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Confronterend was toch wel het voor-
val tijdens een handelsmissie naar het
Chinese Changzhou. Daar werd Sadhna
Meijer-Gopalrai (49) benaderd als de 
‘gezelschapsdame’ van Henk Meijer, des-
tijds algemeen directeur van de Tilburgse
Bierens Machinefabrieken. Ze was al 
jarenlang de vrouw van de CEO en bij
Bierens verantwoordelijk voor buiten-
landse activiteiten. Ze maakte in China
deel uit van een Tilburgse handelsdelegatie.
Sadhna, in het verleden werkzaam als
directiesecretaresse bij onder meer de 
Efteling en Amgen, gebruikt het voorval
nu vooral ter vermaak. Maar er is ook een
serieuze component: ,,Want zo wordt een
vrouw van een CEO vaak gezien, vooral in
Aziatische landen.” De positie als vrouw

van de directeur acht zij niet benijdens-
waardig. ,,Het klinkt misschien mooi 
voor de buiten wereld, maar het is niet 
altijd leuk om geleefd te worden door 
de drukke agenda van je echtgenoot.” 

E-book
Om vrouwen in een dergelijke positie te
helpen schreef ze het tweetalige e-book
Vrouw van CEO. Daarnaast verzorgt ze
voor ‘lotgenoten’ een online- of persoon-
lijk trainingsprogramma. De van oorsprong

‘Niet leven in schaduw
van je man, maar je
eigen agenda bepalen’

‘Vrouw van directeur is
allerminst te benijden’

HULPBOEK

Projectontwikkelaar
Certitudo Capital uit
Den Bosch heeft een
leegstaand kantoor in
Rotterdam gekocht. Het
wordt omgebouwd tot
34 huurappartementen.34V eghel is door ondernemers

verkozen tot mkb-
vriendelijkste gemeente 
van Noord-Brabant. 
De plaats scoort met het
imago, de lage lasten en
communicatie met bedrijven.
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WERK IN 
UITVOERING
In vogelvlucht door de dynamische regio. 
De mensen, de zaken en de dingen die ertoe doen.

Als dga heb ik jaren pensioen opgebouwd 
in mijn bv. Nu dit in 2017 niet meer kan,
weet ik niet wat te doen. Waar moet ik op
letten?

De keuze kan onder meer afhangen van: vol-
doende cash, de rekening-courantstand met
de bv en de vraag of je (ex-)partner meewerkt
aan de wijziging van de pensioenbrief. 
Volgens het Belastingplan 2017 kun je jouw
pensioen belastingvrij afstempelen tot het 
bedrag van de boekwaarde. Dan zijn er drie
opties: aanhouden, afkopen of omzetten in
een oudedagsverplichting. Als je niets doet en
het pensioen aanhoudt, kan dit betekenen dat
je bv geen ruimte meer heeft om dividend uit
te keren. Bij omzetting in een oudedagsver-
plichting moet je je realiseren dat de bv straks
nog twintig jaar moet blijven bestaan, totdat
de resterende termijnen zijn voldaan. Als jij 
of je erfgenamen de verplichting in een keer
aflossen, is belasting verschuldigd. 
Bij afkoop in 2017 haal je de belastingheffing
naar voren en krijg je een belastingkorting
van 34,5 procent. De heffing moet wel in één
keer worden betaald. 
De Belastingdienst vraagt om een schriftelijke
toestemming van je partner voor de wijziging.
Je keuze kan een flinke financiële aderlating
voor je partner betekenen. De notaris kan je
aan de hand van de berekening van de fisca-
list adviseren over het vastleggen van de 
afspraken met je partner.

Pensioen in 
eigen beheer

JOLANDE VAN LOON
OVER SPAREN VOOR LATER

Jolande van Loon is notaris bij Ploum Lodder 
Princen. Meer over pensioenen vanaf pagina 34.
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samenstelling en tekst WOUTER TER HAAR

1,3 
Automatiseerder Ctac uit Den Bosch verwacht
in 2016 beter te scoren. Het nettoresultaat 
steeg met 9 procent naar 1,3 miljoen euro.

Files op de Brabantse wegen 
hebben in 2015 voor 13,8 miljoen
euro aan extra economische
schade gezorgd ten opzichte 
van het jaar ervoor.

Schade door file

Surinaamse counselor wil met haar
website en trainingen zo veel mogelijk
vrouwen van ondernemers helpen ‘weer
in hun eigen kracht te komen’. Sadhna:
,,Dankzij mijn eigen ervaringen en frus-
traties ben ik tot de conclusie gekomen
dat je voor je eigen positie moet kiezen.
Dus niet leven in de schaduw van je
man, maar je eigen agenda bepalen en
eigen activiteiten ontwikkelen. Het is
belangrijk een eigen plek en positie te
vinden. Daar help ik vrouwen graag bij.’’

Valkuilen
Sadhna richt zich specifiek op vrouwen
van directeuren en andere leidinggeven-
den. ,,Velen herkennen de valkuilen die
ik ben tegengekomen. Er zijn er veel 
die zich een appendix voelen. Mij frus-
treerde dat op den duur in hoge mate en
ik denk dat dit voor meer vrouwen geldt.
Ik wil hun zelf redzaamheid versterken,
op de lange termijn is dat veel beter.’’ 

‘Wanbetaling onder 
ondernemers is een 

groot probleem’
ERWIN BRUGGINK, OPRICHTER 

VAN VONNISBANK.NL

Hoezo leegstand? 
De Ondernemer
toont creatieve 

oplossingen voor 
bekende problemen.

NIEUWE
FUNCTIE

kazerne

Eerst een restaurant
met theater, later een
brandweerkazerne en

nu het onderkomen van
Bunga Harapan,

producent van fris- en
kruidendrank Fresshi.

De administratie en
proeverij van het bedrijf

huizen sinds juni 2016
in de oude kazerne 

aan de Sint Annahof in
Tilburg. De productie

geschiedt in de fabriek
aan de Ledeboerstraat.

INFORMATIE: bungaharapan.nl | CONTACT: 06-23289407

De Ondernemer houdt de sleutel -
posities in de gaten. Wie gaat deze
maand waar aan de slag?

VERS BLOED

Pieter Keeris

Een stevige top 3-positie in de landelijke
lijst van logistieke hotspots. Die ambitie
wil Pieter Keeris (54) uit Zundert reali-
seren als logistics business developer
bij Vijfsterren Logistiek. Pieter moet
bij de Noordoost-Brabantse belangen-
organisatie onder meer nieuwe business,
innovatie en samenwerkingsverbanden
gaan stimuleren. ,,Alleen ga je misschien
sneller, maar samen kom je verder”,
aldus Pieter, werkzaam vanuit het 
Logistic House in Oss. Eerder was hij
actief als manager en consultant bij
verschillende internationale verladers
en logistieke dienstverleners. 
Pieter is per mail bereikbaar via 
pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl.
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(Source: De Ondernemer | Saturday 17th December 2016)

SELF-AID BOOK

The wife of a CEO sometimes lives in the 
shadow of her husband, Sadhna Meijer-
Gopalrai noticed. She wrote an ebook  
about it, for ‘fellow-sufferers’. 
Confronting was therefore the incident 
during a trade mission to the Chinese 
Changzhou. Sadhna Meijer-Gopalrai (49) 
was being approached as the ‘companion’ of 
Henk Meijer, at that time, General Manager 
of Bierens Machinefabrieken in Tilburg 
(the Netherlands). For years she was wife 
of the CEO and at Bierens responsible for 
international affairs. In China she was part of a 
trade delegation from Tilburg. Sadhna, in the 
past active as executive secretary at the Efteling 
and Amgen, is using the incident now mainly 
for entertainment value only. 
But there is also a serious component:  

“Because... that is as a wife of a CEO is often 
seen, especially in Asian countries”. The 
position as spouse of the general manager is 
not enviable. “It may sound fine to the outside 
world, but it’s not always fun to be lived by the 
busy schedule of your husband.”

E-book 
In order to support women in such a position, 
she wrote the bilingual e-book ‘Wife of 
CEO’. In addition, she takes care of an online 
or personal training program for ‘fellow-
sufferers’. With her website and trainings the, 

from origin, Surinamese counsellor aims to 
support as many wives of entrepreneurs “in 
growing in their own strength”.  
Sadhna: “Thanks to my own experiences and 
frustrations I have come to the conclusion 
that you should choose for your own 
position. So, do not live in the shadow of 
your husband but develop your own agenda 
and activities. It is important to find a place 
and position of your own. I would like to 
help women in finding their way to more 
fulfilment.’’

Traps
Sadhna focuses specifically on women of 
general managers and other executives. 
“Many recognize the traps I have come 
across. There are a lot who feel like an 
appendix. That frustrated me in the long term 
to a large extent and that applies to more 
women I think. I want to strengthen their 
self-reliance; in the long run that is much 
better.’’

www.wifeofceo.com
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‘Don’t live in the shadow of
 your husband, but determine
 your own agenda’

written and edited by WOUTER TER HAAR 


