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Verlies op octrooi aftrekken
TELETIP
Maakt u verlies op uw octrooi? Dan heeft staatssecretaris
Jan-Kees de Jager een aardig
gebaar in petto. Ondernemers
mogen deze verliezen in 2009
en 2010 volledig aftrekken van
de winst. Voorheen mocht
maximaal 10% van deze verlie-
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zen worden verrekend met de
winst.
Een verlies op octrooien
komt om de hoek kijken als er
bijvoorbeeld tegenover marketing of juridische kosten
niet genoeg omzet staat. De
maatregel wordt ingevoerd
om innovatieve bedrijven die
het moeilijk hebben door de
kredietcrisis een steuntje in de
rug te geven.

GEBRUIK VAN ’WILLEKEURIGE’ CAO KAN SLECHT UITPAKKEN

Arbeidsvoorwaarden op maat

Nieuwpoort: „Het is prettig
als een buitenstaander het proces begeleidt, want als directeur heb je een dubbele pet op.
Je moet het proces begeleiden,
maar het gaat ook om je eigen
arbeidsvoorwaarden.”

Hoe goed past de collectieve arbeidsovereenkomst die u toepast bij
uw onderneming? Vaak
worden standaardarbeidsvoorwaarden gebruikt, of wordt het
voorwaardenpakket van
een soortgelijk bedrijf
gekopieerd. En dat kan
nadelige gevolgen
hebben.

Overzichtelijk

■ door ARNOUD BREITBARTH

Zo is er op papier een mooie
regeling voor 55-plussers: die
mogen een uur per dag eerder
naar huis. „Daar zitten nog
bladzijdes vol regelingen bij
over hoe het verlof opgespaard
moet worden – dat kan na drie
maanden nog maar met 25%
van de uren. Dat vergt dus een
complete administratie”, vertelt
LVE-directeur
Dick
Nieuwpoort. Het grootste
struikelblok vormt evenwel
dat de 55-plussersregeling ook
geldt voor parttimers. „Een
medewerker die twee dagen
per week werkt, krijgt daardoor voor zestien uur betaald,
maar hoeft maar veertien uur
te komen. Zo’n kleine organisatie als de onze kan dat simpelweg niet behapstukken.”
De arbeidsvoorwaarden zijn
een dik boekwerk, waar ook
nog eens afspraken in staan die

HERZIENE CAO

AMSTERDAM/LOPIK –
Als de LVE, de Landelijke
Vereniging van Eerstelijnspsychologen, zich tien jaar
geleden afsplitst van het Nederlands Instituut van Psychologen, wordt voor het gemak hetzelfde arbeidsvoorwaardenpakket gehandhaafd
voor het personeel op het landelijk bureau. Dat blijkt voor
het veel kleinere LVE, met
maar zes parttime medewerkers, na verloop van tijd toch
niet zo’n verstandige keuze.

Inmiddels gebruikt LVE de
nieuwe arbeidsvoorwaarden
bijna twee jaar, en naar tevredenheid. „We zijn van een
heel boekwerk met voorwaarden en uitzonderingen gegaan
naar een pakket dat op vijf
A4’tjes past. Een stuk overzichtelijker”, meent de directeur. De riante 55-plusregeling
is verdwenen, maar afgesproken is dat de enige medewerkster die al in de regeling valt, er
gebruik van mag blijven maken als persoonlijke
verworvenheid. „Je
moet zorgen dat een
nieuwe regeling geen
grote verslechtering
met zich meebrengt,
anders wordt die niet
geaccepteerd”,
weet
Strating.
Vanwege de recessie
moet menig bedrijf in de
kosten snijden. Veel bedrijven opperen daarom
plannen om hun arbeidsvoorwaarden wat te versoepelen. Dat kan, maar
pas daarmee op, waarschuwt Strating. „Als de
nood hoog is, zullen medewerkers wellicht instemmen met een versobering.
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• Jos van Alphen promoot gezonde producten actief. „Maar
je moet er ook niet in doorslaan.”
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Friet met gratis
stukje fruit
■ door JURRY BRAND
BEST – In het pand aan de Nieuwstraat in Best staat het
fruit hoog opgestapeld. Chique koffiezetter erachter en een
uitgebreide saladebar voor onder meer de broodjes gezond.
Gelukkig ontbreken de grote frituur en de vitrine met snacks
niet, anders zou je bijna denken dat je verkeerd zit.

Want Eetplezier in Best is de friet in speciale frituureen cafetaria. De ondertitel olie, die volgens Van Alphen
van deze vestiging is niet voor zelfs cholesterolverlagend is.
niks ’De Bestse Snackbar’. Er zijn per jaar 48 aanbiedinJos van Alphen (44) runt de gen, waarvan driekwart gecafetaria al 27 jaar. Het begon zond is, zoals een sandwich of
ooit als een klein bedrijfje, in een smoothie. De aanbiedinde ruimte voor de woonka- gen zijn per maand in vier
mer van de familie Van Al- kleuren verdeeld: oranje
phen. In de loop der jaren (snacks en schotels), geel
werd ook de woonkamer er- (broodjes en sandwiches),
bij getrokken. „Ik bakte altijd groen (salades en soepen) en
fabrieksfriet, maar was eigen- blauw (frisdrank, ijs, smootlijk niet blij met het product”, hies en verse sappen). „De
vertelt Van Alphen. „Als ik ’s klant hoeft het in ieder geval
avonds de vuilnisbakken niet te laten om een gezonde
leegde, zag ik dat onder in de keuze te maken.”
zak soms nog
Het
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binnenkomen
„Het was een
sinds de forhels karwei.
mule is geDie friet had
start.
Daarwel zes of acht • Een machine verwerkt de
naast komen
paar handjes bintjes bijna automatisch tot mensen vaker
gezien voordat frietjes. De aardappels moe- terug, en ook
ze werden ver- ten alleen handmatig ’vast- op andere ’eetkocht.” Toen geprikt’ worden op het apmomenten’,
Van Alphen de paraat.
zoals de lunch
hand wist te
of even tussenleggen op het pand van de door. De gemiddelde bestebuurman, werd die ruimte bij ding in het zitgedeelte ligt inde zaak getrokken en inge- middels tussen de acht en de
richt als zitgedeelte. „Daar twaalf euro. En waar in het
zijn we begonnen met bedie- begin van de snackbar nog
nen. Destijds waren we de 95% van de omzet bestond uit
enige cafetaria in Best die dat mensen die friet kwamen afdeed.”
halen, maakt het zitgedeelte
intussen al meer omzet dan
de afhaal, aldus Van Alphen,
Besteding
die niet op cijfers in wil gaan.
Intussen is het aantal handHoewel het vanaf „dag één
met de benen buiten hing”, jes dat aan het frietje komt
had Van Alphen het idee dat voordat het wordt verkocht,
er meer uit te halen viel. De danig teruggebracht. Achter
gemiddelde besteding bij De de zaak staat een eigen verBestse Snackbar lag destijds werkingsmachine, waar in
op zo’n vijf euro per klant. De één keer een grote kist met
ondernemer vond echter dat zo’n duizend kilo aardappels
er wel ruimte lag tot een be- in gekieperd kan worden. Elsteding van E 15. Van Alphen ke twee minuten is er weer
zag de beste mogelijkheid in vier kilo bintjes geschild.
aansluiting bij een bestaande Vervolgens worden ze met de
formule. „Ik heb ze allemaal hand ’gepit’: ofwel het verop bezoek gehad, maar er was wijderen van achtergebleven
geen enkele formule bij waar stronkjes. Daarna worden de
ik me helemaal in kon vin- aardappels in een machine
tot friet verwerkt.
den.”
Dus is Van Alphen zelf
maar in de pen geklommen, Franchise
zo’n drie jaar geleden nu. Hij
schreef een plan voor een
De Bestse ondernemer
nieuwe cafetariaformule, en heeft Eetplezier inmiddels
tuigde die samen met snack- als een franchiseformule uitproducent Van Oers verder gerold. Eerst een in Oisterop. Zo ontstond Eetplezier, wijk en daarna volgden Vinmet als speerpunten: verse kel, Geldrop, Etten-Leur en
friet, maandelijks wisselende onlangs ook Eindhoven. Volsteden meestal te duur. Alex:
acties, gastvrijheid, bedie- gend jaar wil Van Alphen op
„We zijn starters en niet zo arning, beleving, kindvriende- tien vestigingen zitten, óók
rogant om kleine VvE’s te weilijkheid én gezond.
buiten Brabant. „Als formule
geren. We werken met pakketZo krijgt iedere gast die in kun je gewoon veel meer
ten van diensten. Kleine
het zitgedeelte een menu be- marketingkracht aan de dag
VvE’s kunnen zo ook een deel
stelt, een gratis stuk fruit bij leggen. Wij kunnen Eetplevan het beheer uitbesteden.”
de bestelling. Eetplezier bakt zier ook op kleinere schaal
vestigen. Dus niet de 120 verschillende producten zoals in
Best, maar 60 of 30. Dus zonder de uitsmijter of de sito®
stick, maar met gratis fruit en
,
0
2
€ 11
meer gezond.” Daarnaast is
r
van
o
o
v
Van Alphen bezig met nieuNu
,-ng*
5
we concepten, zoals pizza’s of
! Marktleider in preventief onderzoek
d
1
verle s
€Weg9
tu
ucces
broodjes. En binnenkort ook
ens s 31 augus
*
t/m
biefstuk en varkenshaas. „Bij
Geldig
Je gezondheid is toch het belangrijkste dat je hebt?
het afhalen komen mensen
- Ernst Daniël Smid
toch vaak met een lijstje van
thuis. En met die bestelling in
www.prescan.nl
een zakje gaan ze ook weer
0800 - 7737226 (gratis, 24 uur per dag)
naar huis. Daar valt ook nog
een slag te maken.”

Beheer van koopflats kan beter

eder gebouw met koopappartementen is eigendom
van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De leden zijn
de eigenaren van de appartementen in het gebouw. De
meeste flateigenaren zijn
goedwillende amateurs als
het gaat om het beheer van
hun gebouw. Daarom schakelen veel VvE’s beheerkantoren in die ervoor zorgen dat
het gebouw goed wordt onderhouden of dat de schoonmaak
op tijd gebeurt.
Makelaars, woningcorporaties en gespecialiseerde beheerkantoren bieden deze
diensten aan. Alex Hagen
werkte bij een makelaar waar
hij
appartementsgebouwen
voor verenigingen van eigenaren beheerde. Zijn broer Niels

had een leidinggevende baan
in de bouw en later bij onderhoudsafdelingen van woningcorporaties. Een ideale combinatie om samen een gespecialiseerd beheerkantoor te beginnen, dachten de broers. De
concurrentie is groot, maar zij
zien voor zichzelf een markt.
„Makelaars zijn administratief gezien over het algemeen
prima beheerders, maar technisch beheer van gebouwen is
niet hun grootste kwaliteit”,
legt Alex Hagen uit. „Woningcorporaties beheren ook flatgebouwen voor VvE’s. Theoretisch kunnen ze het wel,
maar ze werken van achter
hun bureau.”
VvE’s hebben volgens de
broers grote behoefte aan beheerders die goede contacten

met de bewoners onderhouden, die afspraken nakomen,
bouwkundig kunnen adviseren, de administratie voeren,
ledenvergaderingen leiden en
notulen maken. „Zulke beheerkantoren zijn schaars”,
stelt Niels Hagen. „Op het
bouwkundig vlak maken wij
het verschil. We kunnen adviseren, begeleiden, contracteren en controleren. Daardoor
betalen verenigingen niet te
veel voor onderhoudswerk.
Beheerders
zetten
vaak
vriendjes aan het werk. Daar
betalen de bewoners handenvol geld aan. Vaak blijkt achteraf de kwaliteit van het werk
tegen te vallen omdat er geen
controle en toezicht is tijdens
en na de oplevering.”
Voor kleine VvE’s is uitbe-
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