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De juiste man op de
juiste plek?

In elk nummer leggen we ons
ondernemerspanel een actuele
kwestie voor. Als
lezer kunt u hier
ook op reageren.
Kijk daarvoor onder
‘poll’ op onze websi-
te. In het vorige
nummer vroegen
we naar uw mening over de
manier waarop u met de huidige
krapte op de arbeidsmarkt
omgaat. Wat betekent dat voor
uw zoektocht naar personeel?
Bijna 44 % kiest ervoor meer
parttimers en 50-plussers aan te
nemen, terwijl 41 % zich wendt
tot uitzendbureaus of bureaus
voor werving en selectie. Slechts
14 % van de ondernemers pro-
beert sollicitanten te paaien met
hoge lonen. Kijk op www.heton-
dernemersbelang.nl voor de
nieuwe poll.
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De Kamer van Koophandel
West-Brabant heeft een nieuwe
directeur. Rob van Renterghem
neemt de taak over van de vertrek-
kende directeur Jos Hamers. Van

Renterghem is ook de hoogste
baas van de Kamer van Koophan-
del Zeeland. Beide kamers fuseren
op 1 januari tot de Kamer van
Koophandel Zuidwest-Nederland. 

Minister Cramer van VROM,
de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en het verpakkende
bedrijfsleven hebben overeen-
stemming bereikt over het inzame-
len en recyclen van verpakkingsaf-
val. Cramer heeft dit per brief aan
de Kamer laten weten. In het

akkoord staan afspraken over wie
waarvoor verantwoordelijk is.
Daarnaast heeft het verpakkende
bedrijfsleven zich in het akkoord
verbonden aan een strenge milieu-
doelstelling. De huidige geschei-
den afvalinzameling blijft gehand-
haafd, maar een nieuwe stroom
wordt toegevoegd: kunststofver-
pakkingen bij huishoudens. Onge-
veer 210 kiloton CO2, te vergelij-
ken met het elektriciteitsverbruik
van 100.000 huishoudens, wordt
hiermee bespaard. Meer weten?
Kijk op www.vrom.nl. 

Nieuwe directeur voor
Kamer van Koophandel

Gemeente Hulst
breidt wagenpark uit

Van Tilburg-Bastianen heeft
een nieuwe DAF met autolaad-
kraan, sneeuwschuifunit en
geautomatiseerde versnellings-
bak geleverd aan de gemeente
Hulst. Het transporteren van
afvalcontainers of het ruimen
van sneeuw wordt met dit type
DAF eenvoudiger. N
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Persberichten

Is er een nieuwe directie
aangetreden? Heeft u pro-
ductnieuws? Gaat u verhui-
zen, een nieuwe vestiging
openen of fuseren? Uw pers-
berichten, bij voorkeur met
foto, kunt u sturen naar
Novema, t.a.v. Jorg Basten,
Postbus 6860, 6503 GJ Nijme-
gen of  j.basten@novema.nl

Breda laat grote 
bedrijven vertrekken

Noodgedwongen laat de gemeen-
te Breda grote bedrijven uitwijken
naar de regio. In samenwerking met
de gemeente hebben de Bredase
groothandel Bliek en Elektrotech-
niek en Hakro Oosterberg Nijkerk
naar een nieuwe bedrijfslocatie
gezocht. Tevergeefs. Grote stukken
bedrijfsgrond van 25.000 m2 zijn
schaars in Breda. Uitwijken naar
Etten-Leur was de enige optie. Vol-
gens de gemeente is een beperkt
aantal grote bedrijven om dezelfde
reden vertrokken. Toch ziet de
gemeente het niet als een verlies
dat ze nee moet verkopen. Ze moe-
digt de bedrijven aan om zich in de
regio te vestigen, zodat het vertrek
geen consequenties heeft voor de
werkgelegenheid. 

Milieustraat krijgt
windmolen 

Het terrein van de Afvalser-
vice aan de Slingerweg in
Breda wordt voorzien van een
windmolen. De 14,5 meter
hoge molen moet 5800 watt
aan energie opwekken. Met

deze energie wordt de wasin-
stallatie van de gemeentelijke
afvalwagens van elektriciteit
voorzien. De gemeentelijke
dienst Afvalservice wil hier-
mee het goede voorbeeld
geven op het gebied van
duurzame energie. De dienst
hoopt dat andere bedrijven
zijn voorbeeld gaan volgen. 

Daling werkloosheid 

In 2006 is het aantal werkzoe-
kenden in de regio West-Bra-
bant gedaald met 21 procent.
Dit blijkt uit het jaarverslag
van het Centrum voor Werk
en Inkomen (CWI). De
belangrijkste oorzaak: het
economisch herstel. Het CWI
verwacht dat in 2007 de werk-
loosheid daalt met 13,5 pro-
cent en dat het aantal banen
met 4.300 toeneemt. De groei
van de werkgelegenheid zit
hoofdzakelijk in de sectoren
zakelijke dienstverlening,
industrie, welzijn, detailhan-
del en gezondheidszorg. 

dedicated 
transport 

TRANSPORT BREDA

www.granacher.nl

Overeenstemming over verpakkingsafval



Vervuiling bedrijventerrein Oosterhout

Het voormalige PDM-terrein aan
de Bredaseweg in Oosterhout is
ernstig vervuild. Dit heeft de pro-
vincie Noord-Brabant laten weten.
Volgens het provinciebestuur in
Den Bosch is een spoedige bodem-
sanering noodzakelijk. Begin april
liet Philips aan de provincie weten
dat het terrein is vervuild met
vluchtige gechloreerde koolwater-
stoffen. De mate van de bodemver-

vuiling is nu vastgesteld op ‘ernstig’.
Dit betekent dat op het bedrijven-
terrein meer dan 25 m3 grond en
ruim 100 m3 grondwater zijn ver-
ontreinigd. De gezondheid van de
bewoners en werkenden loopt geen
gevaar, schrijft de provincie. Het
grondwater mag alleen niet worden
opgepompt. Binnen vier jaar
wordt het bedrijventerrein
gesaneerd. 

Uitzendbureau Tènce! is door uitzendkrachten en
opdrachtgevers gekozen tot het beste uitzendbureau
van 2007. Op 5 juni vond de bekendmaking plaats in Rotterdam.
Directeur Corno Stam nam de onderscheiding in ontvangst. “Deze
prijs is een waardering voor de nieuwe weg die Tènce! drie jaar gele-

den is ingeslagen,”
aldus Stam. “Wij heb-
ben bewust gekozen
voor een regionale
aanpak. Dat betekent
dat we dicht bij onze
klanten staan, zowel
de opdrachtgevers als
de uitzendkrachten,
en met hen willen
groeien in de regio.
De prijs bewijst dat we
met onze nieuwe stra-
tegie de juiste keuze
hebben gemaakt en

past dan ook precies bij ons motto ‘vrolijk en vitaal’. En daar ben ik
uiteraard erg trots op!” Tènce! scoorde met name hoog op de punten
bereikbaarheid, flexibiliteit, hulpvaardigheid, snelheid, vriendelijk-
heid en scherpe tarieven. 

Tènce! beste uitzendbureau

Nieuw kantoor voor 
Bakker & Verkuijl 

Het gaat goed met het in Breda
gevestigde merken- en modellen-
bureau Bakker & Verkuijl dat
gespecialiseerd is in de advisering
over de bescherming van intellec-
tuele eigendom. De bescherming
van merken en modellen is regel-
matig in het nieuws en het belang
ervan wordt door steeds meer
mensen op waarde geschat. Dat is
ook te merken aan de drukte op
het kantoor van Bakker & Verkuijl.
Gelet op de toegenomen omvang
van het aantal cliënten besloten
Astrid Verkuijl en Eric Bakker om
het bestaande team van adviseurs
uit te breiden met twee nieuwe
merken- en modellengemachtig-
den. Miranda Looije werkte drie
jaar in de advocatuur voordat zij
besloot om de overstap naar de
adviespraktijk van een merkenbu-
reau te maken. Robert Bachman
was eerder werkzaam als merken-
gemachtigde bij Bakker & Verkuijl.
Nadat hij voor een advocatenkan-
toor een merkenbureau heeft
opgezet, keert hij nu terug als part-
ner. Als gevolg van deze uitbrei-
ding werd het tevens noodzakelijk
om uit te zien naar een ruimere
locatie. Een nieuw kantoor werd
uiteindelijk gevonden op nog geen
steenworp afstand van het oude
pand aan de Prinsenkade in het
centrum van Breda. Op het
moment dat de oude haven van
Breda werd heropend, kon ook
Bakker & Verkuijl haar nieuwe
onderkomen betrekken. Met de
nieuwe kantoorruimte aan de her-
opende haven van Breda en de
komst van Miranda Looije en
Robert Bachman als nieuwe advi-

seurs is Bakker & Verkuijl zowel
letterlijk als figuurlijk ruimer in
haar vel komen te zitten. Hierdoor
is het kantoor dat zowel grote
internationale bedrijven als star-
tende ondernemers met deskun-
dig en kritisch advies op het
gebied van merk- en modelbe-
scherming bijstaat, meer dan ooit
klaar voor de toekomst.

Nieuwe belastingwet
kost bedrijven geld 

Nieuwe wetgeving rond het
belasten van werk in uitvoering
kost bedrijven in onder meer
bouw en infrastructuur dit jaar
zeker 660 miljoen euro extra.
VNO-NCW treedt hierover,
samen met drie aangesloten
brancheorganisaties, in 
overleg met het ministerie van
Financiën.

Landelijke
schoonmaakorganisatie
ABC Breda BV
zorgt voor een schóóóóne zaak

www.abcbreda.nl
076-5657450



Op eigen kracht is het kantoor van BDO in

Breda in acht jaar uitgegroeid van dertig naar zestig

medewerkers. De van oorsprong Brabantse organisa-

tie – opgericht in Tilburg en Eindhoven – telt wereld-

wijd ruim zeshonderd vestigingen. In totaal biedt

BDO een kleine 30.000 mensen werk, waarvan er

tweeduizend werkzaam zijn in de dertig kantoren

die Nederland rijk is. BDO is een grote internationale

speler met een no-nonsensementaliteit. 

Gekwalificeerde accountants

BDO heeft voet aan de grond in alle belangrijke eco-

nomische landen en bestaat bijna vijfenzeventig jaar.

“Op dit moment zijn we de nummer vijf in de

wereld,” vertelt BDO’s registeraccountant Luc

Augustijn. “BDO is een algemeen accountantskan-

toor en we richten ons met name op het Nederland-

se middenbedrijf. Voor alle vraagstukken op het

gebied van accountancy, belastingadvies en consul-

tancy kunnen bedrijven bij ons terecht.” Registerac-

countant Marcel Lemmens vult aan: “In Breda staan

veertig accountants, vijftien belastingadviseurs en

vijf ondersteunende medewerkers klaar voor onze

klanten. Ook voor eenmanszaken, familiebedrijven

en non-profitinstellingen kunnen de gekwalificeerde

medewerkers bij BDO veel betekenen. We zijn sterk

in advisering van groeiende ondernemingen en de

ondernemer daarachter. ”

Compleet dienstenpakket

Als algemeen accountants- en advieskantoor biedt

BDO een breed scala aan diensten. “Onze belasting-

specialisten verzorgen onder meer de belastingaan-

giften voor de inkomsten- en vennootschapsbelas-

ting,” licht Augustijn toe. “Ook houden zij zich bezig

met loon- en premieheffingen, pensioenvraagstuk-

ken, omzetbelasting, overdrachtsbelasting, successie-

rechten en taxplanning in vermogensbeheer. Natuur-

lijk met als doel dat de ondernemer binnen de wet-

telijke kaders zo min mogelijk belasting hoeft te

betalen. Zaken op het gebied van corporate finance

worden ondersteund door onze specialisten, bijvoor-

beeld in geval van fusie, bedrijfsovername, manage-

ment buy-out of beursintroductie. Ondernemers die

onder meer advies wensen over strategieformule-

ring, rendementsverbetering, optimalisatie van de

financieringsstructuur en kostprijsberekening kun-

nen terecht bij de specialisten van business control.

Praktisch, persoonlijk en

resultaatgericht. Deze drie

kernbegrippen omschrijven de aanpak

van belastingadvies- en

accountantskantoor BDO CampsObers

het doeltreffendst. Ingewikkelde

cijfertjes, veranderende regelgeving,

financiële jaarverslagen, terugkerende

belastingaangiften en

dichtgetimmerde arbeidscontracten.

Talrijke zaken waardoor het veel

ondernemers gaat duizelen. BDO aan

de Bredase Bijster biedt uitkomst voor

kleine en middelgrote organisaties die

één ding wensen: vrij ondernemen. 

BDO CampsObers stapt in de 
wereld van de ondernemer
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V R I J  O N D E R N E M E N

Daarnaast biedt BDO specialistische consultancydien-

sten, waardoor we kunnen inspelen op specifieke

opdrachten. Dankzij ons landelijke en internationale

netwerk hebben we ontzettend veel kennis in huis.

Dit stelt ons in staat om de problemen van onderne-

mers adequaat op te lossen. Als een klant aanklopt,

schakelen wij de benodigde deskundigen in. We kij-

ken wie er binnen BDO ervaring heeft in deze bran-

che en/of specifieke situatie en dus over waardevolle

informatie beschikt. Primair gericht op het zoveel

mogelijk ontzorgen van de klant.” 

Lemmens: “Als Bredase vestiging adviseren we veel

Nederlandse ondernemers die in België gaan uitbrei-

den. Ook Nederlanders die in België gaan wonen of

weer terugkeren naar Nederland ondersteunen we

hierbij. We denken met de klant mee en kijken altijd

goed naar de toekomst. Vandaag de dag gaan veel

ondernemende babyboomers met pensioen. En het

zijn lang niet altijd de kinderen die de zaak willen

overnemen. Bij verkoop komt er een aanzienlijk ver-

mogen vrij en onze taak is dan om de ondernemer

verstandig te adviseren. Veel van onze klanten zijn

familiebedrijven. Het merendeel is na de oorlog

opgericht en na verloop van tijd erg gegroeid. De

tweede generatie staat aan het bewind en in familie-

bedrijven heerst een geheel eigen cultuur. Als er

meerdere kinderen in het bedrijf actief zijn en dus

meerdere kapiteins op het schip, is het voor de

ouders van belang om financieel alles goed te rege-

len. Op een dusdanige manier dat iedereen gelijk

wordt behandeld. Ook als niet iedereen werkzaam is

in het bedrijf. Net als bij een goed huwelijk moeten

de voorwaarden worden vastgelegd. Bij het opstellen

van een zogenoemd familiestatuut speelt emotie

vaak een rol. BDO zorgt ervoor dat zaken goed gere-

geld worden en een familiebedrijf probleemloos

bestuurbaar blijft.” 

Vrij ondernemen

Volgens Augustijn biedt BDO het beste van twee

werelden. Enerzijds de theoretische kennis dankzij

het internationale netwerk, anderzijds het informele

karakter van een klein kantoor. “We staan dicht bij

onze klant,” verduidelijkt Augustijn. “Elke klant

heeft vanaf het begin iemand als vast aanspreek-

punt, die veelvuldig het contact onderhoudt. Het

maakt niet uit op welk gebied de klant met vragen

zit. Zijn vaste aanspreekpunt bij BDO pakt het op. We

onderscheiden ons door onze no-nonsensementali-

teit. We komen direct tot de kern en benaderen

zaken zoals ze werkelijk zijn.” Lemmens: “Allereerst

kijken we altijd goed naar hoe het bedrijf in elkaar

zit. Hoe kunnen we het probleem in deze setting

oplossen? En dit gaat het gemakkelijkste als je het

bedrijf goed kent en dus ook dicht bij de klant staat.

De aard van onze diensten is natuurlijk ideaal voor

een langdurige relatie met de klant. We bieden kwa-

liteit tegen een redelijke prijs. Deskundig, betrokken

en enthousiast. Ondernemers kunnen dankzij BDO

vrij ondernemen.”

BDO onderhoudt proactief de relatie met zijn klan-

ten. Niet alleen persoonlijk, maar ook via het perio-

dieke informatiemagazine BDO actueel. Recente ont-

wikkelingen en praktische ervaringen worden

gedeeld met de achterban. Het gaat daarbij vooral

om de signalering van relevante aandachtspunten.

“Ook organiseert BDO met regelmaat seminars,”

zegt Augustijn. “Financiële mensen, al dan niet werk-

zaam bij onze klanten, worden hiervoor uitgenodigd.

Het doel is om een platform te creëren waar we van

gedachten kunnen wisselen over specifieke proble-

men. Een soort denktank.”

De tijd vooruit 

De filosofie van BDO om vrij te kunnen ondernemen

komt zeker tot uiting in de diverse online-faciliteiten

die het ondernemers aanbiedt. Het accountantskan-

toor heeft automatisering en het gebruik van inter-

net hoog in het vaandel staan. Augustijn: “Voor mini-

male kosten zorgen we voor een hoog onderne-

mingsrendement. Met een speciaal programma kan

elke onderneming de salarisverwerking, personeels-

administratie of boekhouding online bijhouden. Ook

arbeidscontracten bieden we digitaal aan. BDO kijkt

over de schouder mee en in geval van problemen log-

gen we tegelijkertijd in. We investeren heel veel in

dit kantoor van de toekomst.” 

BDO CampsObers

Accountants & Adviseurs B.V.

Bijster 45-55

4817 HZ Breda

Tel. 076 – 571 49 00

Fax 076 – 571 48 33

www.bdo.nl
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