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Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

In de gemeente Geertruidenberg 
zijn veel bedrijven te vinden, van 
klein tot groot. Maar welke be-
drijven zitten er nu en wat doen 
ze eigenlijk? De VOG zoekt het 
uit en stelt ze voor, in deze eerste 
editie Alfa accountants en advi-
seurs.

“Wij zijn adviseurs voor het mid-
den- en kleinbedrijf. Vanuit een 
stuk betrokkenheid nemen we 
de ondernemer mee in onze ad-
visering en proberen we kansen 
te zien voor het bedrijf. Dat is het 
primaire vertrekpunt, op die ma-
nier proberen we waarde toe te 
voegen voor een onderneming”, 
legt directeur Pieter Dammers de 
basis uit.

Alfa accountants en adviseurs wil 
van waarde zijn voor de onderne-
mer, in alle fases die een bedrijf 
kent. “Startersfase, opbouwfase 
of afbouwfase. In al die facetten 
hebben we verschillende instru-
menten om een stuk ondersteu-
ning te geven en bedrijven in een 
richting te wijzen die ze nodig 
hebben. En dat kan van fi nanciële 
aard zijn, maar bijvoorbeeld ook 
aan de persoonlijke kant.”

Uniek
Alfa accountants en adviseurs 
vierde in 2017 het 75-jarig jubile-
um. Opgericht in de oorlogsjaren, 
zonder winstoogmerk. Later is het 
geprivatiseerd, maar het is altijd 
een ‘mensenbedrijf’ gebleven. 
“Elke medewerker participeert, 
heeft aandelen. Daarin zijn we 
als bedrijf tamelijk uniek. Iedere 
medewerker is mede-eigenaar.”  
Dammers zegt het vol trots. 

Hij benadrukt meerdere keren 
dat de ondernemer die klant is 
centraal staat, maar dat geldt 
ook voor de medewerker. “We 
hebben een vrij platte organisa-
tie. We hebben geen vennoot-
cultuur, willen dat iedereen kan 

meedelen in de revenuen. Het is 
hier echt gezamenlijk.” Christiaan 
Hakkesteegt, senior klantbeheer-
der, vult aan. “Je gaat je steeds 
meer binden als je hier werkt. Dat 
binden is heel belangrijk, dat is 
het kapitaal van de onderneming. 
Het is een supermooie constructie 
om met elkaar te werken.”

Dammers weet dat ieder bedrijf 
zal zeggen dat de medewerkers 
betrokken zijn bij de klanten, 
maar uit al zijn woorden blijkt 
het ook echt zo te zijn bij Alfa ac-
countants en adviseurs. “Hoe ver 
ga je in je betrokkenheid? Als een 
klant in zwaar weer zit, hoe ga je 
dan om met je incassobeleid? Hoe 
ver ga je als je ziet dat iemand op 
omvallen staat? Wij zijn daar heel 
ver in gegaan. Soms heeft ons dat 
heel veel geld gekost, maar we 
hebben daar ook veel voor te-
rug gehad. Het is meer dan een 
zakelijke relatie. Je komt op een 
diepere laag, dicht bij het hart 
van de ondernemer. Je kunt van 
betekenis zijn voor iemand, dat is 
mooi.”

Toekomst
Alfa accountants en adviseurs, dat 
in de regio zo’n 450 bedrijven-

klanten heeft, heeft verschillende 
ambities voor de toekomst. Ooit 
is men vanuit de accountantskant 
vertrokken, maar meer en meer 
zal het groeien naar een advies-
organisatie. “Die omslag is al be-
zig”, geeft Hakkesteegt aan. “Dat 
is heel duidelijk te zien.”

Dammers noemt een andere be-
langrijke ambitie. “We hebben 
de ambitie om de groene ac-
countant van Nederland te wor-
den. We hebben sterk ingezet op 
nieuwe ICT-concepten, we willen 
het de ondernemer nog makkelij-
ker maken en nog meer ontzor-
gen.” Vooral op het gebied van 
het ‘groene’ gedeelte worden 
stappen gemaakt. “We zijn daar 
druk mee bezig. Hoe ga je met 
auto’s om? Hoe ga je met werk-
wijzen om? Waar kun je minder 
papier gebruiken? Waar kun je 
effi ciënter én groener werken?” 
Dammers. “We willen onder an-
dere via een duurzaamheidscan 
bewustwording bij klanten cre-
eren. We willen de ondernemer 
meenemen in dit soort processen. 
Misschien is het een stukje zen-
dingswerk, maar wij vinden dit 
belangrijk.”

Bedrijf Functie Niveau
Alfa Accountants en Adviseurs Assistent accountant HBO/WO
Alfa Accountants en Adviseurs Assistent accountant-agrarisch HBO
Alfa Accountants en Adviseurs Klantbeheerder agrarisch HBO
EXHO B.V. Meerdere vacatures L/MBO
Het Hoge Veer Meerdere vacatures Vakopl IG
MaxPrevent Freelance Instructeur Brand en 

Ontruiming
MBO+

MCAP cable & glassfi ber 
assemblies

Leerling Assemblage/Montage 
Medew

MBO

Ramefa Productiemedewerker/ster VMBO>
Rodenburg Installatiebedrijven 1e Monteur Electro MBO
Rodenburg Installatiebedrijven Installatiemonteur Gawalo MBO
Rodenburg Installatiebedrijven Leerling Installatiemonteur Gawalo VMBO>
Roma Nederland Monteurs LBO Bouw
Roma Nederland Werkvoorbereider MBO Bouw
Total Work Industries Meerdere vacatures MBO
TravelXL Travelplanner/Reisadviseur MBO
Tullp B.V. Commercieel medew verkoop 

binnendienst
MBO >

Uitzendbureau Brabant Meerdere vacatures LBO+/MBO
VPO ICT specialisten MBO

Bekijk het volledige overzicht op 
https://vogweb.nl/vacaturebank/vacatures-bij-vog-leden/

ALFA ACCOUNTANTS EN ADVISEURS:
‘AMBITIE OM DE GROENE ACCOUNTANT EN 
ADVISEURS VAN NEDERLAND TE WORDEN’

Ik wens 
iedereen een 
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VOG AGENDA

VOG VACATURES

10 jan 2019 13:00-14:00 
VOG Bestuursvergadering  Verbrugge Makelaardij 
Gangboord 2, Raamsdonksveer

11 jan 2019 17:00-20:00 
Nieuwjaarsreceptie i.s.m. Rabobank Amerstreek
Distributieweg 15, Oosterhout

17 apr 2019  17:00-20:00 
VOG Networkborrel bij Dior Heavylift B.V. 
Ramgatseweg 23, Raamsdonksveer

Bekijk het volledige overzicht op 
https://vogweb.nl/over-vog/agenda/
Op deze pagina kan je je ook aanmelden.

ADV. VERBRUGGE

ADVERTEREN 
VANAF 50 EURO 
PER MAAND? 

DAT KAN OP DE
VOG INFORMATIE-
ZUILEN!

RESERVEER NU 
OP VOGWEB.NL

WILT U HIER OOK UW ADVERTENTIE? 

DAT KAN! 
Exclusief voor VOG-leden.

Formaten: 
143x60 mm / 143x124 mm / 290x124 mm

met meer dan 

30% VOG-leden korting 
op de losse mm-prijzen.

Bel Elma de Wild (06 - 2938 9041) 
voor de mogelijkheden.



Het afgelopen jaar is weer voorbij 
gevlogen. En we kunnen gerust 
zeggen dat we niet stil hebben 
gezeten. Zo hebben we onder an-
dere het GENiaal Weekend van de 
Energie georganiseerd, verschil-
lende bedrijfsbezoeken gehad, de 
vereniging nog verder geprofessi-
onaliseerd en de digitale informa-
tiezuilen gerealiseerd. 

GENiaal Weekend van de 
Energie
Het Weekend van de Energie 
kunnen we zeker een van de 
hoogtepunten van afgelopen 
jaar noemen. Het weekend van 5 
en 6 oktober stond geheel in het 
teken van duurzaamheid en de 
energietransitie. Op vrijdagavond 
een spectaculair World Café met 
Paul Smit, waar ondernemers met 
elkaar in discussie gingen en op 
zaterdag een Energiemarkt waar 
lokale en regionale bedrijven en 
organisaties zichzelf konden pre-
senteren op het gebied van duur-
zaamheid. Georganiseerd door 
de VOG in samenwerking met 
gemeente, Rabobank, RWE, OTG 
en ZLTO onder de professionele 

projectleiding van Jill van Oers en 
Ron Broeders. Het weekend werd 
door velen als bijzonder succesvol 
ervaren en er zijn, hoewel nog 
niet concreet, plannen om dit een 
vervolg te geven. 

Ledschermen
Iedereen die Raamsdonksveer in 
rijdt via de Wilhelminalaan of de 
Maasdijk heeft ze ongetwijfeld 
zien staan. De digitale informa-
tiezuilen van de VOG waarop de 
VOG-leden tegen een bijzonder 
scherp tarief kunnen adverteren. 
Aangezien de VOG geen win-
stoogmerk heeft kunnen we het 
adverteren tegen kostprijs aan-
bieden en is het al mogelijk om 
te adverteren vanaf 50 euro per 
maand. Dit concept is ontstaan uit 
de werkgroep Horeca en Retail 
om de middenstanders een extra 
platform te bieden waarop ze 
zichzelf kunnen profi leren. En we 
hebben plannen om dit een ver-
der uit te breiden. Mogelijk met 
hoge resolutie lcd-schermen in de 
winkelgebieden en ledschermen 
op andere toegangswegen in 
onze gemeente. 

Bedrijfsbezoeken en 
VOG Academy
Ook zijn we dit jaar weer bij ver-
schillende VOG-leden op visite ge-
weest. Zo zijn we onder andere bij 
Fortune Coffee, Dongemond Soc-
cer Center, Alfa Accountants en 
Poetshal18 langs geweest, waar 
ontbeten of geborreld werd. De 
VOG Academy stond voorname-
lijk in het teken van de nieuwe 
omgevingswet met een aantal 
druk bezochte informatie- en 
brainstormsessies.

Nieuw in 2019
In 2019 beginnen we met het 
uitbreiden van onze informatie-
voorziening. We zijn een overeen-
komst aangegaan met de Langs-
traat en zullen dit jaar wekelijks 
in weekblad de Langstraat publi-
ceren. Hiermee breiden we onze 
communicatie verder uit en wordt 
de cross-media mix van online en 
offl ine compleet gemaakt. Vanaf 
kan je dagelijks berichten vinden 
op onze website vogweb.nl, we-
kelijks de nieuwsbrief per e-mail 
ontvangen en wekelijks een in-
terview met een VOG-lid lezen 

in weekblad de Langstraat. En 
als extra wordt het lokaal meest 
gelezen weekblad vanaf nu ook 
op industriegebied Dombosch be-
zorgt. 

Ook komend jaar gaan we weer 
bij een aantal bedrijven langs. Te 
beginnen bij Dior Heavy Lift op 
17 april. Aanmelden kan via vog-
web.nl. En wil je iets inbrengen 
bij onze bestuursvergaderingen 
dan is dat altijd mogelijk. Je kan 
eens per drie weken aanschuiven 
bij een vergadering (wel graag 
aanmelden) of per mail je inbreng 
kenbaar maken (info@vogweb.
nl). 

Nieuwjaarsreceptie
Op 11 januari is weer de jaar-
lijkse nieuwjaarsreceptie in sa-
menwerking met de Rabobank 
Amerstreek, VNO-NCW Bra-
bant-Zeeland, Bedrijven Netwerk 
Drimmelen en MKB Oosterhout. 
Vanaf 17.00 uur bij Rabobank 
Amerstreek, Distributieweg 15 in 
Oosterhout. Alle VOG-leden zijn 
hierbij van harte welkom.

We wensen iedereen een bijzon-
der bruisend, succesvol, gelukkig 
en bovenal gezond 2019 en hopen 
jullie op 11 januari in Oosterhout 
of bij een van de bedrijfsbezoe-
ken of vergaderingen te mogen 
ontmoeten.  
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200 ondernemers bij het GENiaal Weekend van de Energie bij Louw-
man en Parqui op vrijdagavond


