
H
et staat een werkge-
ver in principe vrij
om onderzoek te

doen naar een werknemer.
Bijvoorbeeld wanneer de
werkgever de werknemer
verdenkt van fraude of ver-
moedt dat de werknemer
niet werkelijk arbeidsonge-
schikt is. Bij het hanteren
van opsporingsmiddelen
moet de werkgever wel zor-
gen dat hij de privacy van
de werknemer niet onnodig
schendt, zo zeggen de ar-
beidsjuristen van
XpertHR.

De werkgever mag een
detectivebureau inschake-
len om uitsluitsel over zijn
vermoedens te krijgen. Die
mag in sommige gevallen vi-
deo-opnamen maken, tele-
foongesprekken afluisteren
en e-mails onderzoeken.

De Vereniging van Parti-
culiere Beveiligingsorgani-
saties (VPB) heeft een ge-
dragscode voor particuliere
detective- of beveiligings-
bureaus opgesteld. Deze is
goedgekeurd door het Col-
lege Bescherming Per-
soonsgegevens (CBP) en
verplicht gesteld door de
minister van Justitie en
door de VPB. Het naleven
van de code is een voor-
waarde voor afgifte van een
vergunning aan door de mi-
nister van Justitie erkende
beveiligings- en onder-
zoeksbureaus.

Deze gedragscode be-
schrijft onder meer de prak-
tijk van het detective-on-
derzoek en bevat nadrukke-
lijke normen voor de diver-
se onderzoeksmethoden en
-middelen (zoals geheim ca-
meratoezicht, onderschep-
pen van mails en afluisteren
van telefoongesprekken).
Verder regelt de gedragsco-
de de rechten van de be-
trokkenen, in het bijzonder
het recht op correctie, ver-
wijdering, inzage en infor-
matie en wederhoor. Tot
slot bevat de code regels
over de manier waarop de
verkregen gegevens moe-
ten worden verwerkt.

Recherche-
bureaus
Mag een werkgever een
recherchebureau inschake-
len om onderzoek te doen
naar werknemers?

MIJN VRAAG

De kiem van het huidige
bedrijf werd gelegd in 1963,
toen zijn vader op z’n 27e be-
sloot de stap te wagen. „Hij
was toen al tien jaar chauf-
feur bij een ander, zelfs een
tijdje zonder z’n rijbewijs te
hebben”, grinnikt Nijhof
(55). „Dat kon toen nog.”

Het bedrijf, een van de vier
genomineerden voor de Fa-
milie Bedrijven Award 2014
die op 16 april wordt uitge-
reikt, is groot in de interna-
tionale logistieke dienstver-
lening en bulktransport via
de weg, water en spoor. De
andere hoofdactiviteit is hun
netwerk van dealer- en servi-
cebedrijven voor Volvo-
trucks in Nederland en Po-
len. 

„Al sinds de jaren zeventig
zijn we in Oost-Europa ac-
tief”, zegt hij daarover. Alle
discussie over oostwaarts uit-
geweken transportbedrijven
gaat in zijn ogen vaak mis.
„Die keus wordt dikwijls niet
goed begrepen. Het is de eni-
ge mogelijkheid de concur-
rentie met Oost-Europese
partijen te kunnen blijven
aangaan. We hebben er nog
nóóit iemand door hoeven
ontslaan, er zijn juist alleen
maar extra banen door bijge-
komen.”

De menselijke maat staat
centraal in alle vestigingen in
Nederland, Duitsland, Po-
len, Hongarije en België. „In
tijden van crisis heeft mijn
vader weleens iedereen bij-
een moeten roepen. Hij zei:
’We leveren allemaal wat
uurtjes in, ik ook, maar we
ontslaan niemand’. Ik was
toen 14 maar weet nog precies
hoeveel indruk het op me
maakte. In vijftig jaar hebben
we meerdere crises over-
leefd en mindere jaren ge-
kend maar nooit rode cijfers
geschreven of hoeven reorga-
niseren. Het belang van het
bedrijf en de werknemers
gaat áltijd boven het belang

van de aandeelhouders. Dat
is de ware kracht van familie-
bedrijven.”

Sinds een aantal jaren is
Nijhof verantwoordelijk
voor de transport en logis-
tiek, algemeen directeur Al-
bert Hendrikse leidt de gehe-
le groep. „Hij is een echte
vriend voor me en heeft zijn
schouders eronder gezet en
daardoor een cruciale rol ge-
speeld toen in 2003 mijn
vrouw overleed. Dat was een
ongelooflijk zware tijd, ik
heb bewust een stap terug ge-
zet omdat ik er wilde zijn
voor onze vier kinderen. Sa-
men erdoorheen komen. Dát
is waar het leven om draait,
niet om geld op je bankreke-
ning.”

Het vormde onbewust het
startschot om zich nadrukke-
lijk in te zetten voor anderen.
Hij is actief voor de plaatselij-
ke voetbalclub en is tevens de
hoofdsponsor. Samen met
zus en medeaandeelhoudster
Jogé werd ook de stichting
Over@Leven opgezet. „Met
tips wijzen we iedereen de
weg die met kanker te maken
krijgt, of we steunen hen fi-
nancieel als ze bijvoorbeeld
naar buitenlandse artsen
moeten. Het is oneerlijk dat
mensen met geld in deze
maatschappij betere kansen
hebben.”

Ook in Polen doet Nijhof,
inmiddels „heel gelukkig
hertrouwd”, goed werk met
een kindertehuis dat ze on-
langs onder hun hoede heb-
ben genomen en helemaal
opnieuw opbouwen. „En
mijn vader, inmiddels 77, is
actief betrokken bij een
stichting die in Nederland en
in Polen op zoveel mogelijk
manieren probeert te helpen
bij schrijnende gevallen. Dat
kan om allerlei zaken gaan,
maar veelal gaat het om pro-
blemen door armoede.” 

Maar het bedrijf wil er
vooral ook voor elkaar zijn.
„Als iemand in de problemen
zit, dan helpen we als dat kan.
En een luisterend oor is ook
heel belangrijk. Als op zater-
dag de internationale chauf-
feurs weer binnenkomen,
dan zorgen we dat we er zelf
ook zijn. Na een week willen
die jongens effe een praatje
maken, vertellen over hoe
het is gegaan. Als je een band
hebt met je mensen, hebben
zij ook een band met jou en je
bedrijf. Dat is de basis van el-
ke succesvol familiebedrijf.”

• Freddy Nijhof: „Het belang van het bedrijf en de werknemers gaat
altijd voor de aandeelhouders.” FOTO: RONALD HISSINK

’Er voor elkaar zijn,
dáár gaat het om’
RIJSSEN – Zijn sector staat niet bekend om de winstgevend-
heid, zegt directeur Freddy Nijhof van transportonderneming
Nijhof-Wassink: „Het is kei- en keihard werken en non-stop
investeren.” In iets meer dan vijftig jaar groeide het familie-
bedrijf uit tot de internationale speler die het nu is, met zo’n
duizend medewerkers. En die worden gekoesterd: „De man
of vrouw achter het stuur, dáár draait het om. Niet het heb-
ben van de duurste vrachtwagens of een chique kantoor.”
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Relatie: zoon oprichter

Nu de economie voorzich-
tig aantrekt, is het tijd om
eens kritisch naar de presen-
tatie van je onderneming te
kijken, want het zou zomaar
kunnen dat je bestaande
huisstijl allang niet meer in
overeenstemming is met het
type klant dat je wilt aan-
trekken of de richting die je
op wilt met je bedrijf. Zie

het als een voorjaarsschoon-
maak: het is belangrijk alles
op orde te krijgen voor het
nieuwe ’economische sei-
zoen’. Voordat je naar een
adviseur toeloopt: vraag
eerst eens aan een paar
kritische klanten wat ze van
je huisstijl zouden vinden als
ze je niet zouden kennen.
Leerzaam!

Voorjaarsschoonmaak
TELETIP

Van onze redactie
ARNHEM – Twee Ne-

derlandse bedrijven die in
handen zijn van studen-
ten, doen in Israël mee
met een Trade Fair waar
studentenbedrijven uit
heel Europese zich pre-
senteren. 

Het studentenbedrijf
KnifeCleaner (uit Arn-
hem) ontwikkelde een ap-
paraat waarmee in een
handomdraai een mes
wordt schoongemaakt. 

Our Sun (ook een stu-
dentenbedrijf uit Arn-
hem) bedacht de Solar
Bag, een rugzak met daar-
in een flexibele zonnecel
geïntegreerd waarmee
een mobiele telefoon kan
worden opgeladen. 

StudentenV
árdy zag vijftien jaar ge-
leden hoe oudere be-
zoekers in de Haagse

jazzhallen met klapstoeltjes
liepen te stuntelen. „Ik dacht
dat moet makkelijker kunnen.
Een ontwerper heeft mijn idee
voor een kartonnen, vouw-
baar evenementenstoeltje
toen uitgewerkt.”

In de jaren die volgden,
wonnen de stoeltjes al snel aan
populariteit, van festival tot
groot bedrijfsevenement: „Er
kunnen logo’s op, of andere
prints. Voor multinationals zo-
als Adidas en vrijwel alle ban-
ken zijn al wel eens stoeltjes
gemaakt. En voor consumen-
ten zijn ze ook via veel design-
winkels en de Bijenkorf in al-
lerlei verschillende design-
prints verkrijgbaar.”

De stoeltjes, door de New
York Times omschreven als
’Dutch design van de bovenste

klasse’, gaan de hele wereld
over. Van Amerika, Japan,
Duitsland, Iran tot Chili.

Inmiddels werken ze met
z’n vieren, het is druk. Een pia-
no op kantoor brengt de brood-
nodige ontlading, zegt musicus
Várdy. „Heerlijk, al kan ik
maar een uurtje studeren, dat
is een enorme uitlaatklep.”

Ondernemen is op zijn pad

’Fijner dan een dikke factuur schrijven’
HAARLEM – Tijdens een be-
zoek aan North Sea Jazz kreeg
Tim Várdy, eigenlijk opgeleid
tot klassiek pianist, het idee
dat al snel zou uitgroeien tot
een druk en goedlopend be-
drijf in kartonnen designarti-
kelen. Maar de liefde voor
muziek is nooit verdwenen.

ZO ONTSPAN IK

• Tim Várdy: „Piano spelen is mijn uitlaatklep.” EIGEN FOTO

Want het ligt aan de band
tussen ziekenhuis en patiënt
dat laatstgenoemde niet komt
opdagen. „De
patiënt ver-
schijnt niet om-
dat hij de af-
spraak is verge-
ten of omdat het
mooi weer is. De
échte reden is
dat er onvol-
doende relatie is
tussen arts en
patiënt en het
ziekenhuis en de
patiënt”, legt hij
uit. „Wanneer je
het aan de voor-
deur niet regelt,
laat het vervolg
van het logistie-
ke proces zich
raden.”

Hij doelt on-
der meer op een vriendelijke
receptioniste in de hal van het
ziekenhuis die mensen goed
op weg helpt bij binnenkomst
en op de brief die wordt ge-
stuurd met daarin de bevesti-
ging van de afspraak. „Daar be-
gint goede zorg, en binding,
met de patiënt.”

EasyNose stuurt onder
meer één week voor de af-
spraak een bericht via de post,
ondertekend door en met een
foto van de arts die de patiënt
gaat behandelen. Eén dag voor
de afspraak volgt nog een sms.
„En tot slot een bedankkaartje
als de patiënt op tijd op zijn af-
spraak is verschenen.”

Het positief benaderen van
de patiënt door het ziekenhuis
heeft een gunstig effect omdat
de no shows afnemen. „De
spreekuren kunnen efficiën-
ter worden ingedeeld, wat re-
sulteert in minder variabele –
denk aan personeel – kosten.” 

Die patiënt heeft echter,
door de herinneringen die hij
heeft gekregen, ook een ver-
plichting naar het ziekenhuis
toe om zijn afspraak na te ko-
men. „Wanneer de patiënt op
alle manieren is benaderd en
zijn gemaakte afspraak niet na-
komt, is het ziekenhuis ge-

noodzaakt een bijdrage voor
de gemaakte kosten in reke-
ning te brengen.”

En daar zit
vaak de lacune
bij zorgpartijen.
„Veel instellin-
gen sturen nog
wel een sms ter
herinnering dat
er een afspraak
is, maar daar
blijft het vaak
bij. Een reke-
ning sturen voor
het feit dat ie-
mand er niet was
en er toch kosten
zijn gemaakt, la-
ten instellingen
massaal liggen.” 

Voor EasyNo-
se reden om
naast de beken-
de herinnerings-

diensten in het ’incassogat’ te
springen. „We versturen de
eerste rekening voor het niet
komen opdagen. Mocht niet
direct worden betaald, dan
wordt nog een herinnering ge-
stuurd en, indien nodig, een
aanmaning”, aldus Clooster-
man, die hiermee de zorgin-
stelling volledig ontzorgt.
„Door deze twee processen
aan elkaar te koppelen, hal-
veer je niet alleen de no shows,
maar komt er ook nog eens ex-
tra geld binnen voor de gemis-
te omzet.” En dat kan aardig in
de papieren lopen. „Alleen al
voor de no shows is dit gemid-
deld €1.282.164 per ziekenhuis,
alle business cases op een rijtje
gezet gedeeld door het aantal
ziekenhuizen dat Nederland
rijk is”, aldus Cloosterman.
„Bij het sturen van een factuur
naar patiënten die niet komen
opdagen, kan nog gemiddeld
€411.101 per ziekenhuis wor-
den opgeteld.” 

De besparing kunnen de zie-
kenhuizen op hun eigen reke-
ning bijschrijven. „Dat is in-
derdaad niet verkeerd in een
tijd dat het zorgvolume af-
neemt en zorgverzekeraars op
het scherp van de snede inko-
pen.”

ONDERNEMER VOORKOMT STROP DOOR NO SHOWS 

’Ziekenhuis ontzorgen’
AMSTERDAM – Patiënten die hun afspraak

niet nakomen, kosten de ziekenhuizen jaarlijks
minstens €300 miljoen. In een tijd die
schreeuwt om kostenbeheersing in de zorg zag
ondernemer Maarten Cloosterman van Easy-
Nose dan ook zijn kans. Met zijn zelfontwikkel-
de cliëntmanagementsysteem weet hij inmid-
dels enorme kosten en efficiencyverliezen uit te
sparen. „We zorgen dat ziekenhuizen een bete-
re relatie kunnen opbouwen met hun patiënten,
waardoor het aantal no shows halveert en zij ge-
miste omzet weer terughalen.”

• Maarten Cloosterman: „Re-
kening sturen loont.”

door PATRICIA BOON 

I
n plaats van de conventio-
nele reclameaanpak van
‘zenden’, gelooft FEL veel

meer in interactie. „We doen
aan reclame via klantbele-
ving”, zegt Stalman. „Vanuit
tweerichtingsverkeer ont-
staat een betere band.”

Naast spotjes voor radio en
tv vergen grote campagnes en
zogenoemde ’klantactivaties’
hun creatieve vermogen.
„We hebben net een wereld-
wijde guerrillapitch gewon-
nen van MINI”, zegt Stalman
trots. „Drie jaar terug zaten
we nog op zolder in De Pijp,

nu zaten we ineens in compe-
titie met drie top-10-bureaus
van de wereld. Te gek!”

Naast een stagiair maakt
ook Alwin Houthoff (28) sinds
een jaar deel uit van het klei-
ne team. „Ferry en ik zetten
de creatieve lijnen uit, Alwin
leidt zijn projecten van A tot
Z, dus tot aan de laatste fac-
tuur.” 

Alwin staat zijn mannetje,
ook creatief. „Hij voelt goed
onze visie aan maar durft ook
zijn mening te geven als iets
beter of anders kan. Dat is
heus niet vanzelfsprekend als
je bij twee jonge onderne-
mers terechtkomt met toren-

hoge ambities.”
Ook zijn persoonlijkheid

maakt Alwin tot een fijne
kracht om erbij te hebben.
„Het is een open, nuchtere
jongen die niet op z’n mondje
is gevallen maar zéker ook
niet arrogant of té zelfverze-
kerd overkomt. Hij is erg in-
nemend.”

Eens per maand gaan de
vier even een hapje eten of
stappen. Stalman: „Dan is er
ook wat meer aandacht voor
elkaars privé, we kennen el-
kaar inmiddels goed. We heb-
ben enorme lol met elkaar en
lijken soms nog het meest op
een creatieve vriendenclub.” 

• Alwin Houthoff (l.) staat ook creatief zijn mannetje, aldus Lucas Stal-
man. FOTO: RONALD BAKKERTOPPER

Innemende toeverlaat
AMSTERDAM – Pas drie jaar zijn Lucas Stalman en compagnon Ferry Bol bezig met hun Am-
sterdamse reclamebureau FEL. Ze werken per project met de meest geschikte freelancers,
maar Alwin Houthoff is lid van het vaste kernteam. Stalman: „We zijn soms best eigenwijze
gasten, maar binnen een paar weken had hij al zijn plekje veroverd.”

B
elastingbutler biedt par-
ticulieren onlinehulp
bij hun aangifte middels

hun belastingscan. Deze be-
staat uit twee stappen: eerst
vul je een onlinevragenlijst in;
een speciaal ontwikkelde tool
signaleert daarbij alle belas-
tingvoordelen die specifiek
voor jou van toepassing zijn.
Vervolgens wordt er een tele-
fonisch consult ingepland
waarbij een expert nog een
keer de aangifte met je door-
neemt voordat deze door Be-
lastingbutler wordt ingediend. 

„Wij zijn het eerste platform
dat particulieren op deze ma-
nier hulp biedt bij hun belas-
tingaangifte”, vertelt Martijn
Catz. „Omdat wij geheel onli-
newerken, kunnen we goed
advies geven voor een betaal-
bare prijs. De consument doet
een groot deel van de aangifte
al zelf via de belastingscan,
daardoor is het contact met de
belastingexpert vervolgens
heel gericht.”

Die experts zijn werkzaam
bij het belastingadviesbureau
JAN waarmee de onderne-
mers samenwerken. Zelf zijn
ze geen experts op fiscaal ge-

bied. „Nee, ik heb een master
marketing gedaan en Floris
deed psychologie”, lacht Catz.
„Maar juist omdat wij niet uit

de fiscale wereld komen, zien
wij kansen die mensen uit die
wereld zelf niet zien. Deze
markt staat al jaren stil en wij
vinden het een uitdaging om
’m te vernieuwen.”

Voordeel
Maar is betaalde belasting-

hulp nog wel nodig nu de Be-
lastingdienst de aangifte voor-
af al invult voor particulieren?
„In de vooraf ingevulde aangif-
te staan alleen gegevens die be-
kend zijn bij de Belasting-
dienst. Er wordt niet gekeken
naar belastingvoordeel. Uit on-
derzoek blijkt dat er hierdoor
per huishouden jaarlijks toch
nog 270 euro blijft liggen”, al-

Onlinehulp bij belastingaangifte
AMSTERDAM – Begin volgende week moet de
jaarlijkse aangifte weer binnen zijn bij de Belas-
tingdienst. Voor veel mensen is dit iets waar ze
als een berg tegenop zien. Jonge ondernemers
Martijn Catz en Floris Hoppe hebben een dienst
gelanceerd waarmee ze geloven aangifte doen
écht makkelijker te kunnen maken: Belasting-
butler.

door SOPHIE ZIMMERMAN
• Martijn Catz
en Floris Hop-
pe: „De belas-
tingmarkt staat
al jaren stil.”

FOTO: MICHEL
SCHNATER

Starter 
van de 
Week
Naam bedrijf: Belastingbutler
Wie: Martijn Catz en Floris Hoppe
Wat: Online belastingplatform
Waar: Amsterdam
Officiële startdatum: 
1 november 2013
Gedane investering: €75.000
Beoogde jaaromzet: €140.000
Jaarlijkse herinvestering: 
alle winst
Meer informatie: 
www.belastingbutler.nl/ 
info@belastingbutler.nl

dus Catz. 
„Voor veel mensen zijn al

die fiscale termen ook niet te
begrijpen. Wij hebben in onze
scan alles omgezet naar begrij-
pelijke taal, met voorbeelden.
Dat maakt aangifte doen op-
eens een stuk helderder.” In-
gewikkelde producten begrij-
pelijk maken voor de consu-
ment bevalt Catz en Hoppe
goed, en het blijft dan ook niet
alleen bij de Belastingbutler.
„We zijn bezig om meerdere
butlers te ontwikkelen, vooral
op het gebied van financiële
dienstverlening. We vinden
het een uitdaging om het leven
van consumenten makkelij-
ker te maken en hebben nog
ideeën genoeg.”

gekomen, zegt Várdy. „Rond-
reizen als concertpianist is
voor bijna niemand haalbaar.
Thuis speel ik nog steeds graag
op mijn vleugel, zo combineer
ik beide werelden. Geld is be-
langrijk, zónder kun je niet.
Maar van een uur musiceren
kan ik mínstens net zo genie-
ten als van het schrijven van
een dikke factuur.” (FvR) 

door FRANK VAN RUTTEN
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