar geleden zijn we ermee gaan 
werken. Aan hetzelfde type bedrijven als Rix bieden we 
sinds twee jaar een abonnement om gebruik te maken van 
deze app.

Dat is wel een compleet andere business.
Ik ben wel iemand die overal kansen ziet, en de handel 
heeft er bij mij altijd wel ingezeten. Als scholier bestelde 
ik al met behulp van Google Translate voetbalshirts op 
websites als aliexpress en verkocht ze door op school. 
Van wie ik het heb weet ik niet, want ik kom niet uit een 
typische ondernemersfamilie. Het zit in de aard van het 
beestje blijkbaar.

Wat is momenteel de grootste uitdaging in 
jouw branche?
Je zou misschien denken dat het moeilijk is om aan 
mensen te komen, maar ik heb vijf fulltimers en twee 
parttimers in dienst, en dat is momenteel voldoende. Wat 
ik wel uitdagend vind, is om deze mensen de vrijheid en de 
ruimte te geven zodat ze het optimaal naar hun zin hebben 
en hun talenten gebruiken. Ik heb bijvoorbeeld een collega 
die heel actief is in de wielersport. In de planning wordt 
rekening gehouden met zijn trainingstijden. Een ander 
heeft talent voor marketing en social media. Dan is een 
dag op kantoor werken voor hem interessanter en leuker 
dan vijf dagen op de ladder. In de komende jaren heeft het 
optimaliseren van het team dan ook mijn focus. 

Zijn er in de toekomst voldoende mensen te 
vinden voor het glazenwassersvak?
Ik denk dat de manier waarop je het werk presenteert 
daarin belangrijk is. Ik heb vorig jaar in het kader van 
Samen Broeden een les over ondernemerschap gegeven 
op De Meerwaarde. Na afloop vroeg een jongen spontaan 
of hij bij ons kon komen werken. Als je zelf enthousiast 
bent over je werk, kan je anderen ook makkelijker 
enthousiasmeren. Op Instagram volg ik een paar 
Amerikaanse glazenwassers die hun werk op een stoere 
en mooie manier in beeld brengen. Dat is inspirerend en 
motiverend om zelf ook sociale media in te zetten om te 
laten zien dat ramen wassen ontzettend leuk werk is. Je 

Glazenwasser bouwt imperium    in Barneveld
Hoe leuk hij ramen wassen ook vindt, 
dagelijks op de ladder staan doet 
hij niet meer. In plaats daarvan doet 
ondernemer Rik van der Woerd er 
alles aan om grip te krijgen op de 
onstuimige groei van zijn bedrijf Rix 
Dienstverlening. Bijvoorbeeld met 
de ontwikkeling van een efficiënte 
app, die hij tussen de bedrijven 
door weet te slijten aan collega-
dienstverleners. 

Tekst: Hiemstra Media
Foto: Jacob Carl Pauw
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Actueel en leerzaam
De Belastingdienst heeft sinds anderhalf 
jaar een forum op het internet, waarop 
salarisadministrateurs en -adviseurs kennis 
kunnen opdoen en delen; het Forum Salaris. Elke 
week verschijnt er een nieuwsbrief per mail met 
onderwerpen, vragen en antwoorden. Actueel en 
leerzaam, en naar men mag verwachten ook juist 
en betrouwbaar. 

Wekelijks vindt er een kennispeiling plaats. Aan 
de hand van een casus moet het juiste antwoord 
worden gekozen. De week erna wordt de uitslag 
bekendgemaakt. Leuk, actueel en leerzaam. 
In januari was er een peiling over de bijtelling 
privégebruik auto, die luidde: Een werknemer heeft 
op 30-6-2012 een benzineauto ter beschikking met een 
CO2-uitstoot van 90 gr/km en DET 5-12-2011. Voor 
deze auto geldt een bijtelling van 14%. Op 1-1-2014 
wisselt de auto van eigenaar. Diezelfde werknemer 
blijft de auto besturen. Vanaf wanneer wordt de 
bijtelling verhoogd naar 25%? Is dit A: 1-1-2014, B: 
1-12-2016, C: 1-7-2017 of D: 1-1-2019?
Van de 93 ingezonden antwoorden waren er 53 
fout. 40 personen kozen het goede antwoord D. 
Geïnteresseerden mogen mij bellen en om uitleg van 
het goede antwoord vragen. 

Verwarring alom
Uit de vele foute antwoorden kan worden 
geconcludeerd dat de regels inzake bijtelling, en 
dan met name het overgangsrecht, onduidelijk zijn. 
Gebleken is dat dit zelfs bij de Belastingdienst zo 
is. Tijdens de onlangs gehouden intermediairdagen 
werden namelijk wat vragen gesteld over de 
bijtelling van elektrische auto’s. De antwoorden die 
de Belastingdienst enkele weken later publiceerde, 
weken echter af van de praktijkhandleiding die een 
maand eerder was gepubliceerd. Kortom, verwarring 
alom. Ik heb me daar niet alleen over verbaasd maar 
ook over opgewonden, en heb me schriftelijk tot de 
Belastingdienst gewend. De volgende dag kreeg ik al 
een reactie, dus dat biedt perspectief.

Rij je echt zo fiscaal voordelig?
Waarom dit verhaal, vraagt u zich wellicht af? Het 
antwoord is simpel: omdat het zo lastig is! En omdat 
het nog lastiger is om achteraf tot de conclusie te 
komen dat de bijtelling onjuist bepaald is. Onlangs 
vertelde iemand mij nog enthousiast dat hij zakelijk 
een gebruikte elektrische auto had gekocht, omdat 
hij hier nog jarenlang fiscaal voordelig mee dacht te 
kunnen rijden. Totdat bleek dat deze auto hem vanaf 
2019 per maand € 1.400 meer bijtelling zal gaan 
kosten. Niet leuk, wel actueel en leerzaam!

Bert van Dijk, salarisadviseur
E: bvdijk@schuiteman.com

h  schuiteman.com

Glazenwasser bouwt imperium    in Barneveld
bent veel buiten, hebt direct resultaat van je werk en je 
komt bij veel verschillende mensen over de vloer.

Glazenwassers hebben over het algemeen niet 
zo’n goede naam.
Klopt. Maar dat maakt het voor ons makkelijk om het 
tegendeel te bewijzen en vooroordelen weg te nemen 
door ons werk goed te doen en afspraken na te komen. 
We horen het zó vaak terug: wat een vriendelijke jongens 
die glazenwassers. Omdat we zo lokaal werken, voelt 
dat trouwens wel als een grote verantwoordelijkheid. 
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Daar ben ik me 
terdege van bewust. Aan de andere kant merk ik ook dat 
klanten ons trouw zijn. Ook als er wel eens wat misgaat.

Ben je niet altijd met je bedrijf bezig?
Weet je wat het voordeel is van deze business? Ramen 

wassen heeft nooit gillende haast. Het heeft weinig 
consequenties als een raam een week eerder of een week 
later wordt gewassen. Ik was er al snel achter dat je als 
glazenwasser daardoor relaxt kan ondernemen.  Maar 
natuurlijk moet je keuzes maken. Tussen zes uur ‘s avonds 
en acht uur ‘s ochtends zijn we bijvoorbeeld telefonisch niet 
bereikbaar. En op zaterdag en zondag ben ik altijd vrij. 

Wat zijn je toekomstplannen?
In elk geval niet maar blind werk binnentrekken, maar 
zorgen dat de mensen die hier werken tot hun recht 
komen. Er zal in de toekomst voldoende werk zijn, 
iedereen heeft tenslotte ramen. Groeien wil ik met name 
lokaal, want er is nog genoeg terrein te winnen in de 
gemeente Barneveld. 

Tweede Broodfonds van start

Rik van der Woerd stond in 2016 als initiatiefnemer aan de wieg van het eerste Broodfonds in de gemeente 
Barneveld. Anno 2018 is hij als bestuurslid betrokken bij de organisatie van het tweede Broodfonds. “Word 
je als ondernemer ziek, dan heb je tijdelijk geen inkomen. Om dit risico af te dekken kun je een dure 
arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, maar mogelijk heb je die nooit nodig. Zo kwam ik destijds uit bij een 
broodfonds. Hierin helpt een groep ondernemers elkaar op vrijwillige en gelijkwaardige basis. Iedere ondernemer 
spaart maandelijks een bepaald bedrag op zijn eigen broodfondsrekening. Zodra er iemand ziek wordt, dan 
krijgt hij of zij tot maximaal twee jaar lang tot 2500 euro netto schenkingen van de anderen.” Het Broodfonds 
functioneerde de afgelopen twee jaar naar behoren, vertelt Rik, en voor het tweede Broodfonds is de verwachting 
niet anders. In maart of april zal er een informatieavond worden gehouden. Het verplichte minimum van 25 
deelnemers is inmiddels zo goed als behaald. Een Broodfonds kan groeien tot maximaal 50 deelnemers. Opgeven 
voor het Broodfonds Barneveld is mogelijk via bestuur.barneveld@broodfonds.nl.
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Uw eigen brochure 
meesturen?

Vragen?

Bel of mail onze 

media-adviseur

 

Bert Hiemstra

06 - 16515020 

bert@hiemstramedia.nl
uitgever



3x per jaar

6x per jaar

ADVERTENTIE

€ 440 per uitgave

€ 395 per uitgave

€ 335 per uitgave

Kwart pagina
1/4  -  130x195mm (bxh)

1x per jaar (           )eenmalige 
deelname

3x per jaar

6x per jaar

ADVERTENTIE

€ 235 per uitgave

€ 210 per uitgave

€ 175 per uitgave

Achtste pagina  
1/8  -  130x95mm (bxh)

1x per jaar (           )eenmalige 
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€ 90 per uitgave
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€ 1080 per uitgave
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1x per jaar (           )eenmalige 
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