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ECONOMIE Tips of suggesties? 
Mail de economieredactie van het ED: 
economie@ed.nl.
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Hurks is terug naar de basis. De
Eindhovense bouwer heeft zijn
bouwcenters Van Hoppe in Eersel
en Centen in Wanroij verzelfstan-
digd. Daarnaast is de verkoop aan-
staande van zijn belang in het pro-
ject voor het RIVM in Utrecht.

Hurks verkocht voor de zomer al
zijn industriële divisie met 360 me-
dewerkers aan de investerings-
maatschappijen HB Capital en Op-
portunity Partners. De divisie rond
de prefab-betonactiviteiten voor
onder meer Londense woontorens
paste met zijn internationale ambi-
ties niet meer bij Hurks, dat zich op
bouw en projectontwikkeling in ei-
gen land wil concentreren.

De twee bouwcenters met in to-
taal 56 medewerkers zijn overgeno-
men door de huidige directeur Ar-
jan Ahout. De groothandels lever-
den onder meer voor de Londense
projecten de bouwmaterialen. ,,De
bouwcenters waren onderdeel van
de industriële divisie. De verkoop is
een logisch vervolg op het afstoten
van de prefab-betonactiviteiten”,
zegt commissaris Geert Hurks. Hij
benadrukt dat ‘nu geen verkoop
meer te verwachten is’. 

Wel neemt Hurks nog afscheid
van zijn belang in de bouwcombi-
natie voor het project voor rijksin-
stellingen RIVM en CBG in
Utrecht. ,,Het is te groot, te complex
en legt een te groot beslag op onze

capaciteit”, verklaart Hurks. De
Eindhovense bouwer wil zich so-
wieso niet meer wagen aan derge-
lijke projecten waarbij een aanne-
mer zowel voor ontwerp, bouw, fi-
nanciering als langjarig onderhoud
verantwoordelijk is. Het is de be-
doeling dat Hurks zijn belang van 15
procent overdraagt aan Strukton,
zoals ook partner Heijmans dat wil
doen.

Het project voor het Rijksinsti-

tuut voor Volksgezondheid en Mi-
lieu (RIVM) en het College ter Be-
oordeling van Geneesmiddelen
(CBG) gaf veel problemen.  Eind
2015 werd duidelijk dat het oor-
spronkelijke ontwerp niet voldeed
aan de gestelde trillingseis voor la-
boratoriumruimten. Een aangepast
ontwerp volgde, maar vervolgens
moesten de partijen het eens wor-
den over wie voor de financiële ge-
volgen moest opdraaien. 

De verkoop van het aandelenbe-
lang aan Strukton gaat Hurks nog
wel geld kosten. Vorig jaar nam het
bedrijf daarvoor al een voorziening.
Dit jaar zal daar nog ‘een stukje’ aan
moeten worden toegevoegd, stelt
Hurks.

Hurks is klaar met verkopen
Concern stapt uit bouwcenters en RIVM-project

Het leek wel uitverkoop bij bouwer
Hurks. Nu is de kern nog over, zegt
commissaris Geert Hurks over het
Eindhovense bouwbedrijf.

‘Een zzp’er staat niet te
springen om boekhouden’
De boekhouding is voor veel
zzp’ers een noodzakelijk kwaad.
Machiel Keet wil ze via een gra-
tis informatieplatform op het in-
ternet verleiden om hierbij zijn
online boekhoudpakket Gere-
geld te gebruiken.

Harrie Verrijt
h.verrijt@ed.nl
Eindhoven

Van de duizend opties in een
boekhoudpakket heeft een zelf-
standige zonder personeel (zzp’er)
er hooguit honderd nodig. Dat was
vijf jaar geleden het uitgangspunt
van boekhouder Machiel Keet,
toen hij samen met een compag-
non in Heeze boekhoudbureau
Gere-geld startte. „We zagen het
fenomeen zzp’er opkomen en ook
hoe zij worstelen met de admini-
stratie. Ze hebben er te weinig tijd
voor en uitbesteden is te duur. Je
hoort ze klagen op verjaardags-
feestjes en netwerkbijeenkom-
sten. Mijn compagnon van toen is
programmeur en samen hebben
we een online boekhoudpakket
gebouwd, speciaal voor deze doel-
groep. Dat kenmerkt zich doordat
er veel niét in zit. Een zzp’er hoeft
geen zaken als personeelsadmini-
stratie of een uitgebreide admini-
stratie voor gebouwen, machines,
ict en dergelijke.”

Keet schreef vorig jaar nog een
boek over boekhouding voor
zzp’ers met de titel Ik heb niets met
cijfers. Zijn compagnon
is inmiddels zelfstandig
verder gegaan en Keet
heeft zich met Gere-
geld in Eindhoven ge-
vestigd. Hij is net geen
zzp’er omdat hij één
personeelslid heeft voor
de marketing. „Ik heb

ervoor gekozen om ons boekhoud-
pakket uit te rollen met een fran-
chiseformule. In Eindhoven, Zalt-
bommel, Everdingen en Rotter-
dam heb ik al franchisenemers,
zelf ook zzp’ers, die werken met
mijn pakket. We hebben inmid-
dels zo’n 250 klanten die het ge-
bruiken. Ze kunnen natuurlijk ook

de boekhouding bij ons uitbeste-
den.”

Maar het zelf doen spreekt veel
zelfstandigen aan, zegt Keet. „Het
kan eenvoudig en is met 14,95 euro
per maand een goedkope oplos-
sing. Wij zorgen dat het pakket
steeds actueel is en aan het einde
van het jaar is een jaarrekening die
voldoet aan de wettelijke eisen
met één muisklik klaar. Als ze wil-
len, kunnen wij helpen om de
aangifte inkomstenbelasting in te
vullen.”

Keet opent morgen een gratis
informatieplatform voor de boek-
houding van zzp’ers op internet.
„Hiermee kunnen zij zich infor-

meren over financiële en fiscale
onderwerpen. Ook kunnen men-
sen vragen stellen die we beant-
woorden, zonder dat we rekenin-
gen hiervoor sturen. Ook zijn er
informatieve video’s en kunnen er
online cursussen gevolgd worden.
Heel leuk vind ik onze 52 weektips
om het hele jaar rond je admini-
stratie in orde te houden.” Het
doel van de informatiepagina is
zzp’ers gelukkiger maken, zegt
Keet. Maar het is er toch vooral op
gericht meer klanten te trekken.
„Natuurlijk willen we meer ge-
bruikers van ons pakket en als we
meer mensen bereiken, zullen we
zeker meer klanten krijgen.”

� Een zzp’er in de bouw doet tussendoor zijn administratie. FOTO ROOS KOOLE/ANP

Projecten voor
rijksinstellingen
werden als te groots
en complex ervaren 

SON EN BREUGEL Vivon, le-
verancier van automatische ex-
terne defibrillatoren (AED’s),
neemt concurrent Preveco in Et-
ten-Leur over. Vivon heeft de
voorraad aan AED’s, onderdelen
en de administratie van dat be-
drijf naar zijn bedrijfspand op
Ekkersrijt in Son verhuisd. Eige-
naren van de apparaten om bij
mensen een haperend hart weer
op gang te brengen, krijgen voor
de service voortaan te maken
met het Sonse bedrijf. 

Preveco heeft sinds 2013 aan
circa duizend klanten, veelal
sportaccommodaties, bedrijven
en overheden, AED’s van het
merk Life Point geleverd. Vivon
is veel groter en heeft sinds 2003
al ruim 25.000 van deze appara-
ten van onder meer Philips uit-
gezet. Vivon blijft de naam Pre-
veco als handelsnaam gebruiken.

Vivon koopt
concurrent 

EINDHOVEN Amber Mobility,
het Eindhovense platform voor
elektrische deelauto’s, heeft in
een eerste investeringsronde een
half miljoen euro opgehaald. Met
dit geld wil de start-up de ko-
mende tijd uitbreiden in grote
steden in Nederland, waaronder
Utrecht, Amsterdam en Rotter-
dam. Daarna volgen Europa en
de Verenigde Staten. Het bedrijf
wil binnen vijf jaar op diverse
continenten zitten. 

Een groot deel van de investe-
ring komt van Jan Scholt, op-
richter van Scholt Energy Con-
trol, een business-to-business
energieleverancier actief in Ne-
derland, België en Duitsland.
Scholt heeft aangegeven dat hij
in 2018 de leidende investeerder
wil worden in de tweede inves-
teringsronde. Amber wil vol-
gend jaar drie tot acht miljoen
ophalen.

Half miljoen
voor Amber

We zagen hoe zzp’er worstelt
met de administratie. Ze
hebben er te weinig tijd voor 

—Machiel Keet, boekhouder


