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Werkplezier! Hoe doe je dat?  

De Week van de werkstress had als thema Werkplezier. Ons 

team van adviseurs bij Personeelszaken houdt zich regelmatig 

bezig met het terugbrengen en vasthouden van werkplezier. 

Maar hoe zit het eigenlijk met onze eigen medewerkers? Waar 

worden zij blij van op hun werk?  

 

 

Yolanda Kuis - Arbeids 
 

1.  Complimenten van 
klanten over aanpak en 
resultaat 
2.   Onafhankelijk zijn en 
tegelijk ook samenwerken 

3. Spotify   (bijna) 
overal en altijd 

 

Jasper van Buul 
 

1. (foute) grappen op zijn 
tijd 

2. Aandacht voor elkaar 
3. Een blije klant 

 

Astrid Vriends – Casemanager 
verzuimbeheer 
 

1. Lachen met je collega’s 
2. Positiviteit op de 

werkvloer 
3. Uitdaging in mijn 

werkzaamheden 
 

Mark Baerveldt – assistent 
accountant 
 

1. Collegialiteit 
2. Flexibiliteit in 

werkuren 
3. Diversiteit in de 

klanten die ik help 
 

Theo Demon – Adviseur 
Verzekeringen 
 

1. Platte organisatie 
2. Zelfstandig werkuren 

kunnen indelen 
3. Veel 

verantwoordelijkheid 
in je functie en zelf 
beslissingen mogen en 
kunnen maken. 

Hans Arentsen – Commercieel 
manager 

1. Klanten waar ik 
energie van krijg 

2. Uitdagend werk 
3. Lange lunches met 

leuke collega’s 
 

Gerald Willemsen 
 

1. Een grapje op zijn tijd 
2. Elkaar ’s ochtends en ’s 

avonds groeten 
 

Chris Hoeben 
 

1. Samenwerken in een 
goede sfeer 

2. Lekker koffie 
3. Opleiding volgen  

 

 

 
 

Wil jij met jouw bedrijf werken aan meer werkplezier om zo preventief de werkstress te verlagen? 
Bekijk dan eens dit ‘Bouwpakket Stressaanpak’ van Yolanda Kuis. Hier vind je verschillende 
bouwstenen die je kunt opnemen in jouw persoonlijke aanpak voor meer werkplezier. Of neem 
contact op met Yolanda, zodat ze met je mee kan denken. yolanda.kuis@mijnkennis.nl 
 

http://www.duurzameinzetbaarheid.nl/weekvandewerkstress
mailto:yolanda.kuis@mijnkennis.nl
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MijnKennis is sponsor van het Onky Donky huis geworden. Wij steunen hiermee kinderen die in 

een zorgelijke omgeving opgroeien. Wil je weten wat ze doen of zelf dit fantastische goede doel 

steunen met de Feestdagen? Kijk dan hier. 

 

Interview Ron Jacobs – Ondernemer van de maand  

Iedere maand zet MijnKennis een ondernemer in de 

spotlight. Wat drijft deze ondernemer, waar wil hij of zij naar 

toe groeien en wie zijn, zijn helden? 

Vorige week was het ‘Dag van de ondernemer’ dus een mooi 

moment om te starten met deze maandelijkse serie. We 

trappen af met Ron Jacobs, al twintig jaar ondernemer en al 

zo’n zeven jaar klant bij Mijnkennis. 

 

Wie ben je? 

“Mijn naam is Ron Jacobs, ik woon in de buurt van Nijmegen en ik ben samenwonend met Tatjana en 

ik heb 1 zoon van 14.” 

Waarom ben je ondernemer? 

“Ik wil vrijheid. Ik wil zelf bepalen in welke onderwerpen ik me verdiep.” 

Hoe heet jouw bedrijf en wat doe je? 

“Mijn bedrijf heet RAF Consultancy. Ik houd me bezig met leiderschap in een veranderende omgeving 

waaraan technologie ten grondslag ligt. Ik geef lezingen en seminars. En ik schrijf columns o.a. in De 

Volkskrant en schrijf boeken over dit onderwerp. “ 

Euh? 

“Bij steeds meer bedrijven worden technologische toepassingen ingevoerd die het werk ingrijpend 

wijzigen. Dit vraagt om een speciale aanpak van CEO’s en MT’s. Om medewerkers mee te laten 

bewegen met een dergelijke verandering, is het van belang dat zij hier positief tegenover staan. Ik 
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coach en geef seminars over dit onderwerp. Ik schrijf ook boeken en columns in o.a. MT, de 

Volkskrant en NRC.” 

Wat maakt dat technologie om een ander soort aanpak vraagt dan bij een regulier verandertraject 

het geval is? 

“Technologie is niet neutraal, het stuurt namelijk de mens. Het bepaalt de gedachten, wensen en 

handelingen van mensen. Kijk maar naar Facebook en iPhone. Digitale technologie dringt zich op en 

zorgt ervoor dat we vervreemd raken van onszelf en ons werk. Bovendien raken we door veel 

technologie onze empathische vermogens kwijt.” 

 
“Tijd dus voor het beschermen van de menselijke maat. Hoe wapenen we als leiders de mensen 
tegen de onzekerheden en de vertwijfelingen die digitale technologie oproepen. Hoe coachen we 
hierop?” 
 

Wie zijn jouw klanten? 

“Mandemakers Keukens, Gasunie, Vopak 

Wat is jouw achtergrond? 

“Ik heb Taalkunde, Filosofie en Psychologie gestudeerd. Dit is in het werkveld waarin ik actief ben 

een uniek vertrekpunt. Dit zorgt ervoor dat ik anders naar onderwerpen kijk dan veel vakgenoten 

doen. Hierdoor kom ik met onorthodoxe oplossingen die een frisse wind doen waaien. Hierdoor 

krijgen mensen een positievere houding en meer energie om aan het te werk gaan met de 

vernieuwde technologie.” 

Wat was jouw grootste tegenslag? 

“Dat was de crisis. Ik verloor een aantal grote klanten. Toen ben ik een boek gaan schrijven. Dat werd 

mijn eerste. ‘Ik zie, ik zie wat jij niet zegt.’. Daarna schreef ik er nog drie, dus uiteindelijk leverde het 

me ook weer wat op.” 

Hoe ziet jouw werk er in de toekomst uit? 

“Alles kan steeds sneller. Het leiderschap van de toekomst zal steeds meer oog moeten hebben voor 

het kapitalistische systeem waarin we gevangen zitten. Alle technologie wordt steeds sneller en wij 

kunnen dit eigenlijk niet bijbenen. Hoe gaan we hiermee om en, vertaald naar het bedrijfsleven: hoe 

wil je dat jouw medewerkers hiermee om gaan. Hoe zorg je dat mensen gezond blijven en toch 

maximaal profiteren van die snelheid.” 

Welke trends zie jij in jouw vakgebied? 

“Ik zie er hoofdzakelijk drie. De eerste is de anti-technologie stroming. Mensen komen steeds meer in 

verzet tegen grote techneuten zoals Google en Facebook.  

Een volgende trend is dat geheime genootschappen weer toenemen. Doordat er steeds meer 

zichtbaar is door bijvoorbeeld Facebook, zie je als reactie hierop dat er ondergrondse structuren 

komen. Een voorbeeld hiervan is de Darkweb, waar alles wat illegaal is, en dus onzichtbaar wil 

blijven, zijn weg vindt. 

Een laatste trend is dat de zelfsturende teams weer op zijn retour zijn. Hiërarchie en structuur doen 

weer hun herintrede en ik zie in de praktijk een beweging terug naar het klassieke leiderschap.  

Wat doet MijnKennis voor jou? 

“Als het om cijfers gaat dan blokkeer ik. Ze interesseren mij niet. Ik wil me bezighouden met 
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onderwerpen waar mijn hart harder van gaat kloppen. Bij MijnKennis doen ze mijn administratie. Ze 

zijn altijd bij en als ik wil weten hoe ik ervoor sta, hoef ik alleen maar te bellen.  

 

Heb je een tip voor MijnKennis? 

“Veel ondernemers sturen nog reactief op cijfers. Terwijl je met de huidige techniek 24/7 realtime 

weet hoe je ervoor staat én weet hoe je het jaar gaat eindigen. Ik zou daar als MijnKennis online en 

offline seminars over geven. Dat jullie die techniek hebben, is een echte plus voor ondernemers.” 

Wat is jouw zakelijke droom? 

“Ik droom dat ik kan leven van het geven van lezingen en het schrijven over onderwerpen die gaan 

over filosofie, bedrijfskunde, psychologie en leiderschap. Dat doe ik nu al voor 50%, dus ik kom al in 

de buurt.” 

Waar krijg je inspiratie van? 

“Ik krijg inspiratie van naar de kroeg gaan in Nijmegen of in Maastricht waar ik oorspronkelijk 

vandaan kom. Of een avondje opera in Amsterdam geeft me ook altijd weer veel nieuwe ideeën. De 

mooiste opera is Parsifal, maar dat is wel een lange zit. (5 uur red.).” 

Wat zijn de beste boeken die je in tijden gelezen hebt?  

“Homo Deus van Yuval Noah Harari en Klont van Maxim Februari.” 

Wie is jouw held? 

“Jacques Brel’’ 

 

Nieuwe collega Chris: Topscorer in accountancy en in het weekend op het veld 

 

Wie: Chris Hoeben (24, thuiswonend) 

Werkzaam bij MijnKennis sinds: juni 2018 

Functie: Junior Assistent Accountant 

 

Waar werk je? 

Ik werk op het kantoor in Lent. 

Hoe ben je bij MijnKennis terecht gekomen? 

Vorig jaar november volgde ik de opleiding Financiële Beroepen op het ROC in Nijmegen. Via mijn 

studieloopbaanbegeleider mocht ik toen solliciteren naar een stageplaats bij Mijnkennis. Ik kreeg 

toen deze stageplaats. In juni rondde ik mijn opleiding af en kreeg ik meteen een contract 

aangeboden. 

Wat spreekt je aan bij MijnKennis? 

Voor mij is het belangrijk dat ik me in een leuke sfeer verder kan ontwikkelen als Assistent 

Accountant. Als ik iets niet zeker weet, krijg ik uitgebreid antwoord waardoor ik heel snel veel bij 

leer. In januari ga ik ook starten met een nieuwe opleiding. 
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Waar kun jij MijnKennis klanten mee helpen? 

Ik kan ze helpen met het inboeken van hun administratie, het bijhouden van het kasboek en de BTW 

voorbereiden en de aangifte doen.  

Wat doe je als je niet aan het werk bent? 

Ik voetbal al jaren in een vriendenteam. Ik speel al langer, maar enkele vrienden zijn pas twee jaar 

geleden begonnen. Dat is altijd erg gezellig. Ik ben spits en topscorer van het team. (vertelde hij na 

aandringen red.) Mijn favoriete club is PSV. Verder ga ik graag uiteten met mijn vriendin of ga ik op 

stap met mijn vrienden. 

Per 1 januari 2019 afschrijving van bedrijfsruimten gewijzigd 

Volgens de huidige wetgeving kan een BV die een bedrijfspand 

heeft en in eigen gebruik is nog tot 50% van de WOZ waarde 

afschrijven. Per 1 januari 2019 wordt dit verhoogd naar 100% van 

de WOZ waarde. Dit kan betekenen dat je niet meer kunt 

afschrijven en hierdoor meer vennootschapsbelasting moet 

betalen. 

Wat kan ik doen? 

Kom direct in actie wanneer begin komend jaar de WOZ 

beschikking van jouw bedrijfspand op de mat valt. Controleer 

meteen of de WOZ waarde realistisch is of dat deze te hoog is. In 

het laatste geval heb je zes weken de tijd om bezwaar te maken 

bij de gemeente waar jouw bedrijfspand staat. 

Waar kan MijnKennis mee helpen? 

Gerald Willemsen kan beoordelen of de WOZ-waarde voor het bedrijfsgebouw én grond niet te hoog 

is vastgesteld door de gemeente. “Er kan door ons ook bekeken worden naar de ‘werktuigen‘. Niet 

alle installaties behoren namelijk tot het gebouw. Verwijderbare installaties die gebruikt worden 

voor het productieproces mag een BV afzonderlijk activeren. Dit kan dus een lagere WOZ waarde tot 

gevolg hebben”, vertelt Gerald.   

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Gerald Willemsen via 06 5467 3973 of via 

gerald.willemsen@mijnkennis.nl. 

Brandjes blussen in de verzekeringsmarkt 

Het laatste kwartaal is de verzekeringsmarkt in rep en roer als 

het gaat om brandverzekeringen. Onze klanten worden 

geconfronteerd met enorme premieverhogingen en in 

sommige gevallen worden de polissen eenzijdig opgezegd 

door de verzekeraar. “Het is de afgelopen tien jaar nog niet zo 

hectisch geweest “, vertelt Theo Demon, specialist 

Verzekeringen bij MijnKennis.  “Vooral scholen moeten het 

ontgelden. Grote verzekeraars zijn huiverig om dit soort 

gebouwen te verzekeren vanwege een vermeend hoger risico op vandalisme en brandstichting.” 

Net binnen deadline 

“Onlangs nog, kreeg ik het verzoek om de gloednieuwe IKC Dorpsschool in Roozendaal onder te 
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brengen bij een verzekeraar. Een gebouw waarbij alleen de allernieuwste brandwerende materialen 

zijn gebruikt. Ik kreeg het bijna niet rond“, vertelt Theo. “Uiteindelijk is het net binnen de uiterste 

deadline ondergebracht via een beursmakelaar.”   

Overstappen niet altijd verstandig 

“Omdat het in die markt overal hectisch is, lijkt het misschien logisch om over te stappen, terwijl dit 

misschien geen verstandig besluit is.“ Wil je het zeker weten? Neem dan contact op met onze 

verzekeringsexpert Theo Demon via theo.demon@mijnkennis.nl of 085 – 4854 111. 

 

Welke belangrijke fiscale wijzigingen zijn er in 2019? 

Download via onze website de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers, werkgevers & 

werknemers, DGA’s en alle belastingbetalers. Inclusief handige checklist! 

Downloads naar Actiepunten van Fiscount. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gratis quickscan Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019. 

Een kans op minder uitval én om geld te besparen. 

Binnenkort ontvang je van de Belastingdienst de gedifferentieerde premie voor 2019. Hierin zie je als 

werkgever hoeveel er door het UWV is uitgekeerd aan jouw werknemers die recht hebben (gehad) 

op een WIA-  of Ziektewet-uitkering. Maar je ziet alleen een totaalbedrag, terwijl er mogelijkheden 

zijn om dit gespecificeerd in te zien. 

Dit levert informatie op over de vitaliteit van jouw medewerkers en kan je op termijn geld besparen 

doordat er minder uitval is door ziekte. Daarnaast is het mogelijk geld te besparen door het risico 

anders te verzekeren. 

Voor het dekken van het risico heb je als ondernemer twee keuzes: 

1. Je kiest voor publiek verzekeren. 

2. Je kiest voor het eigen risico. 

Gratis quickscan: weet wat voor jou het voordeligst is 

Jasper van Buul, gediplomeerd casemanager en opgenomen in het register van casemanagers, heeft 

veel ervaring met en kennis over het analyseren van deze ingewikkelde cijfers. 

Stuur een kopie van jouw brief via WhatsApp of per e-mail naar: 06 2389 2519 of 

jasper.vanbuul@mijnkennis.nl. 

Binnen 24 uur hoor je van Jasper of het wel of niet zinvol is om het eigen risico te dragen. 

Meer inzicht geeft op termijn minder uitval 

Is het zinvol om het eigen risico te dragen, dan kan MijnKennis de gespecificeerde cijfers opvragen bij 

het UWV.  

1. Wij kunnen uitrekenen of het uitgekeerde bedrag terecht is. 

mailto:theo.demon@mijnkennis.nl
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2. Door inzicht op individueel niveau kunnen we per medewerker die een uitkering heeft 

(gehad) een traject adviseren waardoor hij of zij weer sneller gezond aan het werk kan en 

blijft. 

Maak daarom gebruik van ons éénmalige aanbod van een gratis Quick Scan 

Maak een foto van jouw brief met de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas en app of e-mail 

deze naar Jasper van Buul. Binnen 24 uur weet je: 

Of publiek of eigen risico verzekeren beter bij jouw situatie past. 

Handig toch? Geen omkijken naar en met de experts van MijnKennis weet je zeker dat het voor jou 

goed is geregeld. 

 


