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e Kamer van Koophandel
Centraal Gelderland verzorgt, in samenwerking
met diverse organisaties, tal van seminars. Hieronder vindt u het programma voor de komende tijd.
Tenzij anders vermeld, vinden de
bijeenkomsten plaats in het gebouw van de Kamer van Koophandel aan de Kronenburgsingel 525
in Arnhem. De vermelde prijzen
zijn per persoon. Aanmelden vooraf is noodzakelijk en kan via
www.kvk.nl/ seminarsgelderland

Lennart Kamps

Kleinere kantoren zijn de toekomst

D

e discussie was in feite
een gelopen race, toen
bleek dat de grote advocaten- en notariskantoren niet participeerden bij het thema-ontbijt.
Aanwezig was de ‘middenmoot’:
de kantoren van 5 tot 40 medewerkers. Toch ontsproot er een levendige discussie, die de cliënt centraal stelde, en niet het grote kantoor.
„De vent, en niet de tent’’, zoals
mr. Fokke Voerman van Bax Advocaten uit Doetinchem (16 advocaten) het samenvatte. Aanleiding
voor de discussie was een recent
bericht uit de Telegraaf waarin de
toekomst aan kleinere kantoren
werd toegedicht. Mr. Otto Ingwersen, advocaat bij Stelvio advocaten
in Arnhem (5 advocaten), relativeerde echter de stelling: „Grote
bedrijven met grote, complexe problemen, kloppen bij de big-4 aan.’’
Aan het andere eind van het spectrum bevinden zich de eenpitters.
mr. Dimitri Xanthopoulos, advocaat bij DAAN advocaten en notarissen in Arnhem (14 juristen)
noemde de sterk gestegen toename van eenpitters: tien procent,
zo was hem uit cijfers gebleken.
Toch gaf mr. Lennart Kamps, notaris bij Van Weeghel Doppenburg Kamps in Doetinchem (40 juristen), de voorkeur aan de synergie en de tweespraak die op grotere (groter dan eenpitters) kantoren
mogelijk is.
„Vooral ook ten behoeven van de
cliënt. Want een kwestie bestrijkt
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‘Ondernemers kiezen liever voor specialisme:
kleine advocatenkantoren hebben derhalve de
toekomst.’
Deze stelling vormde de aftrap voor het
thema-ontbijt van de Ondernemer.
tekst Frank Thooft foto’s Edwin Stoffer

altijd meerdere disciplines, en dan
is het handig als je even een kantoorgenoot erbij kunt roepen.’’
De echt grote kantoren hebben
(veel) meer overhead dan kleinere
kantoren, en rekenen dat ook door
aan de cliënt. Dan staat elke medewerker die er aan een zaak heeft
gewerkt, met zijn of haar input op
de factuur. De kleinere kantoren
mikken echter op het feit dat één
persoon aanspreekpunt is en blijft,

zo was te horen. En men denkt
dat de cliënt dat ook op prijs stelt:
transparant. Waar precies het omslagpunt lag, kon men niet exact
aangeven, maar de aanwezigen
dichtten de toekomst duidelijk toe
aan de range die tussen de big-4
en de eenpitters in ligt.
De vraag of de cliënt (de ondernemer) op zoek is naar een specialistisch kantoor hield de vier ontbijtgasten echter wel bezig. Ingwersen

betoogde dat kleinere ondernemers zich eerder richten tot kleinere kantoren waar de advocaten generalist zijn, mét elk een eigen specialisme, en dat grotere klanten
zich tot de grotere kantoren wenden. „Dat werkt in die respectievelijke gevallen het meest efficiënt.’’
Xanthopoulos daarentegen was
van mening dat échte specialisten
zonder problemen een eenmanskantoor zouden kunnen hebben,
en daarbij dan ook voldoende de
diepte in zouden kunnen gaan, en
ook voldoende klanten zouden
kunnen trekken. Voerman was
met hem van mening dat het specialisme het kantoor onderscheidt.
Gespreksleider André Sonneville
voelde de aanwezigen voorts aan
de tand over mogelijkke faillissementen in de advocatuur.
In de veertien jaar dat hij het faillissementenregister bijhoudt had
hij er één, hooguit twee, meegemaakt.
Xanthopoulos: „De deken van de
advocaten ziet erop toe dat een
mogelijk faillissement netjes verloopt, en dat eerst de dossiers overgedragen zijn. Ze staken gewoonweg daarna de onderneming, en
gaan dus niet failliet.’’
Hetzelfde geldt voor notarissen, aldus Kamps. „De derdenrekening
waarop veel geld van cliënten
staat, is hierbij beschermd. Bovendien ziet ook onze orde hier
scherp op toe. De vertrouwensfunctie van de notaris dan wel advocaat is veel te belangrijk.’’

Welstandstal goed
voor boer en varken

T

al van deskundigen waren
bijeen gekomen bij de opening van de allereerste Welstandstal bij varkenshouder Bjorn
Roes aan de Tichelovenweg in
Groenlo. De stal is ontwikkeld
door het bedrijf Eeftink Rensing
uit Lichtenvoorde en kreeg daarbij
specialistische hulp van de eveneens Achtterhoekse bedrijven Jovas en Porskamp.
Het principe is dat de mest van de
varkens via een speciale vloer en
afvoersysteem heel snel uit de stal
verdwijnt. Daarmee wordt voldaan aan het doel van het ministerie van EZ dat de varkenshouderij
naar een uitontwikkeld en gevalideerd stalconcept moet gaan.
Het mestgedrag moet zo natuurlijk mogelijk zijn en door ventilatie en snelle mestafvoer is er in de
stal minder tot geen sprake van
ammoniakemmissie. En dat is
weer goed voor de gezondheid
van boer en varken. Voor de jonge

varkenshouder Bjorn Roes betekent dat: prettig en gezond werken. De looplijnen in de stal zijn
effectiever. Door materiaalkeuze
en hokvorm is de stal sneller te reinigen.
Voor het varken sluit de route richting het speciale varkenstoilet aan
op natuurlijk gedrag. Bovendien is
de vloer in de Welstandstal verwarmd. De ruimtes zijn voor het
dier groter en duidelijker en al met
al comfortabeler.
Voor varkenshouder Bjorn Roes
heeft de bouw van de Welstandstal ook financiële voordelen.
Door standaardisatie kan goedkoper en effectiever worden gebouwd. Ook kan de kwaliteit van
de bouw worden verhoogd. Bij het
systeem van de Welstandstal is bovendien een luchtwasser overbodig.
Tijdens het symposium bij de opening van de eerste Welstandstal
werd ook benadrukt dat deze ma-

Zo start u een eigen bedrijf
Het is van belang dat u zich als
startende ondernemer goed voorbereidt zodat uw bedrijf ook een
succesvolle onderneming wordt.
Dit seminar biedt u een eerste indruk van de stappen die u als startende ondernemer zet. Donderdag
2 mei in Arnhem en donderdag 16
mei
in
Nijmegen.
kvk.nl/seminarstart (19.00 tot
22.00 uur, kosten 35 euro).
Functioneringsgesprekken
Wilt u weten hoe u het funtionerings- of beoordelingsgesprek kunt
inzetten als middel om uw medewerkers te motiveren? U ontvangt
tips over het overbrengen van de
(slecht nieuws) boodschap, de
voorbereiding en planning van dit
soort gesprekken en u leert omgaan met lastige medewerkers.
Donderdag 25 april in Arnhem,
13.30 – 17.00 uur. Kosten 100 euro,
kvk.nl/funcgelderland.
Zo start u als freelancer of zzp’er
Eigen baas of toch niet? Vaak is
het voor een freelancer of zelfstandig ondernemer zonder personeel
onduidelijk of hij/zij nu wel of
niet als zelfstandig ondernemer
wordt gezien. De Belastingdienst
hanteert namelijk een ander criterium voor deze beoordeling dan
bijvoorbeeld uitvoeringsinstellingen voor sociale zekerheid en de
Kamer van Koophandel.
U krijgt onder andere antwoord
op
vragen
als
bent
u
freelancer/zzp-er eigen baas of
niet, hoe zit het met de relatie tussen u en de opdrachtgevers, met
welke regelgeving krijgt u te maken, hoe worden tarieven vastgesteld en hoe kunt u zich tegen risico’s verzekeren? Kosten 35 euro,
maandag 13 mei Nijmegen.
kvk.nl/seminarzzp (19.00 – 22.00
uur).
Bedrijfsovername, de ideale start!
Het overnemen van een onderneming heeft vele voordelen. U heeft
inzicht in historische gegevens, zoals het klantenbestand, omzet en
kosten. Zo kunt u een goede inschatting maken van de winstgevendheid
van
het
bedrijf.
kvk.nl/seminarovername, maandag 13 mei in Arnhem 5 april,
19.30-22.00 uur, kosten 35 euro.

Varkenshouder Bjorn Roes laat de speciale mestvloer zien.
nier van varkens houden maatschappelijk beter aanvaardbaar is.
Want zowel voor dier als mens is
de welzijn- en gezondheidsstatus
hoger en is sprake van een mini-
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male emissie van stof, geur, ammo
niak en bacterieën.
Na het symposium kon de stal
worden bezichtigd. Zonder varkens. Omwille van de hygiëne.

Bedrijfsadministratie
De administratie is de basis voor
uw onderneming, het is daarom
belangrijk dat u als ondernemer
een goede en heldere administratie kunt opzetten.
Naast de Belastingdienst heeft u
ook zelf belang bij een up-to-date
overzicht van de financiële administratie en hoe uw bedrijf ervoor
staat. Ook wordt u een betere gesprekspartner voor uw boekhouder
of
accountant.
kvk.nl/seminaradministratie Datum : dinsdagen 7 & 21 mei Arnhem van 19.30 tot 22.00 uur. Kosten 70 euro per persoon.

