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BUSINESS BORREL

Dick H. Wichards van WimaX Administraties: 
Van winstmaximalisatie naar benefi et

“Met Merxx had ik ooit een V.O.F.” verklaart hij de naam 
WimaX , die overigens goed in het gehoor ligt. “In 1999 
hebben we de naam gedeponeerd bij een merkenbureau 
en vandaag de dag kan onze naam veel geld opleveren 
omdat Intel aast op onze naam WimaX als duiding voor 
een draadloos internet.”

Voorlopig is dat nog niet zo ver en opereert Dick met zijn 
team van vrouwen, Frieda, Nel en partner Marja onder 
de inmiddels gevestigde bedrijfsnaam. In 1993 begon 
Dick in Zaandam als zelfstandig ondernemer onder de 
naam DW Administraties. Voor die tijd was hij ook in 
Zaandam fi nancieel directeur bij Twin Holland het hui-
dige Twin Filter.

Boekhouder met doorschrijfadministratie
Na de opleiding HEAO Bedrijfseconomie werd Dick 
boekhouder met doorschrijfadminstratie bij de Bank 
Jonas Kruseman BV. Dat boekhoudgebeuren verliep 
vanuit een kaartenbak met grootboekkaarten, waarvan 
de gegevens op een groot vel met kolomdiagrammen 
werden verwerkt en genoteerd. Daarnaast specialiseer-
de hij zich in het aandelen- en obligatiewerk bij deze 
effectenbank. 
”Op een gegeven moment werd ik daar systeembeheer-
der en na de overname door Credit Suisse First Boston 

fungeerde ik als Head Operation boekhouden, automa-
tisering. Ik verzorgde een stukje import en deed nog an-
der beheer. Toen mijn fi nancieel directeur naar Vermeer 
James Capel ging, ging ik met hem mee als controller 
en systeembeheerder. Ik hielp tegelijkertijd mijn neef van 
Twin Holland met de administratie en stapte in 1990 
defi nitief over naar zijn bedrijf in de functie van fi nan-
cieel directeur.”

Eigen bedrijf
“Na drie jaar ging mijn altijd al sluimerende wens om 
een eigen bedrijf te runnen in vervulling. Ik hield onder 
andere kantoor aan de Klaprozenweg en sinds 1999 
zit ik aan de Johan van Hasseltweg 64 in Amsterdam 
waar ik een breed scala aan klanten variërend van de 
marktkoopman, beleggingsfondsen goed voor zo’n 800 
miljoen, handelsondernemingen, communicatiebureaus 
bij sta met bedrijfsbelastingadviezen en hulp bij admini-
stratieve zaken. In het begin deed ik veel aan acquisitie, 
nam een klein administratiekantoortje over en groeide 
uit tot een leuk bedrijf. Sinds mei van dit jaar heb ik door 
overname ook een vestiging in Santpoort-Noord aan de 
Hagelingerweg 7B, WimaX Santpoort b.v. 
Naast mijn eigen business vind ik het echter leuk om 
activiteiten die ik in het verleden deed weer op te 
pakken. Zo werk ik nog als compliance offi cer, fi nancieel 
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controller, interim backoffice manager. Voor de opbouw 
van mijn pensioen beleg ik in onroerend goed en ver-
huur ik panden. Soms doe ik ook een klus voor een be-
leggingsfonds of beleg voor mij zelf. Ik heb veel interesse 
in onroerend goed en vind het leuk om klanten te ad-
viseren in deze en fiscale adviezen te geven. Ik ben een 
echte doener en communicatief. Het communiceren met 
mensen heb ik ondermeer geleerd bij Twin Holland. Het 
schijnt dat mijn boodschap doorgaans goed overkomt.”

Talenten gebruiken
“Van mijn vader heb ik meegekregen dat ik mijn talenten 
moet gebruiken. Hij liet mij als jonge knul in de vakan-
ties in vakantiebaantjes veel ervaring opdoen in diverse 
bedrijven, zodat ik al jong kon inschatten in welk werk ik 
later verder zou willen en kunnen gaan. Zo werkte ik in 
machinefabriek de Gouw, bij Wafelbakkerij Groot, de Be-
lastingdienst e.d. Ik wist op een gegeven moment wel dat 
ik niet in de techniek wilde maar dat de financieel-eco-
nomische dienstverlening meer mijn ding was. Volgens 
Marja heb ik geen rust in m’n kont en ben ik altijd bezig 
met van alles en nog wat. Ik lees bijvoorbeeld consequent 
mijn vakliteratuur, het Financieel Dagblad, de Telegraaf 

en FEM om op de hoogte te blijven van de ontwikke-
lingen op mijn vakgebied. Ik ben  geen ster in  vreemde 
talen maar durf toch in mijn -zeg maar steenkool-engels-  
te communiceren en te onderhandelen.”

Kennisoverdracht
“Het is leuk om kennis over te dragen aan jongeren. Zo 
hielp ik bijvoorbeeld het afgelopen schooljaar het Shell 
Ecomarathonteam, een groepje vijfdejaars VWO-leer-
lingen van Damstede, dat een voertuig op waterstof 
ontwikkelt bij het onderdeel financiële administratie. Ik 
heb de jeugd hier op kantoor uitgenodigd om ze in de 
echte praktijk te laten zien hoe je een verantwoorde 
financiële administratie voert. Op de school van mijn 
oudste stiefzoon zat ik in de MR. Bij de Stichting Plemp 
was ik tot voor kort als bestuurslid verantwoordelijk 
voor de financiën en verder zijn Marja en ik druk met 
de zorg en sporten - voetbal en boogschieten - van 
onze vier zonen. De twee jongste zonen Lars en Jens 
vragen meer zorg dan normaal vanwege het feit dat  
zij beiden lijden aan de levensbedreigende ziekte  
Cystic Fybrosis CF ofwel taaislijmziekte.”

Benefiet Landsmeer
“Bij het brainstormen over de invulling van de  
bu sinessborrel met ‘mijn meiden’ kwamen we tot de  
conclusie dat we iets anders wilden dan het uitdelen 
van pennen of het geven van een presentje. Wat dat 
iets anders zou zijn was nog niet meteen duidelijk 
totdat ik tijdens onze vakantie werd geattendeerd 
op de actie stort een euro.nl. van de CF Stichting, die  
e 2.000.000,- hoopt binnen te halen voor onderzoek 
naar deze levensbedreigende ziekte. Het idee is toen 
geboren om een Benefiet Landsmeer te organiseren. 
Na de BVL borrel gaan we aansluitend op 25 septem-
ber in de Fridsmahal Pijlsnel vanaf 20.30 uur een leuk 
feestje bouwen met vele verrassingen voor het goede 
doel”. Meer informatie over Benefiet Landsmeer is te 
vinden op de site www.benefietlandsmeer.nl 
De kaarten voor de speciale benefietavond kosten  
e 50,- . Om Benefiet Landsmeer onder de aandacht te 
brengen heeft Alex de Kok van Lexikan de witte Fiat 
500 van Marja bestickerd en Dicks eigen auto. Dick en 
zijn Benefiet Landsmeer-team gaan  voor het goede 
doel de bestrijding van Cystic Fybrosis. 

Reclameheffing
In de afgelopen maanden is het bestuur van de BVL, 
samen met de Kamer van Koophandel, MKB en de 
gemeente bezig geweest om Landsmeer als Bedrij-
ven Investeringszone (afgekort: BIZ) aan le laten mer-
ken. Voordelen zijn het gezamenlijk verbeteren van 
de veiligheid in het winkelgebied, het creëren van 
fondsen, het mee laten betalen door freeriders en de 
publicitaire waarde voor het winkelgebied. Door het 
bestuur zijn echter ook nadelen geconstateerd.

Op basis van de voor- en tegens heeft het bestuur in 
overleg met de andere betrokken partijen besloten 
niet verder te gaan met de BIZ. Echter het bestuur 
is van mening dat het project zeker zijn voordelen 
heeft en zal indien gewenst het project op een later 
moment weer oppakken. Voor verdere uitleg zie de 
www.bvl-landsmeer.nl.

Gemeenteoverleg 
Op 2 september jl. heeft het reguliere gemeenteover-
leg plaatsgevonden. Naast het onderwerp herinrich-
ting dorpscentrum (zie punt hierna) zijn de volgende 
onderwerpen besproken:

• Blauwe zone
 Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd 
naar de optimale invulling van het parkeerbeleid. 
De uitkomsten van het rapport wordt rond half 
september verwacht. De uitkomsten van het rap-
port zullen vervolgens besproken worden met het 
bestuur van de BVL. Ook zal op dat moment een 
definitieve beslissing worden genomen over het 
pleintje “Rentenaar”. Belangrijkste discussiepunt 
hierbij is het aantal parkeervakken. Het bestuur van  
de BVL is namelijk niet akkoord met het beperkte  

 
aantal van 6 parkeervakken, zoals opgenomen in 
het ontwerp;
• Luifel en Trap bij “Van Dijk”. 
Zowel het bestuur van de BVL als de gemeente wil-
len een oplossing voor de luifel en de trap bij “Van 
Dijk”. De gemeente heeft het bestuur van de BVL 
gevraagd te komen met een permanente oplossing;
• Scooteroverlast Dorpscentrum. 
Het bestuur heeft van diverse leden vernomen dat 
in het winkelcentrum scooters het loopgebied on-
veilig maken. Hiervan is de gemeente inmiddels op 
de hoogte gesteld en dit zal met de politie worden 
besproken. Het bestuur van de BVL gaat ervan uit 
dat de politie maatregelen gaat nemen.
• Economische structuurvisie. 
Het onderzoek stond voor het najaar 2009 gepland. 
Omdat echter de herinrichting in volle gang is 
zijn alle partijen van mening dat onderzoek moet 
worden uitgesteld. Onderzoek wordt derhalve 
uitgesteld naar begin 2010. Het onderzoek wordt 
echter wel uitgebreid. Vanuit het bestuur van de 
BVL is de vraag gesteld hoe om wordt gegaan 
met het verlenen van horecavergunningen en wat 
verstandig hierin is. Dit wordt bij het onderzoek 
meegenomen. 

Herinrichting Dorpscentrum:
Onder andere op 10 augustus en tijdens het ge-
meenteoverleg van 2 september is de herinrichting 
aan de orde geweest. Met name zijn de volgende 
punten besproken:

Indien van de planning wordt afgeweken dan infor-
meert de gemeente direct het BVL-secretariaat. Ver-
volgens zal direct publicatie plaatsvinden op onze 

site. Indien u derhalve bij wilt blijven dan adviseren 
wij u regelmatig onze site te bezoeken;
Vanaf 1 oktober 2009 komt er een stopverbod op 
het Zuideinde, ter hoogte van het winkelcentrum. 
Vervoerders worden, via boreden, naar laad/los plak-
ken op het ICL-parkeerterrein verwezen. Gemeente 
zal de betrokken winkeliers een brief sturen, zodat 
zij hun vervoerders kan informeren. De BVL zal een 
soortgelijke brief verstruen aan de vervoerders van 
de grootwinkelbedrijven, i.c. Hema, Blokker, Kruidvat 
en Zeeman. Wij verwachten dat hierdoor de door-
stroming door het dorpscentrum wordt verbeterd;
Om de voortgang en eventuele problemen constant 
te monitoren is een werkgroep opgericht. Hierin zit-
ten de wethouder, betrokken ambtenaren, afgevaar-
digde van de politie, Gerrit Wals (vertegenwoordiger 
Markt) en Otto van Haarlem. Indien u op- of aanmer-
kingen heeft ten aanzien van de herinrichting ver-
zoeken wij u om ons te informeren. Wij kunnen deze 
op- en aanmerkingen meenemen in dit overleg.
Op dit moment vinden de werkzaamheden plaats 
conform planning. Ons inziens wordt hierbij zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de belangen van 
de winkeliers. De gemaakte afspraken, planning en 
voortgang geven een verwachting dat in December 
niet gewerkt hoeft te worden. Dit in tegenstelling tot 
hetgeen vermeld is in de eerste nieuwsbrief van de 
gemeente.

Cystic Fybrosis/taaislijmziekte 
Op 25 september a.s. organiseert WimaX de business 
borrel. Na de business borrel organiseert WimaX een 
benefiet om geld in te zamelen. Wij als bestuur on-
dersteunen deze benefiet uiteraard van harte. Voor 
kaarten en/of informatie verzoeken wij u een bezoek 
te brengen aan de site www.benefietlandsmeer.nl.
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