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Méér dan accountant 
Bij ABIN ben je méér dan accountant. Naast 

je werk heb je een privéleven. En wil je 
grenzen verkennen? Jezelf ontwikkelen en 
specialiseren? Mogelijkheden genoeg 
binnen onze accountancy, (fiscale)  
advies- of auditpraktijk.

Werk & privé in balans?
Kom werken bij ABIN

Uitdagende opdrachten Persoonlijke ontwikkeling Ongedwongen werksfeer
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Met trots #48 accountantskantoor van Nederland!

VERSTERK JIJ ONS TEAM?

ABIN.NL/VACATURES



Het SnelStart effect op Hans

Meer tijd over 
voor advisering 
van de klant

Ziet het gemak 
omdat alle klantgegevens 
direct inzichtelijk zijn

Hans (42) 
Boekhouder

Een glimlach
door de 
snelle online 
samenwerking

Houd meer tijd over 
met SnelStart Accountant
Heb jij een boekhoud- of accountantskantoor en wil je meer tijd 

overhouden voor advies en nieuwe klanten? Ervaar het gemak van 

SnelStart Accountant. Zo werk je eenvoudig en veilig online samen 

met je klanten én profiteer je van de persoonlijke ondersteuning van 

SnelStart. Meer weten? www.snelstart.nl/accountant/voordelen

scan mij

CheckMate
Altijd de zekerheid van 
een correct opgestelde 
jaarrekening

CheckMate voor grote- middelgrote- en kleine rechtspersonen 
Als accountant wil je de zekerheid dat de jaarrekening voldoet aan de geldende 
richtlijnen binnen de complexe wet- en regelgeving. Met de dynamische vragenlijst 
in CheckMate voorkom je veel uitzoekwerk door alleen de vragen te beantwoorden 
die relevant zijn voor de gekozen rechtspersoon. 

• Automatische vastlegging van de genomen stappen en gemaakte keuzes 
• In één klik naar de relevante wettekst uit Titel 9 boek 2 BW of richtlijn uit de RJ  
• Afwijkingen snel inzichtelijk met overzichtelijke rapportages

Ga voor meer informatie, een proef 
of bestellen naar: wolterskluwer.nl/checkmate
Of scan de QR-code.
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TREND 8 
DE MARKT CONSOLIDEERT 
VERDER
Ook dit jaar zijn veel accountants druk 
met het afwikkelen van alle steunrege-
lingen die verband houden met het 
coronavirus. Alle seinen staan daar-
mee op groen: ook 2021 zal in het te-
ken staan van groei. De krapte op de 
arbeidsmarkt blijft voor kantoren een 
remmende factor bij het realiseren 
van die groei. In deze verzadigde per-
soneelsvijver verhevigt onherroepelijk 
de consolidatieslag. De lijst van vol-
gend jaar zal door verschillende fusies 
en overnames worden opgeschud. We 
zien HLB Witlox Van den Boomen een 
fl inke sprong maken, richting positie 
12, met pro forma evenveel omzet als 
Grant Thornton    . Ook lijkt het een 
zekerheid dat ETL en Vermetten door-
groeien. Beide accountantskantoren 
gaan dit jaar namelijk door met wat ze 
ook in 2020 al volop deden: andere 
kantoren schaken. ETL nam dit jaar al 
NBC Eelman & Partners, Cinq en 
BW&S als partners over. Vermetten 
breidde uit met Rekenraad en Accoun-
tenz+. Ook Van Ree Accountants, dat 
vorig jaar al prima presteerde, zal blij-
ven doorgroeien. Koster Accountants 
uit Bodegraven sloot zich eerder dit 
jaar namelijk aan bij het accountants-
kantoor.

OVER DE ACCOUNTANCY 
VANMORGEN TOP-50
De AV-Top 50 is tot stand gekomen met 
medewerking van Marcel Maassen en 
Arjen Schutte van Full Finance. De lijst is 
samengesteld op basis van gepubliceerde 
jaarstukken en door de accountantskanto-
ren aan de redactie beschikbaar gestelde 
fi nanciële gegevens. Bij een enkel kantoor 
is een beredeneerde schatting gemaakt, 
op basis van feitelijke gegevens. De kanto-
ren zijn in de gelegenheid gesteld de feiten 
te controleren en hun prestaties toe te lich-
ten.

Moet jij je klant het antwoord op zijn vraag schuldig blijven door onvoldoende 
kennis? Niet nodig: je bent slechts een telefoontje, mailtje of muisklik verwijderd 
van het antwoord. Hoe? Sluit je aan bij Fiscount en benut al onze specialismen 
en vaardigheden. Ruim 1200 kantoren gingen je voor!

www.fiscount.nl

Vragen?
Heb je vragen of wil je Heb je vragen of wil je Heb je vragen of wil je Heb je vragen of wil je 
gewoon meer weten? gewoon meer weten? 
Neem gerust contact Neem gerust contact 
op met een van onze 
relatiebeheerders. 
Zij zijn er voor jou!

Bel 038-4561900

Een greep uit ons aanbod
  Onbeperkt toegang tot onze modellenbank met meer dan 450 praktijkmodellen

  Exclusieve toegang tot onze vaktechnische telefonische helpdesk: de Fiscofoon

   Toegang tot een netwerk van meer dan 40 adviseurs en 20 verschillende disciplines, 

waardoor jouw kantoor alle specialismen in huis heeft

  Vrijwel dagelijks vaktechnische informatie per e-mail via de Fiscasus

  Een groot aanbod PE-erkende webinars en trainingen met een mooie korting van 25%

  Ruim aanbod eindklantproducten, waaronder naast de kwartaaluitgave van het 

FiscKwartaal(tje), het FiscKoffertje met Prinsjesdag, de Actiepunten en 

Startpunten aan het eind en het begin van het jaar eveneens met een korting 25%

  FiscContacten: cliëntenbrieven om je cliënten gericht over een onderwerp te 

informeren en adviseren

  Kantoorondersteuning en waarneming

….en nog veel meer, waarmee jij je klant van dienst kunt zijn. 
Sluit je aan en ervaar het gemak!

 Aansluiten bij Fiscount: 

DOEN!
ANALYSE

€ 1.000 groei € 1.000 krimp

OMZET/FTE 
(x €1.000)

GROEI OF KRIMP
(x €1.000)

2020 2019-2020
Verstegen 192,7
EY 183,1
PwC 178,7
Qconcepts 165,9
Deloitte 157,3
KPMG 152,6
Crowe Peak 152,1
PKF Wallast 139,7
RSM 138,6
Witlox Van den Boomen 138,3
De Hooge Waerder 136,3
Crowe Foederer 136,2
Grant Thornton 135,3
Baker Tilly 134,3
Mazars 133,6
HLB Van Daal 128,5
Bol Adviseurs 128,0
Koenen en Co 127,9
De Jong & Laan 127,5
CROP 126,1
Visser & Visser 123,7
KroeseWevers 123,2
ABIN 123,2
BDO 122,9
Hoek en Blok 122,1
Ruitenburg 121,9
DRV 121,2
Lansigt 120,7
OOvB 120,4
Joanknecht 117,3
ESJ 117,0
mth 117,0
Van Ree Accountants 116,7
Stolwijk Kennisnetwerk 115,5
Schipper Groep 115,4
Van Oers 113,9
Schuiteman 112,8
Eshuis 112,1
Vermetten 110,0
Alfa 109,7
Countus 109,4
Flynth 107,7
Bentacera 106,1
ABAB 104,7
Accon avm 104,2
Hendriksen Accountants 103,6
ETL 102,3
JAN Accountants 101,4
Omnyacc 100,0
Rijkse 98,3

€ 10.000 groei € 10.000 krimp
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VOORWOORD

WILBERT
GEIJTENBEEK

Hoofdredacteur 
Accountancy Vanmorgen

Van 30 naar 50

EEN TOP 50? ‘SLECHT IDEE.’ 

Niet iedereen was enthousiast over het idee om 
de Accountantskantoren Top 30 uit te breiden tot 
de AV-Top 50. Het magische dertigtal was te veel 
ingeburgerd. De bereidwilligheid van de kleinere 
kantoren om hun boeken te openen, die nodig is 
voor het welslagen van ons onderzoek, zou klein 
zijn. En, bovendien, vanaf nummer 31 zijn er hoe 
dan ook niet bijster veel interessante kantoren te 
vinden. Waarom dus moeite doen? 

Dat alles bleek enorm mee te vallen. De redactie 
van Accountancy Vanmorgen en de onderzoekers 
van Full Finance, die al sinds 2008 jaarlijks onder-
zoek doet naar de stand van de accountancy, ble-
ken samen in staat om de cijfers van aanmerkelijk 
meer dan vijftig accountantskantoren op te spo-
ren. Ja, er zijn kantoren die zich niet in de kaarten 
willen laten kijken, er zijn er die niet met naam en 
toenaam in de ranglijst willen staan en er zijn er 
die liever een jaartje willen overslaan. Maar dit is 
de oogst: meer relevante namen van kantoren, 
oog voor de smaakmakers in de Nederlandse 
markt, en het vermogen om in een bredere groep 
aanmerkelijk diepgaander trends te spotten.

Dat alles is te lezen in deze bewaareditie van 
AV Magazine. We gaan in op de strategische uit-
dagingen, de marktverschuivingen, de verande-
ringen in de controlepraktijk, het interne toezicht 
en de eeuwig durende strijd om talent. En merkt 
u dat uw kantoor ten onrechte ontbreekt in onze 
AV-Top 50? Geef me dan gerust een seintje.

7NOVEMBER 2021 | AV-TOP50   
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VAN ONZE PARTNER

Sneller en prettiger werken 
met één softwareoplossing 
voor alle diensten 

Alle primaire werkprocessen en diensten in één omgeving: dat is de 
kracht van de geïntegreerde Exact Online Accountancy suite in Exact 
Online. ‘De software werkt goed samen, voor accountants wordt het 
werk daarmee sneller, efficiënter en prettiger.’

AANKNOPINGSPUNT VOOR GESPREK 
Op het platform kunnen accountants eveneens 
zinvolle inzichten halen uit de verschillende data. 
Deze kunnen zij met widgets visualiseren en met 
de klant delen. ‘Zo heb je als accountant diverse 
aanknopingspunten voor een goed gesprek.’ 
Hoeks geeft een voorbeeld: ‘Misschien heeft de 
ondernemer nog ruimte binnen de werkkostenre-
geling. Met beeld maak je dat concreet; zo weet 
de ondernemer of hij het personeel nog een ca-
deautje kan geven dit jaar.’ Maar dat is niet alles. 
De Exact-software beschikt ook over data-science-
technieken waarmee kantoren voorspellingen 
kunnen doen. ‘Zo kan de accountant het betaalge-
drag van klanten voorspellen of verwachtingen 
opstellen over de cashflow. Dat is iets wat de 
klant zelf niet kan afleiden uit zijn cijfers en daar-
mee kan de accountant dus echt toegevoegde 
waarde leveren.’

NO HANDS SOFTWARE
Het was Exact die de term No Hands Accounting 
introduceerde, ofwel boekhouden zonder han-
den. ‘Dankzij het automatiseren van administra-
tieve processen hoeft de accountant zo weinig 
mogelijk repeterende processen uit te voeren. 
Daarbij stuurt het programma op uitzonderingen; 
de accountant krijgt een seintje om actie te on-
dernemen. De accountant kan afwijkingen zelf in-
stellen en zo overzicht houden over alle klanten. 
‘Het kan gaan om ondernemers die hun budget 
overschrijven of achterblijven in omzet.’
Volgens de CPO van Exact zal het No Hands-prin-
cipe in de toekomst gelden voor alle domeinen. 
‘Het nieuwe motto is No Hands Software’, zegt 
Hoeks. ‘Dat moet voortaan het uitgangspunt zijn 
voor alle programma’s. Van het scannen van bon-
netjes tot het afboeken in de boekhouding kan al 
volledig worden geautomatiseerd, indien gewenst 
met een tussentijdse controle. Hetzelfde geldt 
voor het bankproces. Ook bankmutaties kunnen 
direct worden verwerkt binnen de boekhouding.’

EFFICIËNTER SAMENWERKEN  
Ook klanten ervaren de voordelen van de Exact 
Online Accountancy suite. De samenwerking tus-
sen accountant en cliënt is nu soms nog ineffici-
ent. Dat lossen we op met prepare by client-vra-
genlijsten. De ondernemer krijgt daarmee enkel 
vragen die voor hem relevant zijn. Bovendien 
hoeft hij maar één keer gegevens door te geven; 
door programma’s te integreren, komen de data 

Door de softwarehuizen Exact en Accountancy 
Gemak eind 2020 samen te brengen, ontstond er 
voor accountantskantoren iets bijzonders. ‘Op 
één platform vinden kantoren voortaan het volle-
dige dienstenpakket’, zegt Joep Hoeks, Chief  
Product Officer (CPO) van Exact. Hij is verantwoor-
delijk voor de strategische leiding over diverse 
productlijnen. ‘Alle softwareoplossingen komen 
samen; naast intern kantoorbeheer gaat het om 
de domeinen boekhouding, hr&salaris, fiscaal, 
jaarrekening en periodieke rapportages. De pro-
gramma’s draaien volledig in de cloud, zodat kan-
toren geen omkijken hebben naar het beheer van 
hun eigen server’, aldus Hoeks. ‘Bovendien zijn de 
programma’s overal en altijd toegankelijk.’

HERGEBRUIK VAN DATA 
De Accountancy suite in Exact Online biedt vol-
gens Hoeks grote voordelen. ‘Omdat de program-
ma’s steeds verder geïntegreerd raken, hoeven 
gegevens maar één keer te worden ingevoerd. 
Dat is minder foutgevoelig’, zegt Hoeks. ‘Daar-

ACCOUNTANCY GEMAK

naast besparen kantoren tijd doordat data wor-
den hergebruikt. Zo worden de gegevens uit het 
boekhoudprogramma overgenomen in de kolom-
menbalans van het rapportageprogramma waar 
de jaarrekening wordt uitgewerkt. Met diezelfde 
data kan later ook de fiscale aangifte worden ge-
daan en kan later ook de jaarrekening worden op-
gesteld. Alle diensten maken gebruik van dezelfde 
dataset, dat is uniek’, stelt Hoeks.
Exact werkt er hard aan alle programma’s zo snel 
en zo goed mogelijk te integreren. ‘Kantoren die 
de jaarrekening opstellen en daarvoor een correc-
tie moeten doorvoeren in de boekhouding, moe-
ten nu nog schakelen naar een ander pakket. Dat 
proces is straks eenvoudiger en verloopt sneller. 
Er is niet alleen een integratie tussen applicaties 
maar ook tussen data. Zo werken de program-
ma’s naadloos samen. Ook hoeven gebruikers 
maar een keer in te loggen om te switchen tussen 
de programma’s.’

Volgens Hoeks is een aantal integraties al afge-
rond. ‘Zo is het al mogelijk het aanbieden van de 
OB-aangiften vanuit Exact Online ook vanuit  
Fiscaal Gemak te doen, omdat je bijvoorbeeld 
daar al je aangiften wil managen. Andersom kun-
nen vanuit Fiscaal Gemak de IB- of Vpb-aangiften 
of de jaarrekening worden aangeboden op de 
portal van Exact Online, Mijn Kantoor.’

op alle relevante plekken terecht. Om een voor-
beeld te geven: heeft de ondernemer een nieuwe 
leaseauto dan is dat zowel relevant voor de fisca-
le aangifte als later ook voor de jaarrekening.’ 

SNELLER EN SLIMMER INNOVEREN
De efficiencywinst die met de softwareoplossin-
gen van Exact wordt behaald, is groot. ‘Zeker in 
deze tijd waarin het voor kantoren lastig is ge-
noeg gekwalificeerde medewerkers te vinden, is 
dat belangrijk’, zegt Hoeks. ‘Dankzij de vereende 
kracht tussen de softwarebedrijven Exact en 
Accountancy Gemak kunnen we nog sneller inno-
veren.’ 

'HET NIEUWE MOTTO IS NO HANDS SOFTWARE. SLIM-
ME AUTOMATISERING VORMT HET UITGANGSPUNT 
VOOR ALLE PROGRAMMA’S'
Joep Hoeks

Met 1.850 specialisten bedient Exact al bij-
na 40 jaar meer dan 550.000 administra-
ties en meer dan 10.000 accountantskanto-
ren in de Benelux. Accountancy Gemak is 
al ruim 40 jaar leverancier van softwareop-
lossingen voor accountants en onderne-
mers. Inmiddels vertrouwen ruim 5.500 ac-
countants- en administratiekantoren op 
Accountancy Gemak.
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In deze special staat de Accountancy Vanmorgen 
Top 50 van accountantskantoren. Gerangschikt 
op omzet. Voor de redactie van Accountancy Van-
morgen lijkt me dat een hachelijke onderneming. 
Een doelgroep van kritische rekenmeesters een 
lijst met getallen presenteren: je moet het maar 
durven. Een lijst waarvan de betrouwbaarheid bij 
mijn weten niet is bevestigd door een auditcom-
missie die daartoe is bevoegd. Een lijst zonder 
goedkeurende verklaring! 
Ik zie u huiveren.

Maar schrik niet, journalisten zijn, op sommige 
punten, net als accountants. Die lijst is bij de re-
dactie dus in goede handen. Journalisten speuren, 
ze vragen door, ze hebben geleerd cijfers te inter-
preteren én ze prikken door mooie woorden 
heen. Wat een manager een ‘intensief verander-
traject’ noemt, vertaalt een journalist als puinrui-
men. Begint een ondernemer over ‘meer syner-
gie’, dan begrijpt de journalist (net als u) dat er 
koppen gaan rollen. Uw sector kampt met een 
personeelstekort: denk eens aan het inzetten van 
kritische redacteuren. Dat zou het imago van uw 
beroep ook meteen enorm opfrissen. Want hoe-
wel journalisten en accountants beide kritische 
volgers horen te zijn van het bedrijfsleven, last-
pakken zo u wilt, klinkt de eerste professie brui-
send en interessant en de tweede saai en grijs. 
Gek eigenlijk.

Wat kunt u verder doen om meer mensen aan te 
trekken? Werken aan meer diversiteit lijkt me een 
goed begin. Een blik op de samenstelling van de 
directies in de lijst stemt niet vrolijk. Een aantal 
heeft vrouwen in de top, dat moet worden ge-
zegd. Sommige zelfs meerdere. Maar er zijn nog 
teveel besturen met louter mannen. Witte man-
nen. En dat kan eigenlijk niet meer als je een mo-
derne, frisse beroepsgroep wilt zijn. 

Voor volgend jaar stel ik dus naast de AV-Top 50 
een andere lijst voor: een lijst met topvrouwen in 
de accountancy. Dat gaat niet alleen om de lijst en 
het zeer nuttige netwerk dat je ermee creëert, 
maar vooral om het grotere eff ect dat zo’n verkie-
zing teweegbrengt. Om het gesprek dat ermee op 
gang komt; een haakje om het intern op de agen-
da te zetten. 

Bedrijven hebben verschillende drijfveren om te 
werken aan diversiteit. Bijvoorbeeld dat diverse 
teams beter presteren en dat het goed is voor de 
zaken. Er zijn ook werkgevers die het simpelweg 
zien als een maatschappelijke opdracht. En niet 
onbelangrijk: als divers bedrijf ben je aantrekkelij-
ker voor sollicitanten: het is goed voor je 
employer brand. 

Meer reden kunt u niet nodig hebben.

COLUMN

Neem een duik in de fiscale wereld

Wil jij je meer verdiepen in de fiscaliteit? Dat kan! 
Het Register Belastingadviseurs heeft de RB Academy dit jaar in een nieuw 
modulair jasje gestoken. Je bepaalt nu zelf wanneer en in welke vorm je leert. 
Daarbij is een leerlijn ontwikkeld voor accountants. Na afronding kun je naast 
AA of RA ook RB aan je naam toevoegen. 

Niet geïnteresseerd in een volledige opleiding? Alle modules uit de RB Academy 
zijn ook los af te nemen. Je vindt ze in ons uitgebreide cursusaanbod, waar naast 
de modules jaarlijks zo’n 300 cursussen worden aangeboden die zowel online als 
klassikaal te volgen zijn. 

Jij bepaalt het doel, wij helpen met de uitvoering. 
Ga snel naar RB.nl/fiscalist/rb-academy/ en bekijk je opties.

Een advies over de toekomst
geef je niet met de kennis van gisteren

JANNIE 
BENEDICTUS 

is journalist, 
dagvoorzitter en 

columnist. Ze 
schrijft over werk, 
geld en diversiteit.

Lijstjes
Foto: Carlo ten Ellen
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‘We zijn er voor 
de accountant, 

niet voor de 
kantoren’

Terwijl Jan Wietsma afzwaait als bestuurslid van 
de NBA, treedt Christel Deckers aan als eerste 
niet-accountant. Samen blikken beide ‘insiders 
van buiten’ terug en vooruit. Een gesprek over 

spanningen, kritiek en ambitie. ‘Ik heb wel vaker 
onbekend terrein betreden.’

Tekst: Wilbert Geijtenbeek     
Foto: Elisabeth Ismail
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In een restaurant aan het Amsterdamse Bos is 
Christel Deckers geregeld te vinden. En niet 
voor een kopje koffie, nee het is haar kantoor, 
stelt ze. Midden in de natuur, en toch nabij de 

stad. En nabij het NBA-kantoor dat aan de Zuidas 
is gevestigd. Op afstand, en toch dichtbij: het past 
bij Deckers’ nieuwe rol. Ze is als eerste niet- 
accountant benoemd tot bestuurslid van de be-
roepsvereniging. Zonder stemrecht, maar met 
ambitie.

Immers, net als een frisse najaarsbries die de 
boomtoppen bevrijdt van hun kleurende gebla-
derte hoopt Deckers een kritische maar meeden-
kende insider van buiten in de beroepsgroep te 
zijn. Aan haar capaciteiten ligt het niet; het is een 
understatement om te zeggen dat Deckers veelzij-
dige belangstelling heeft. Een wetenschappelijke 
carrière vond ze ‘een tikje te krap’. Deckers is Sla-
viste, runde een eigen tolk-vertaalbureau, heeft 
zich verdiept in spraaktechnologie en mag zich 
bedrijfskundige noemen, met een mastertitel in 
verandermanagement. Ze spreekt naast haar 
moedertaal, Duits en Engels ook Russisch, Ser-
visch en Kroatisch. Ze is saxofoonspeler, hard-
loopcoach, doet zelf ook geregeld een duurloopje, 
speelde tafeltennis in de herencompetitie – ‘de 
dames gaven me te weinig weerstand’ – en schrijft 
recensies voor Managementboek.nl. Ze is com-
missaris bij het Trimbos Instituut, het Maxima Me-
disch Centrum en diverse instellingen in onder-
wijs en zorg. In die sectoren is ze ook actief als 
interim-bestuurder. Sinds juni zet ze haar experti-
se met enthousiasme in bij de NBA. ‘Ik heb wel va-
ker onbekend terrein betreden.’

MEER DAN VAKTECHNIEK
Een frisse wind kan de beroepsgroep wel gebrui-
ken, vindt Jan Wietsma, Deckers’ voorganger in 
het NBA-bestuur, die ook bij het gesprek aan-
schuift. Na vier jaar zwaait hij af. In dit duo-inter-
view blikken Wietsma en Deckers terug en voor-
uit. Of althans, Wietsma doet graag beide met de 

nodige directheid. Nog voor het interview begint, 
heeft Wietsma een meningsuitwisseling in gang 
gezet. ‘Accountants kunnen gewoon niet goed 
omgaan met zelfreflectie.’
Deckers: ‘Maar Jan, je bent zelf toch ook accoun-
tant?’
Wietsma: ‘In het openbaar ervaren accountants 
kritiek algauw als een aanval op hun persoon.’
Deckers: ‘Alle discussie is lastig. Het vak is ooit 
begonnen met de regels volgen. Maar vaktech-
niek is niet genoeg. Het is essentieel dit aan te vul-
len met filosofische, ethische en sociale capacitei-
ten. Soms heb je als accountant de capaciteiten 
van een mediator nodig.’
Wietsma: ‘Dat is mooi, maar zit de huidige gene-
ratie daar wel op te wachten? Wie van cijfers 
houdt, omdat cijfers niet liegen, kiest nu eenmaal 
eerder voor dit vak.’
Deckers: ‘Daar ben ik het niet mee eens. Er zijn 
vele manieren om op nul uit te komen.’

Over dat laatste schreef Deckers haar proef-
schrift: over de verschillende methoden om het 
rendement op investeringen door te rekenen. 
Harde methoden, stelt Deckers, waarmee juist 
een schijnzekerheid wordt gecreëerd.

WEG GEDIGITALISEERD
Wietsma’s onderwijsloopbaan kenmerkt zich door 
het ‘stapelen’, zo stelt hij. Via de mavo en meao 
deed Wietsma Staatspraktijkexamen Diploma 
Boekhouden. Hij ging al jong in loondienst, ‘in de 
periode dat je nog zeven jaarrekeningen op één 
dag opstelde’. Zijn loopbaan als accountant begon 
bij een administratiekantoor in Badhoevedorp, op 
vier minuten rennen van zijn huis.

Het waren de jaren tachtig. Witwasprotocollen be-
stonden niet. Wietsma ging geregeld ‘met 50.000 
euro in mijn binnenzak’ naar de bank. Het was 
ook vaak repetitief werk: ‘Na je veertigste maand-
overzicht, ken je dit vak door en door.’ De mini-
computer werd Wietsma’s redding: hij surfde gre-
tig op de eerste automatiseringsgolf. ‘Al gauw had 
ik mijn eigen baan weg gedigitaliseerd.’ Bij Fis-
count werd hij ‘probleemoplosser’. ‘Ik ontwierp 
bijvoorbeeld planningen om alle accountants op 
kantoor toch drie weken vakantie te geven.’ Tien 
jaar geleden begon hij voor zichzelf met MKB-Kre-
dietcoach. Bij de NBA was hij als bestuurslid on-
der andere verantwoordelijk voor innovatie en de 
community Accounttech.
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Wietsma: ‘Ja, ik voelde me altijd geroepen om de 
buitenwereld naar binnen te halen. Wat zouden 
de stakeholders ervan vinden? Dat was mijn stok-
paardje.’
Deckers: ‘Hoe heb je dat gedaan?’
Wietsma: ‘Nou, als er een probleem opdook, tuig-
de de NBA een commissie op. Daarin werden 
meestal enkel leden van de kantoren afgevaar-
digd, nooit mensen van buiten. Ik haalde de sta-
keholders naar binnen. En ik heb iedereen uitge-
nodigd die wilde meedenken over technologie in 
de accountancy: de kennisinstellingen, de hoge-
scholen, de softwareleveranciers.’

OP ZOEK NAAR DE MACHINE
Ook voor Deckers is digitalisering een speerpunt. 
Of, specifieker: kunstmatige intelligentie en data-
analytics, dat haar in haar bètakant aanspreekt.

Deckers: ‘Accountants beheren een enorme berg 
aan data.’
Wietsma: ‘Accountants laten die goudader an-
ders gewillig delven door softwarepartijen en fin-
techbedrijven. Neem voorspellende data-applica-
ties. Als accountant wil je bijvoorbeeld weten of 
de data de keuze voor betalingsuitstel van belas-
tingen rechtvaardigen. Alle grondstoffen zijn al in 
handen van accountants, maar we missen de ma-
chine die van die grondstoffen een product 
maakt.’
Deckers: ‘Maar hoe zouden kleine kantoren dat 
kunnen realiseren? Door zich te verenigen?’
Wietsma, zuchtend: ‘Samenwerking tussen ac-
countantskantoren is een hell of a job.’
Deckers: ‘Als 1.500 kantoren iets met data-analy-
tics of de circulaire economie moeten, wordt het 
niets. Zo was het ook met de zorginstellingen. 
Maar tegenwoordig werken ook medisch specia-
listen steeds intensiever samen. Als beroepsorga-
nisatie moet je dat stimuleren.’

SPANNINGEN IN DE 
BEROEPSVERENIGING
Governance is een ander speerpunt voor Dec-
kers. Zij vindt de codes voor goed bestuur in zorg 
en onderwijs inspirerend. Wietsma benadrukt de 
spanning die er bij de NBA zelf bestaat tussen de 
beroepsgroep vertegenwoordigen en toezicht 
houden op diezelfde beroepsgroep. Inmiddels 
heeft de NBA bijvoorbeeld een remuneratiecom-
missie, maar bij zijn aantreden nog niet.
Wietsma: ‘Hoe kunnen bestuurders dan worden 

beoordeeld op hun functioneren? De spanningen 
zitten in het model. Op grond van de accountants-
wet is de NBA toezichthouder en belangenbehar-
tiger. Aan de ene kant kiezen de leden het be-
stuur dat hen vertegenwoordigt. Aan de andere 
kant moet het bestuur de leden meekrijgen in het 
accepteren van nieuwe regelgeving. Je moet toe-
zicht en bestuur uit elkaar halen.’
Deckers: ‘Deze kwestie speelt bij alle ledenvereni-
gingen, van vakbonden tot sportbonden. Nee, 
eerst maar eens kijken wat we binnen de be-
staande structuren beter kunnen.’

Ook onder de NBA-leden zit een spanning, zeker 
bij de kleine kantoren, waarvan de beroepsbeoe-
fenaar tegelijk economisch eigenaar is.
Wietsma: ‘Elke keuze heeft daar impact op de in-
komsten. Maak je de verkeerde keuzes, dan kun 
je voor de tuchtrechter komen. Grote kantoren 
hebben een veel professionelere bestuurscul-
tuur.’
Deckers: ‘Wetgeving is nu eenmaal een feit. We 
zijn er uiteindelijk voor de accountants, niet voor 
de kantoren. Faalt de markt, dan moet de be-
roepsorganisatie ingrijpen. Daar moet je niet be-
nauwd voor zijn. Ook niet als bestuurder van bui-
ten.’

CHRISTEL
DECKERS

JAN
WIETSMA

INTERVIEW

‘IN HET 
OPENBAAR 
ERVAREN 
ACCOUN-
TANTS KRI-
TIEK 
ALGAUW 
ALS EEN 
AANVAL 
OP HUN 
PERSOON’
Jan Wietsma

‘SOMS HEB 
JE ALS 
ACCOUN-
TANT DE 
CAPACITEI-
TEN VAN 
EEN 
MEDIATOR 
NODIG’
Christel Deckers
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VAN ONZE PARTNER

Visma.net Accountancy 
maximale flexibiliteit voor 
grotere accountantskantoren

Dankzij Visma.net Accountancy kunnen accountantskantoren de klant 
ondersteunen met dienstverlening op maat. Kantoren kunnen het 
platform zelf vormgeven en inrichten met administratieve diensten waar 
de klant op dat moment behoefte aan heeft. ‘Accountants kunnen zich 
daarmee echt onderscheiden’, aldus Ivo Bodenstaff, commercieel 
directeur Visma Software.  

heeft plaatsgevonden, wordt de boeking automa-
tisch verwerkt. Wij noemen dit workflowgestuurd 
werken. De accountant beheert daarbij alle 
klantadministraties via de Client Manager. ‘In dit 
dashboard ziet de accountancyprofessional in 
een oogopslag welke administratie zijn aandacht 
nodig heeft. Het is niet langer nodig elke adminis-
tratie stuk voor stuk door te nemen, het platform 
werkt volgens het principe “management by ex-
ception”. Staan alle seinen op groen, dan hoeft de 
accountant niets te doen, staat er een sein op 
rood dan is actie vereist. Allemaal onderdelen van 
Visma.net Accountancy die helpen alle digitale ge-
gevensstromen efficiënt en effectief te verwer-
ken.’

LEUKER WERKEN 
‘Visma.net Accountancy kent tenslotte een uitge-
breide rapportage- en dashboardfunctionaliteit 
die volledig kan worden vormgegeven naar de in-
formatiebehoefte van de klant, zegt Bodenstaff. 
De mogelijkheden zijn oneindig. Ook zorgt het 
platform ervoor dat je aantrekkelijk bent als kan-
toor voor jonge, nieuwe medewerkers. Zij zullen 
graag kiezen voor een kantoor waarbij ze mogen 
werken met moderne, uitdagende tools. Het is 
ook veel leuker om op die manier samen te wer-
ken en de klant tailor-made oplossingen te bie-
den.’

Visma zal de accountancybranche vanaf novem-
ber gaan enthousiasmeren voor de Connected 
Experience voor Accountants. Bodenstaff: ‘We wil-
len accountants daarmee een ecosysteem bieden 
waarin we de beste innovatieve cloudoplossingen 
van de Visma-groep samenbrengen. Als Visma ge-
loven we niet in één softwarepakket: alle Visma-
-bedrijven zijn “best in class” en dat willen we ook 
zo houden. Maar we zorgen er wel voor dat onze 
oplossingen naadloos samenwerken. Met één 
keer inloggen kunnen accountants dan gebruik-
maken van de verschillende Visma-producten 
waarmee ze werken. Maar ook hierin zijn we flexi-

Het cloudplatform Visma.net Accountancy is ont-
wikkeld voor middelgrote tot grote accountants-
kantoren. ‘We merkten dat deze kantoren behoef-
te hebben aan een softwareoplossing waarmee 
ze veel flexibeler zijn in de manier van samenwer-
ken met de klant’, vertelt Bodenstaff. ‘Tot nu toe 
waren er twee situaties: of de klant doet de admi-
nistratie en de accountant kijkt mee, of de klant 
laat het werk over aan de accountant. Wij bieden 
het kantoor met Visma.net Accountancy een plat-
form waarmee accountant en klant samen kun-
nen werken aan de administratie. Samen bepalen 
zij de verdeling van de taken en werkzaamheden 
naar eigen wensen of behoeften.’ Een win-winsi-
tuatie voor zowel kantoor als klant, volgens Bo-
denstaff. ‘De ondernemer is meer betrokken bij 
de financiën en weet beter hoe hij ervoor staat. 
En de accountant zit veel dichter op de business 
van de ondernemer en kan zo beter advies ge-
ven.’ Daarnaast kun je met dit platform elke klant 
bedienen, of hij nu een eenvoudige administratie 
heeft of grote complexe administraties. Al zo’n 
twintig Top 50-kantoren werken naar tevreden-
heid met het platform, vertelt Bodenstaff.

ADMINISTRATIE VERDELEN
Het platform is zo ontwikkeld dat de dienstverle-
ning flexibel kan worden ingericht. ‘Dat is echt de 
kracht van ons product', zegt Bodenstaff. ‘Accoun-

VISMA

tant en klant kunnen kiezen welk deel van de ad-
ministratie door wie wordt gedaan. Dit kan zelfs 
zo fijnmazig worden ingericht dat de klant echt 
maar één klein onderdeel uitvoert binnen het ad-
ministratieve proces. Wij noemen dit microservi-
ces, geeft Bodenstaff aan. Denk hierbij aan het 
goedkeuren van betalingen. Maar als de klant 
graag zelf facturen wil maken of delen van de 
boekhouding wil uitvoeren dan kan dat uiteraard 
ook. Laat hij dat liever over aan zijn accountant of 
wil hij dat in drukke perioden aan hem uitbeste-
den, geen enkel probleem. Diensten zijn naar ei-
gen keuze in te richten en kunnen op elk moment 
worden aan- en uitgezet.’ 

MANAGEMENT BY EXCEPTION
‘Juist in een tijd waarin de accountancybranche 
kampt met personeelstekorten biedt Visma.net 
Accountancy voordelen, zo vertelt Bodenstaff ver-
der. ‘De administratieve processen zijn volledig 
geautomatiseerd binnen Visma.net. De automati-
sering gaat hierdoor echt voor je werken en 
neemt werkzaamheden van medewerkers over. 
‘Neem het purchase-to-payproces. Hierbij worden 
inkomende elektronische facturen direct ingele-
zen en verwerkt. Scannen en herkennen hoeft 
dus niet meer. De klant krijgt via het systeem of 
de app een notificatie met het verzoek de in-
kooporder goed te keuren. Zodra de goedkeuring 

bel. Als een accountantskantoor de voorkeur 
geeft aan een andere fiscale oplossing of een an-
der programma voor het opmaken van de jaarre-
kening, dan kan dat ook.’  
Visma Software heeft inmiddels dertig jaar erva-
ring in het automatiseren van processen binnen 
accountantskantoren. Met kennis van de nieuw-
ste technologieën wil het softwarebedrijf accoun-
tants helpen de dienstverlening aan de klant te 
optimaliseren. ‘Zo creëren we vooruitgang’, aldus 
Bodenstaff.

 ‘MET ÉÉN KEER INLOGGEN KUNNEN 
ACCOUNTANTS GEBRUIKMAKEN VAN 
DE VERSCHILLENDE VISMA-PRODUC-
TEN WAARMEE ZE WERKEN'
Ivo Bodenstaff

IVO
BODENSTAFF

Visma.net Accountancy
Maximale flexibiliteit & unieke 
samenwerking met cliënten
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Meer werk, meer omzet, 
meer groei, meer consolidatie
Over werk hebben accountants niet te klagen. Dat valt te merken aan de 
omzetontwikkeling van de vijftig grootste kantoren: er wordt meer omgezet, meer 
verdiend en dus flink gegroeid. Maar in deze verzadigde accountancymarkt doemt een 
consolidatieslag aan de horizon. De Accountancy Vanmorgen Top 50 in acht trends.

voor accountantskantoren het grootst is. En om-
dat de overheid met coronasteunmaatregelen 
en belastinguitstel de kapitaalstroom gaande 
heeft gehouden, bloeit de accountancy als nooit 
tevoren.

EEN KWART MILJARD EURO MEER 
OMZET
Het goede nieuws is dus groei. Voor de top 
50-kantoren als geheel geldt dat zowel voor de 
omzet als voor het aantal mensen dat werkzaam 
is binnen de accountancy. De vijftig kantoren in 
de AV-Top 50 genereerden in 2019 een omzet 
van € 5,16 miljard, een jaar later is dat € 5,41 mil-
jard. Een mooie omzetstijging van € 254 miljoen, 
ofwel een gemiddelde groei van 4,9 procent.

Een belangrijkere stijging is wellicht die van het 
aantal medewerkers dat bij de top 50-kantoren 
werkt. In 2019 lag het aantal op 35.351 fte, een 
jaar later op 36.700 fte. Dat is goed nieuws, ie-
dereen binnen de accountancy weet immers dat 
er al jaren een war for talent aan de gang is. 
Deze strijd is zo bepalend geworden dat het wel 
of niet weten aantrekken van nieuwe mensen 
leidend is geworden voor groei. De arbeidsmarkt 
als beperkende factor, deze verzuchting wordt in 
menig jaarverslag van accountantskantoren ge-
daan. Niettemin slagen de kantoren in de AV-Top 
50 erin nieuw talent aan zich te binden. 

Op de volgende pagina benoemen we de acht 
trends in de Accountancy Vanmorgen Top 50.

Voor een krimpjaar was 2020 een verrassend 
economisch succes. Althans – in de accountancy. 
Door de coronacrisis kromp de algehele Neder-
landse economie volgens het Centraal Bureau 
voor de Statistiek met 3,8 procent. Dit geldt niet 
voor de accountancy, zo blijkt uit onze jaarlijkse 
ranglijst. De kantoren groeiden gemiddeld met 
4,9 procent.

DIEPER INZICHT IN DE MARKTONT-
WIKKELINGEN
Die ranglijst heet overigens sinds dit jaar de Ac-
countancy Vanmorgen Top 50. In 2008 begon ad-
vieskantoor Full Finance de lijst als een top 20. 
Twee jaar later breidde de lijst uit naar een top 
30. En dit jaar verzamelden Accountancy Van-
morgen en Full Finance de cijfers van liefst vijftig 
accountantskantoren. Met die uitbreiding krijgt 
Nederland niet alleen een breder inzicht in de re-
levante kantoren in de accountancy, ook ver-
schuift de focus in de ranglijst naar de bewegin-
gen in de lijst in het midden- en kleinbedrijf. Zo 
ligt de omzetgrens van de top 50 over 2020 rond 
de tien miljoen euro.

Spelen klanten die in financiële problemen ver-
keren de accountancy parten of leveren de ver-
schillende steunmaatregelen toch vooral extra 
werk en dus extra inkomsten op? Het antwoord 
is duidelijk: groei, groei en nog eens groei. De re-
den is eenvoudig: het jaarlijkse terugkerende 
jaarrekeningen- en aangiftewerk maakt dat het 
risico op dubieuze debiteuren in laagconjunctuur 

De stand van de accountancy in acht trends

POSITIE OMZET (x € 1 mln.) WERKNEMERS (fte)
2020 2019 2020 2019 2020 2019
1 (1) Deloitte2  1.015,5  968,2 6.455 6.134 
2 (2) PwC3  949,8  884,1 5.315 5.045 
3 (3) EY3  905,0  877,0 4.941 4.838 
4 (4) KPMG5,6  549,6  530,4 3.601 3.443 
5 (5) BDO  306,9  293,8 2.498 2.432 
6 (6) Flynth  142,9  141,5 1.327 1.283 
7 (7) Mazars4  123,7  111,8 926 880 
8 (8) Baker Tilly  99,5  96,1 741 740 
9 (10) Alfa  95,0  87,2 866 823 
10 (9) Accon avm1  87,0  90,3 835 873 
11 (11) De Jong & Laan  71,8  69,2 563 541 
12 (12) Grant Thornton  66,7  64,4 493 479 
13 (14) RSM  63,5  60,0 458 446 
14 (15) DRV  62,9  59,2 519 491 
15 (13) ABAB  62,8  60,1 600 619 
16 (16) Crowe Foederer  52,7  51,4 387 376 
17 (17) Countus  48,9  47,5 447 430 
18 (18) mth  41,9  41,3 358 362 
19 (19) Witlox Van den Boomen  38,3  36,9 277 289 
20 (20) Van Oers  36,8  35,8 323 307 
21 (22) KroeseWevers  36,6  33,9 297 273 
22 (21) Schipper Groep  35,3  34,5 306 304 
23 (23) Visser & Visser  32,9  30,7 266 251 
24 (28) ETL  31,7  25,5 310 220 
25 (25) CROP  30,7  28,5 243 235 
26 (24) HLB Van Daal  29,3  28,9 228 226 
27 (27) Verstegen  29,1  26,8 151 146 
28 (29) PKF Wallast  28,5  25,1 204 181 
29 (26) Koenen en Co  28,4  27,9 222 236 
30 (30) Ruitenburg  24,5  23,5 201 181 
31 (31) Bentacera  22,8  20,8 215 202 
32 (32) Bol Adviseurs  20,6  20,4 161 157 
33 (33) Stolwijk Kennisnetwerk  15,9  15,5 137 131 
34 (34) ESJ  15,8  15,0 135 136 
35 (40) Vermetten  15,4  13,0 140 120 
36 (39) Van Ree Accountants  15,0  13,2 129 115 
37 (35) Lansigt  14,7  14,5 122 123 
38 (36) JAN Accountants  14,3  14,2 141 137 
39 (38) Schuiteman  14,0  13,3 124 115 
40 (43) Eshuis  13,9  12,1 124 111 
41 (41) Hoek en Blok  13,8  12,9 113 108 
42 (37) De Hooge Waerder  13,8  13,4 101 105 
43 (42) Joanknecht  12,9  12,1 110 108 
44 (44) Omnyacc7  12,6  11,9 126 126 
45 (45) Qconcepts5  11,9  11,6 72 54 
46 (50) Crowe Peak  11,6  9,3 76 70 
47 (46) Rijkse  11,3  10,9 115 104 
48 (47) ABIN  11,0  10,8 89 87 
49 (49) OOvB  10,4  9,7 86 82 
50 (48) Hendriksen Accountants  10,3  10,6 100 102 

Misha Hofland
Wilbert Geijtenbeek

Voetnoten: 1 De omzet van 2020 betreft een schatting  2 Gebroken boekjaar eindigend op 31 mei 2020  3 Gebroken boekjaar eindigend op 30 
juni 2020 4 Gebroken boekjaar eindigend op 31 augustus 2020  5 Gebroken boekjaar eindigend op september 2020  6 Omzet KPMG, exclusief 
KPMG Meijburg  7 Omzet betreft de kantoren van OmnyTop: Den Helder, Leeuwarden, Schagen en Texel

1 10 100 1.000



2322 AV-TOP 50  |  NOVEMBER 2021 NOVEMBER 2021 | AV-TOP 50   

vorig jaar met 2,5 procent in omzet ten opzichte 
van 2019. Met hun stabiele klantenportefeuilles 
boeken veel accountantskantoren kleine plusjes 
van enkele procenten, naast een ook niet onaan-
zienlijk deel dat groeipercentages behaalt van 5 
tot 10 procent.

TREND 2 
BINNEN DE BIG FOUR KRIJGEN DE BIG 
THREE VORM
Het verschil tussen de Big Four en alle andere 
kantoren bleef ook in 2020 groot. Deloitte      
ging als eerste accountantskantoor ooit door de 
magische grens van 1 miljard omzet. Een mijl-
paal, waarmee Deloitte voor het zesde jaar op rij 
op kop gaat in de markt. De onderlinge verhou-
ding tussen de Grote Vier is niet gewijzigd ten 
opzichte van een jaar eerder, al is de spurt van 
vooral PwC      opvallend. Een flinke omzet-
sprong van ruim € 65 miljoen, ofwel van 7,4 pro-
cent, doet dat kantoor verder uitlopen op con-
current EY     . Met elk omzetten van benoorden 
de € 900 miljoen, kunnen we inmiddels al onder-
scheid maken tussen de Grote Drie binnen de 
Big Four en de hekkensluiter. KPMG      neemt al 

TREND 1 
DE GROEI IS BREED VERDEELD
In algemene zin valt op dat er zich binnen de 
ranglijst weinig echt grote onderlinge verschui-
vingen voordoen. Waar die wel te zien zijn, spe-
len overnames soms een grote rol. Het beste 
voorbeeld daarvan is ETL    , dat zich vanuit 
Duitsland inkoopt, met een omzetgroei van na-
genoeg een kwart. Het bedrijf stijgt vier plaatsen 
op de ranglijst. Ook in die categorie valt 
Vermetten    , dat vijf posities omhoog spurtte 
met een omzetgroei van bijna een vijfde. Onder 
de meer autonome groeiers vallen Mazars     , 
PKF Wallast     , Van Ree Accountants     , 
Eshuis      en Crowe Peak     op met een groei in 
dubbele cijfers. En dan moeten natuurlijk 
meteen ook de twee uitzonderingen in de rang-
lijst worden benoemd: Accon avm     en 
Hendriksen accountants     . Het verhaal van 
top 10-kantoor Accon avm is bijzonder en behan-
delen we verderop in dit artikel. Hendriksen 
accountants neemt in de AV-Top 50 de laatste 
plaats in beslag. Het Twentse accountantskan-
toor (met vestigingen in Tubbergen, Almelo, Rijs-
sen, Oldenzaal, Enschede en Hardenberg) daalde 

sinds 2012 de vierde plek in en ziet zijn afstand 
met deze Big Three ook dit jaar oplopen in euro’s 
gemeten. We plaatsen hier de kanttekening dat 
wij de omzet van het gelieerde juridische en be-
lastingadvieskantoor KPMG Meijburg & Co niet 
meerekenen in onze ranglijst.

TREND 3 
NATIONALE KAMPIOENEN 
ONDERPRESTEREN
In de top 10 springen Flynth     en Accon avm
in het oog. Nationale kampioen Flynth groeide 
slechts licht en ziet op een slinkend afstandje het 
Franse Mazars naderen. De andere nationale 
kampioen, Accon avm, daalde zelfs in omzet en 
liet zich inhalen door concurrent Alfa     . Het be-
drijf wist ook behoorlijk wat minder professio-
nals aan zich te binden: het aantal werknemers 
daalde van 873 naar 835 fte. Na twee jaren van 
beperkte omzetgroei is Accon avm daarmee 
weer terug bij waar het voor die tijd was: krimp. 
Bij de omzetcijfers moet worden aangetekend 
dat het een schatting betreft. Accon avm heeft 
eind september 2021 namelijk nog altijd geen 
jaarcijfers bekendgemaakt – een bijzonderheid 

in deze ranglijst. Wel is helder dat Accon avm 
onderpresteert, zo bevestigt Theo de Vries, de 
nieuw aangetreden interim-bestuurder. Aan 
Accountancy Vanmorgen vertelde hij dat de ex-
ploitatie in 2020 verlieslatend was en dat de om-
zet licht is gedaald. De geschatte omzetcijfers 
zijn voorgelegd aan Accon avm, maar het kan-
toor wenste daarop niet te reageren. 

Duidelijk is dat het accountskantoor kampt met 
flinke financiële problemen. De Vries: ‘Een deel 
van mijn opdracht zal zijn daarvoor een verkla-
ring te vinden; om te weten te komen of de 
krimp en het verlies structureel of incidenteel 
zijn.’ Op de vraag of de interim-bestuurder zich 
als puinruimer ziet bij Accon avm antwoordde hij 
bevestigend: ‘Het is misschien een zwaar woord. 
Ik noem mezelf liever specialist in veranderings-
trajecten. Ik heb niet zoveel zin in bedrijven die 
op rolletjes lopen. Ik vind het prachtig als ik in 
een branche die ik goed ken, zoals die van 
accountantskantoren, wat kan verbeteren. Daar-
om vind ik deze opdracht uitdagend.’
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DE OMZET 
PER 
MEDEWER-
KER LIGT BIJ 
DE BIG FOUR 
€ 47.000 
HOGER DAN 
BIJ DE REST 
VAN DE 
AV-TOP 50

TREND 4 
HET IS DRINGEN IN DE SUBTOP
Alfa valt met een forse omzetgroei van 8,9 pro-
cent positief op en steeg een positie op de rang-
lijst. Als Alfa in staat is zijn huidige groei voort te 
zetten, kan het volgend jaar concurrent Baker 
Tilly     evenaren. Het zuidelijk georiënteerde 
ABAB      groeide vorig jaar weliswaar met 4,5 
procent, maar zakt twee posities op de ranglijst. 
In de subtop is het dan ook dringen: concurren-
ten RSM     en DRV      groeiden net een tikje har-
der en zijn het agro- en MKB-kantoor voorbijge-
streefd. HLB Van Daal      zakt ook twee plekken. 
Het is het laatste jaar dat het kantoor als zodanig 
voorkomt in de lijst, want inmiddels zijn HLB Van 
Daal en Witlox Van den Boomen     gefuseerd 
tot HLB Witlox Van den Boomen. Behalve de al 
eerdergenoemde groeiers presteren ook Kroese-
Wevers      , Visser & Visser      , CROP      en 
Verstegen      prima, afgemeten aan hun omzet-
groei.

TREND 5 
FRISSE NIEUWKOMERS VERRASSEN
Nu de Top-30 de AV-Top 50 is geworden, is de 
hamvraag welke kantoren nieuw in de lijst te-
recht zouden komen. Onder de nummers 31 tot 
en met 50 bevinden zich bekende namen als 
Bentacera     , Bol adviseurs     , ESJ      en JAN 
accountants     , die in het verleden ook al wel 
eens in de Top-30 voorkwamen. Naast deze her-
intreders zijn er meerdere verrassingen te vin-
den op de tweede helft van de lijst. Neem het 
Eindhovense Joanknecht     , dat de hoogste is 
op de lijst met slechts één vestiging. ABIN     , 
met twee vestigingen in Zuid-Holland, wist zich 
op zijn beurt met een serie overnames de afgelo-
pen jaren op te werken. De omzetgroei was het 
afgelopen jaar beperkt, maar het accountants-
kantoor haalt met een omzet van € 11 miljoen 
niettemin net de drempel. Het voornamelijk op 
audit gerichte Qconcepts      maakte de afgelo-
pen jaren – mede door auditportefeuilles over te 
nemen – een flinke groei door. De omzetgroei zal 
komend jaar doorzetten. Ook weet het kantoor 
erg goed mensen aan zich te binden, want het 
personeelsbestand nam vorig jaar met 32 pro-
cent toe. Er zijn veel regionale kantoren onderin 
de lijst te vinden met een handvol vestigingen en 
een omzet van 10 tot 15 miljoen euro. In die cate-
gorie zijn de onderlinge omvangverschillen rela-
tief klein.

TREND 6 
MKB-KANTOREN ZIJN RELATIEF 
DECLARABELER GEWORDEN
In dit jaar, waarin coronamaatregelen zorgen 
voor veel extra werk in een toch al schaarse ar-
beidsmarkt, stijgen de prijzen van accountants-
werk. Afgelopen jaar zette de gemiddelde werk-
nemer € 147.400 euro om. Omdat meer dan de 
helft van de medewerkers op de AV-Top 50 
werkt bij de prijzige Big Four-kantoren, vertekent 
dat het beeld. Bij die kantoren ligt het gemiddel-
de op € 168.400. Niet vreemd, daar hun controle-
praktijken sterk zijn gericht op de Amsterdamse 
Zuidas en de internationale klandizie. Tussen dat 
bedrag en dat van de MKB-kantoren prijkt een 
gat van bijna een halve ton. Voor de kantoren 
vanaf BDO      en daaronder op de lijst, is de ge-
middelde jaaromzet per werknemer € 121.400. 
Meer dan een ton omzet per fte is zo onderhand 
wel de standaard geworden. In de AV-Top 50 
komt nog maar één kantoor voor dat daar niet 
aan tipt: het voornamelijk op Zeeland georiën-
teerde Rijkse     , met € 98.300 per fte. Het valt 
op dat een specialisatie op vakkennis of branche 
kantoren helpt hun omzet per accountant te stu-
wen. De Grote Vier worden bijvoorbeeld afge-
troefd door het op zorg georiënteerde 
Verstegen, dat met € 192.700 uitstekend pres-
teert en de lijst aanvoert. Ook Qconcepts pres-
teert met € 165.900 zeer goed.

TREND 7 
OOK MET MINDER PERSONEEL VALT 
OMZETGROEI TE BEHALEN
Opvallend is dat er ook accountantskantoren zijn 
die er niet in slagen meer personeel aan te trek-
ken, maar desondanks een omzetstijging boe-
ken. Baker Tilly is een voorbeeld daarvan. Het 
kantoor telde nagenoeg een gelijk aantal mede-
werkers ten opzichte van een jaar eerder, maar 
boekte wel een omzetgroei van 3,5 procent. De 
omzet per fte bij Baker Tilly ging dan ook om-
hoog, van € 129.900 per fte in 2019 naar € 134.300 
een jaar later. Ook bij ABAB en Witlox Van den 
Boomen valt op dat er met minder mensen meer 
omzet is behaald. Kantoren met van huis uit een 
agrarische achtergrond hebben overigens lagere 
tarieven dan andere kantoren.
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TREND 8 
DE MARKT CONSOLIDEERT 
VERDER
Ook dit jaar zijn veel accountants druk 
met het afwikkelen van alle steunrege-
lingen die verband houden met het 
coronavirus. Alle seinen staan daar-
mee op groen: ook 2021 zal in het te-
ken staan van groei. De krapte op de 
arbeidsmarkt blijft voor kantoren een 
remmende factor bij het realiseren 
van die groei. In deze verzadigde per-
soneelsvijver verhevigt onherroepelijk 
de consolidatieslag. De lijst van vol-
gend jaar zal door verschillende fusies 
en overnames worden opgeschud. We 
zien HLB Witlox Van den Boomen een 
fl inke sprong maken, richting positie 
12, met pro forma evenveel omzet als 
Grant Thornton    . Ook lijkt het een 
zekerheid dat ETL en Vermetten door-
groeien. Beide accountantskantoren 
gaan dit jaar namelijk door met wat ze 
ook in 2020 al volop deden: andere 
kantoren schaken. ETL nam dit jaar al 
NBC Eelman & Partners, Cinq en 
BW&S als partners over. Vermetten 
breidde uit met Rekenraad en Accoun-
tenz+. Ook Van Ree Accountants, dat 
vorig jaar al prima presteerde, zal blij-
ven doorgroeien. Koster Accountants 
uit Bodegraven sloot zich eerder dit 
jaar namelijk aan bij het accountants-
kantoor.

OVER DE ACCOUNTANCY 
VANMORGEN TOP 50
De AV-Top 50 is tot stand gekomen met 
medewerking van Marcel Maassen en 
Arjen Schutte van Full Finance. De lijst is 
samengesteld op basis van gepubliceerde 
jaarstukken en door de accountantskanto-
ren aan de redactie beschikbaar gestelde 
fi nanciële gegevens. Bij een enkel kantoor 
is een beredeneerde schatting gemaakt, 
op basis van feitelijke gegevens. De kanto-
ren zijn in de gelegenheid gesteld de feiten 
te controleren en hun prestaties toe te lich-
ten.

Moet jij je klant het antwoord op zijn vraag schuldig blijven door onvoldoende 
kennis? Niet nodig: je bent slechts een telefoontje, mailtje of muisklik verwijderd 
van het antwoord. Hoe? Sluit je aan bij Fiscount en benut al onze specialismen 
en vaardigheden. Ruim 1200 kantoren gingen je voor!

www.fiscount.nl

Vragen?
Heb je vragen of wil je Heb je vragen of wil je Heb je vragen of wil je Heb je vragen of wil je 
gewoon meer weten? gewoon meer weten? 
Neem gerust contact Neem gerust contact 
op met een van onze 
relatiebeheerders. 
Zij zijn er voor jou!

Bel 038-4561900

Een greep uit ons aanbod
  Onbeperkt toegang tot onze modellenbank met meer dan 450 praktijkmodellen

  Exclusieve toegang tot onze vaktechnische telefonische helpdesk: de Fiscofoon

   Toegang tot een netwerk van meer dan 40 adviseurs en 20 verschillende disciplines, 

waardoor jouw kantoor alle specialismen in huis heeft

  Vrijwel dagelijks vaktechnische informatie per e-mail via de Fiscasus

  Een groot aanbod PE-erkende webinars en trainingen met een mooie korting van 25%

  Ruim aanbod eindklantproducten, waaronder naast de kwartaaluitgave van het 

FiscKwartaal(tje), het FiscKoffertje met Prinsjesdag, de Actiepunten en 

Startpunten aan het eind en het begin van het jaar eveneens met een korting 25%

  FiscContacten: cliëntenbrieven om je cliënten gericht over een onderwerp te 

informeren en adviseren

  Kantoorondersteuning en waarneming

….en nog veel meer, waarmee jij je klant van dienst kunt zijn. 
Sluit je aan en ervaar het gemak!

 Aansluiten bij Fiscount: 

DOEN!
ANALYSE

€ 1.000 groei € 1.000 krimp

OMZET/FTE 
(x €1.000)

GROEI OF KRIMP

2020 2019-2020
Verstegen 192,7
EY 183,1
PwC 178,7
Qconcepts 165,9
Deloitte 157,3
KPMG 152,6
Crowe Peak 152,1
PKF Wallast 139,7
RSM 138,6
Witlox Van den Boomen 138,3
De Hooge Waerder 136,3
Crowe Foederer 136,2
Grant Thornton 135,3
Baker Tilly 134,3
Mazars 133,6
HLB Van Daal 128,5
Bol Adviseurs 128,0
Koenen en Co 127,9
De Jong & Laan 127,5
CROP 126,1
Visser & Visser 123,7
KroeseWevers 123,2
ABIN 123,2
BDO 122,9
Hoek en Blok 122,1
Ruitenburg 121,9
DRV 121,2
Lansigt 120,7
OOvB 120,4
Joanknecht 117,3
ESJ 117,0
mth 117,0
Van Ree Accountants 116,7
Stolwijk Kennisnetwerk 115,5
Schipper Groep 115,4
Van Oers 113,9
Schuiteman 112,8
Eshuis 112,1
Vermetten 110,0
Alfa 109,7
Countus 109,4
Flynth 107,7
Bentacera 106,1
ABAB 104,7
Accon avm 104,2
Hendriksen Accountants 103,6
ETL 102,3
JAN Accountants 101,4
Omnyacc 100,0
Rijkse 98,3

€ 10.000 groei € 10.000 krimp
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AV-TOP 50 PROFIELEN

daarvoor tot € 905 mil-
joen. De winst daalde licht 
tot € 153 miljoen. Met een 
groei van 2 procent van 
het aantal medewerkers 
noemt het kantoor de re-
sultaten ‘bevredigend, on-
danks de uitzonderlijke 
omstandigheden’.

4.
KPMG
De hekkensluiter van de 
Grote Vier sloot het boek-
jaar 2019-2020 af met een 
winstdaling van € 61,7 mil-
joen. De klappen vielen bij 
de adviespraktijk van 
KPMG: na een uitsteken-
de eerste helft van het 
boekjaar kwam die vanaf 
maart 2020 in zwaar weer 
door de pandemie. 
Bestuursvoorzitter 
Stephanie Hottenhuis 
toonde zich desondanks 
tevreden over het resul-
taat. ‘We zijn wendbaar 
genoeg gebleken om de 
tegenslag op te vangen.’ 
De omzet en winst bij de 
accountants namen licht 
toe. Zo steeg de auditom-
zet met 4,5 procent naar 
€ 310 miljoen; de winst 
van die praktijk nam toe 
met 16 procent tot € 82,4 

1.
DELOITTE
Keurige groeicijfers voor 
het grootste accountants- 
en advieskantoor van Ne-
derland. Voor het eerst 
komt de omzet boven de 
€ 1 miljard – een groei van 
4,9 procent. Dat is vooral 
te danken aan de succes-
volle consultingpraktijk, 
die in omzet met 15 pro-
cent toenam tot € 305,6 
miljoen. Deloitte nam per 
saldo 300 medewerkers 
aan. De omzet per mede-
werker nam slechts ge-
ring af. De grootste van 
de Big Four haalt traditie-
getrouw de minste omzet 
uit wettelijke controles: 
een nagenoeg stabiele 
€ 229,8 miljoen.

2.
PWC
Van de Big Four is PwC de 
snelste groeier. Die groei 
zit niet in de audittak, van 
oudsher een belangrijke 
pijler in Nederland van dit 
Britse accountants- en ad-
vieskantoor. Die praktijk 
kromp met 5,2 procent. 
De adviespraktijk profi -
teerde wel van een toene-
mende vraag.

3.
EY
De omzet van EY Neder-
land steeg in het boekjaar 
2019-2020 met 3,2 procent 
ten opzichte van het jaar 

miljoen. De omzet van de 
fi scale adviespraktijk, die 
ressorteert onder zuster-
maatschappij KPMG 
Meijburg, is in onze rang-
lijst niet meegeteld.

5.
BDO
Voor BDO was 2020 een 
goed jaar. De omzet steeg 
met 4,5 procent tot € 307 
miljoen. De sterkste groei 
werd opnieuw geboekt 

door de adviestak, maar 
met 6,8 procent was de 
groei beduidend minder 
dan de plus van 16 pro-
cent van 2019. In de audit-
praktijk wist BDO het gat 
met de Big Four te verklei-
nen door 5,9 procent te 
groeien. De omzet in wet-
telijke controles bedroeg 
€ 114,2 miljoen.

6. 
FLYNTH
In omzet is Flynth het zes-
de accountants- en ad-
vieskantoor, maar de ge-
middelde omzet per fte 
(€ 107.700) moet zorgen 
baren. Die is namelijk 24 
procent lager dan die van 
Mazars en 37 procent la-
ger dan Baker Tilly. Flynth 
is ook relatief beperkt 
actief in de markt voor 
wettelijke controles. Het 
kantoor haalt slechts 8,9 
procent van de totale om-
zet uit audits. Dat is bijna 
vijf keer minder dan Ma-
zars. Met bijna 21 procent 
groei in audits toont 
Flynth echter wel de am-
bitie een groter deel van 
deze markt naar zich toe 
te trekken. Het kantoor 

groeide het afgelopen 
jaar vrijwel alleen in wet-
telijke controles.

7. 
MAZARS
Voor het van oorsprong 
Franse accountantslabel 
was 2020 een goed jaar. 
Met een omzetgroei van 
ruim 10 procent weet 
Mazars zijn achterstand 

op de Big Four fors terug 
te dringen. Het kantoor 
behoort tot de snelste 
groeiers in de AV-Top 50. 
Vooral de auditpraktijk 
draait bovengemiddeld. 
Het aantal medewerkers 
steeg in 2020 met 46 fte, 
ofwel een uitbreiding van 
5,2 procent. De omzet per 
fte pluste met ruim 5 pro-
cent, wat eveneens aan-
merkelijk beter is dan de 
concurrenten die Mazars 
in deze ranking voor moet 
laten.

8. 
BAKER TILLY
Met een omzetgroei van 
3,5 procent was Baker Til-
ly in 2020 een relatieve 
underperformer – zowel 
Mazars als Alfa groeiden 
beduidend sneller. Baker 
Tilly deed in 2019 afstand 
van zijn OOB-vergunning, 
maar dat zette geen rem 
op de auditpraktijk. De 
omzet daarvan nam met 
€ 3 miljoen toe, een groei 
van bijna 7 procent. Van 
de top 7 behaalt Baker Til-
ly na KPMG de meeste 
omzet uit wettelijke con-
troles: 43,7 procent van 
het totaal.

9. 
ALFA 
Alfa maakt een sprongetje 
op de ranglijst. Het Wage-
ningse accountants- en 
advieskantoor boekte een 
knappe omzetgroei van 
bijna 9 procent naar € 95 
miljoen. De groei is mede 
het gevolg van de overna-
me van Novel Groep 
Accountants & Adviseurs, 
eind 2019. Zowel de toe-

name van het aantal me-
dewerkers (plus 5,2 pro-
cent) als de omzet per fte 
(plus 3,5 procent) wijzen 
op een gezond en stabiel 
perspectief. In de audit-
markt liggen voor Alfa 
kansen: het kantoor 
groeide met 15,4 procent, 
maar genereert slechts 
6,3 procent van zijn om-
zet (ofwel € 6 miljoen) 
met wettelijke controles.
Lees ook het portret van 
Alfa op pagina 66.

10. 
ACCON AVM
Eén plek omlaag voor Ac-
con avm, dat de publicatie 
van zijn cijfers over 2020 
moest uitstellen. In sep-
tember 2021 trad interim-
bestuurder Theo de Vries 
aan om orde op zaken te 
stellen. ‘De prestaties zul-
len niet positief zijn’, liet 
hij weten. ‘De exploitatie 
was in 2020 verlieslatend. 

En de omzet is licht ge-
daald. Een deel van mijn 
opdracht zal zijn om daar-
voor een verklaring te vin-
den; om te weten te ko-
men of de krimp en het 
verlies structureel of inci-
denteel zijn.’ De Vries zou 
onder meer kunnen kij-
ken naar de gemiddelde 
omzet per fte: die is met 
€ 101.400 zeer laag. Accon 
avm leverde in 2019 zijn 
OOB-vergunning in. 
Slechts 5 procent van het 
resultaat (ofwel € 4,5 mil-
joen) komt uit de audit-
praktijk, zo ramen wij op 
basis van gesprekken.
Lees ook het portret van 
Accon avm op pagina 92.

11. 
DE JONG & LAAN
In 2020 werd € 2,6 miljoen 
meer omzet genoteerd 
dan in 2019. De omzetstij-
ging komt voor rekening 
van de accountancy- en 
de controletak. In de per-
soneelsadviestak werd 
juist minder omgezet. De 
Jong & Laan groeide in 
2020 weinig in wettelijke 
controles (plus 1,2 pro-
cent). Voor het kantoor 
zijn audits goed voor 16,2 
procent van de totale om-
zet.
Lees ook het portret van De 
Jong en Laan op pagina 95.

12. 
GRANT THORNTON
De groeiambitie is stevig: 
eind 2024 wil het kantoor 
€ 100 miljoen omzet halen 
en in de top 10 van ac-
countantskantoren staan. 
Daarvoor is een gemid-
delde groei nodig van 
meer dan 10 procent. In 
2020 haalde Grant Thorn-
ton dat bij lange na niet: 
de omzetplus bedroeg 
slechts 3,6 procent. In au-
dits groeide Grant Thorn-
ton 4,9 procent – ook dat 
groeitempo is aanzienlijk 
lager dan de concurreren-
de kantoren die met meer 
dan 10 procent groeiden 
in assurance.

‘WE ZIJN WENDBAAR GENOEG GEBLEKEN 
OM DE TEGENSLAG OP TE VANGEN’
Stephanie Hottenhuis

‘HET IS MIJN OPDRACHT OM TE WETEN TE 
KOMEN OF DE KRIMP STRUCTUREEL OF 
INCIDENTEEL IS’
Theo de Vries
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PORTRET BENTACERA #31

13. 
RSM
RSM klimt in de Neder-
landse markt een plek 
dankzij een omzetstijging 
van bijna 6 procent. De 
groei zit vooral in de 
auditpraktijk, die met 29,4 
procent groeide. Bijna 28 
procent van de inkomsten 
van RSM komen uit wette-
lijke controles. Het inter-
nationale kantoor, dat nu 
vijf jaar actief is onder de 
naam RSM, profi teert van 
een toegenomen naams-
bekendheid. RSM Neder-
land stond eind 2020 voor 
de derde keer op num-
mer 1 in de categorie 
accountancy van de 
MT1000.
Lees ook het portret van 
RSM op pagina 84.

14. 
DRV
De omzet van DRV groei-
de in 2020 met 6,3 pro-
cent naar € 62,9 miljoen. 
Daarmee steeg DRV (12 
kantoren in Zuidwest-
Nederland en met een 
historie van 99 jaar) één 

plaats in de AV-Top 50. De 
groei werd volgens het 
kantoor getemperd door 
de coronacrisis en de 
krapte op de arbeids-
markt. De adviestak daar-
entegen groeide stevig, 
met 12,4 procent, en ook 
in de auditmarkt nam de 
omzet van DRV toe. Met 
43,4 procent omzetgroei 
in assurance is DRV de 
een na snelste groeier in 
de Audit-Top 30. In 2020 
was DRV bovendien de 
sterkste stijger in de 
MT1000: het belandde in 
de categorie accountancy 
op de vierde stek.
Lees ook het portret van 
DRV op pagina 94.

15.
ABAB
Met een omzetgroei van 
4,5 procent tot € 62,8 
miljoen nam CEO John 
Verhagen begin 2020 af-
scheid van ABAB. Twee 
plekken lager en met 19 
fte minder waren niet het 
afscheid dat hij zich zal 
hebben gewenst, al nam 
de omzet per fte wel fl ink 
toe met 7,8 procent.
Lees ook het portret van 
ABAB op pagina 62.

16.
CROWE FOEDERER
De omzet van Crowe 
Foederer groeide in 2020 
met een bescheiden 2,6 
procent tot € 52,7 miljoen. 
Een redelijke prestatie, 
aangezien CEO Johan 
Daams najaar 2019 nog 
een pas op de plaats 
voorspelde. De belangrijk-
ste groei zag het kantoor 
bij de auditdiensten, die 11 
procent in omzet groei-
den. Een groei in aantal 
medewerkers (plus 4 pro-
cent) gaat hand in hand 
met een krimp in omzet 
per fte (minus 1 procent).

17. 
COUNTUS
Hoewel de omzet in 2020 
nog 3,9 procent pluste en 
uitkwam op € 48,9 mil-
joen, ging het resultaat na 
belasting fors onderuit. 
Countus schrijft de winst-
daling toe aan een lagere 
urenproductiviteit door 
de coronacrisis. Onder de 
streep hield het kantoor 
€ 830.000 over. De omzet 
per fte daalde onder in-
vloed van de gevolgen 
van de pandemie naar 

€ 109.300. ‘Dit ligt ver on-
der ons streefcijfer van 
€ 113.000 per fte per jaar’, 
liet de raad van bestuur 
weten. Countus nam in 
2020 het kantoor 216 
Ceifer over. Dat leverde 
475 nieuwe klanten op, 
goed voor een adviesom-
zet van € 1.465.000.
Lees ook het portret van 
Countus op pagina 93.

18. 
MTH
Het Hoofddorpse mth 
groeide in omzet met 
slechts 1,4 procent tot 
€ 41,9 miljoen. Een omzet-
plus in audits van 12,1 
procent was meer dan 
keurig. Met 18,7 procent 
van de omzet zijn wettelij-
ke controles voor mth 
echter minder belangrijk 
dan voor vergelijkbare 
kantoren Witlox van den 
Boomen en Crowe 
Foederer.

19. 
WITLOX VAN DEN 
BOOMEN
Dit is de laatste ranglijst 
waarin Witlox Van den 
Boomen afzonderlijk 
wordt opgenomen. Het 
kantoor fuseerde dit jaar 
met HLB Van Daal tot HLB 
Witlox van den Boomen. 
Met € 38,3 miljoen omzet 
was Witlox in 2020 een 
stuk groter dan zijn fusie-
partner HLB Van Daal 
(€ 29,3 miljoen). 

Opvallend is de sterk toe-
genomen omzet per fte: 
die groeide met 8 pro-
cent. De audittak groeide 
met 10 procent, waarmee 
Witlox bijna een kwart 
van zijn omzet uit deze 
dienstverlening haalde.

20. 
VAN OERS
Een omzetgroei van 2,8 
procent brengt Van Oers 
in het zicht van de € 37 
miljoen omzet. Zoals bij 
veel kantoren kwam de 
omzetgroei ook bij Van 
Oers in 2020 vooral uit 
wettelijke controles. Die 
nam met 9,4 procent toe.

21. 
KROESEWEVERS
KroeseWevers schuift één 
plaats op, dankzij een om-

zetgroei van 8 procent. 
Die is mede te danken 
aan de overname van 
Lens. Op 1 januari 2021 lijf-
de KroeseWevers boven-
dien branchegenoot MTN 
in. Het kantoor kwam 
daarmee op 400 mede-
werkers verdeeld over 8 
vestigingen in het noor-
den en oosten van Neder-
land. De omzet in audits 

groeide met 10,8 procent 
naar € 8,2 miljoen. Het 
kantoor haalt 22,4 pro-
cent van zijn omzet uit 
wettelijke controles. 
Lees ook het portret van 
KroeseWevers op pagina 
76.

22.
SCHIPPER GROEP
Dit 82 jaar oude kantoor 
groeide met 2,3 procent 
naar een omzet van 
€ 35,3 miljoen, maar 
moest de veel snellere 
groeier KroeseWevers 
voor zich laten. Schipper 
Accountants is lid van 
Geneva Group Internatio-
nal AG (GGI), een van de 
grootste samenwerkings-
verbanden van accoun-
tants-, advies- en advoca-
tenkantoren wereldwijd.

23.
VISSER & VISSER
Met een omzetplus van 
7,2 procent presteert 
Visser & Visser beter dan 
zijn directe concurrenten. 
Met twaalf vestigingen en 
circa 400 medewerkers 
groeide het in 1989 opge-
richte kantoor afgelopen 
jaar met 13,0 procent in 

de auditpraktijk. Dat is 
fors, maar aanzienlijk 
minder dan de 25,8 pro-
cent groei in 2019. Bijna 
een vijfde van de omzet 
haalt het kantoor uit wet-
telijke controles.
Lees ook het portret van 
Visser & Visser op pagina 
90.

24.
ETL
ETL is een Duits accoun-
tantslabel dat in Neder-
land op overnamepad is. 
ETL nam in 2020 drie Ne-
derlandse kantoren over, 
wat de enorme omzet-
groei (plus 24,4 procent) 
grotendeels verklaart. ETL 
heeft ook in 2021 al enkele 
regionale MKB-kantoren 
aan zijn ketting geregen, 
zodat volgend jaar een 
verdere stijging valt te 
verwachten. Om de top 
20 binnen te komen moet 
er toch zeker € 7 miljoen 
aan omzet bijkomen. 
Volume lijkt voor ETL be-
langrijker dan effi  ciency: 
de omzet per fte daalde 
afgelopen jaar met 11,7 
procent.
Lees ook het portret van 
ETL op pagina 72.

25. 
CROP
Ondanks een mooie om-
zetgroei van 7,6 procent 
(tot € 30,7 miljoen) neemt 
CROP dezelfde positie in 
als vorig jaar. De groei zit 
vooral in de auditpraktijk, 
die 26,5 procent meer 
omzet noteerde. Een 
mooi groeicijfer waaraan 
veel kantoren die een ver-
gelijkbaar deel van hun 
omzet uit wettelijke con-
troles halen, niet kunnen 
tippen.

26.
HLB VAN DAAL
Voor de laatste maal als 
zelfstandig bedrijf in de 
AV-Top 50 na de overna-
me door Witlox van der 
Boomen in 2021. HLB Van 
Daal telde in 2020 circa 
300 medewerkers en had 
vestigingen in Waalwijk, 
Dongen, Gemert, Schijn-
del en Valkenburg. De 
omzetgroei van 1,4 pro-
cent stak mager af tegen 
de prestaties van kanto-
ren van vergelijkbare om-
vang. In audits was HLB 
Van Daal nooit een grote: 
slechts 14,3 procent van 
zijn omzet kwam uit wet-
telijke controles. Daar 
wist het kantoor in 2020 
geen euro in te groeien.

AV-TOP 50 PROFIELEN

MET 43,4 PROCENT OMZETGROEI IN 
ASSURANCE IS DRV DE EEN NA SNELSTE 
GROEIER IN DE AUDIT-TOP 30 
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PORTRET BENTACERA #31

27.
VERSTEGEN
De omzetgroei van 8,6 
procent, tot € 29,1 miljoen, 
haalde Verstegen vrijwel 
geheel uit zijn auditprak-
tijk. Hieraan ontleent het 
kantoor bijna 70 procent 
van zijn omzet. Daarmee 
is Verstegen het hoogst 
genoteerde puur Neder-
landse kantoor in de 
Audit-Top 30. Het aantal 
werknemers steeg met 
3,4 procent naar 151 fte, 
de omzet per fte groeide 
met 5,0 procent. Met een 
omzet van € 192.700 per 
fte laat dit kantoor alle 
andere ver achter zich: 
audit is voor Verstegen 
een lucratieve tak van 
sport.

28. 
PKF WALLAST
Een fi kse groei van 13,5 
procent brengt PKF Wal-
last een plaats omhoog in 
de AV-Top 50. Het aantal 
fte steeg met 12,7 procent, 
maar de omzet per fte 
bleef nagenoeg gelijk. Het 
kantoor haalt 29 procent 
van zijn omzet uit audits. 

Daarin groeide PKF Wal-
last in 2020 met minder 
dan 9 procent.
Lees ook het portret van 
PKF Wallast op pagina 80.

29. 
KOENEN EN CO
De omzet bij Koenen & Co 
nam in 2020 slechts met 
1,8 procent toe. Dat is niet 
genoeg om de positie uit 
2019 vast te houden. Drie 
plekken lager daarom 
voor dit kantoor. De om-
zet uit audits pluste daar-
entegen met 17 procent. 
Desondanks zijn wettelij-
ke controles bij lange na 

niet de belangrijkste in-
komstenbron van dit 
accountantskantoor, dat 
actief is met vier vestigin-
gen en meer dan 250 
medewerkers in Limburg 
en Zuidoost-Brabant. Het 
aantal medewerkers nam 

met 5,9 procent af tot 222 
fte, maar de omzet per fte 
steeg knap met 8,2 pro-
cent.

30. 
RUITENBURG
Met 4,3 procent omzet-
groei, tot € 24,5 miljoen, 
voelt dit Haagse accoun-
tantskantoor de hete 
adem in de nek van Ben-
tacera. Met een toename 
van 20 fte komt de loon-
lijst boven de 200 mede-
werkers. De omzet per fte 
nam in 2020 met 6,1 pro-
cent af, wat vaker opvalt 
bij kantoren die veel nieu-
we mensen aannemen.

31. 
BENTACERA
Knappe omzetgroei van 
bijna 10 procent voor dit 
Friese accountantskan-
toor met zes vestigingen, 

dat is aangesloten bij het 
internationale netwerk 
Kreston Global. Bentacera 
noteerde in 2020 een om-
zet van € 22,8 miljoen. 
Met 215 fte (plus 6,8 pro-
cent) behoort Bentacera 
tot de grootste MKB-

accountantskantoren van 
Noord-Nederland.
Lees ook het portret van 
Bentacera op pagina 68.

32. 
BOL ADVISEURS
Dit kantoor uit Oost-Bra-
bant en Noord-Limburg 
maakte in 2020 met 161 fte 
en een omzet van € 20,6 
miljoen een pas op de 
plaats. De omzet per fte 
daalde licht, maar ligt met 
€ 128.000 fl ink hoger dan 
dat van andere regionale 
kantoren.

33. 
STOLWIJK 
KENNISNETWERK
Bijna een derde van de 
omzet van € 15,9 miljoen 
haalt Stolwijk Kennisnet-
werk uit audits. Het kan-
toor boekte een relatief 
bescheiden omzetgroei 
van 5,0 procent in deze 
dienstverlening in 2020.
Lees ook het portret van 
Stolwijk Kennisnetwerk op 
pagina 86.

34. 
ESJ
ESJ is een accountants-
kantoor met vier vestigin-
gen in de regio Rijnmond 
en Brabant en een kan-
toor op Schiphol. Het kan-
toor, dat is aangesloten 
bij het internationale net-

werk Allinial Global, boek-
te een goed jaar: de om-
zet nam met 5,3 procent 
toe tot € 15,8 miljoen. Ook 
de omzet per fte nam toe: 
met 6,3 procent.

35. 
VERMETTEN
Het West-Brabantse 
Vermetten is een overna-
memachine. In 2020 
bedroeg de omzetgroei 
18,9 procent. De omzet 
kwam uit op € 15,4 
miljoen en het aantal 
werknemers nam met 
16,7 procent toe, tot 140 
fte. Dit jaar verwacht 
Vermetten met nog eens 
30 fte in omvang te groei-
en.
Lees ook het portret van 
Vermetten op pagina 88.

36. 
VAN REE 
ACCOUNTANTS
Een knappe groei in 
audits van 19,2 procent 
geeft de totale omzet van 
Van Ree een fi kse duw in 
de rug. Die groeide met 
13,5 procent naar € 15,0 
miljoen. Bijna 57 procent 
van de totale omzet haalt 
Van Ree uit wettelijke con-

troles, waarmee het kan-
toor in deze tak van dienst-
verlening behoorlijk groot 
is.

37.
LANSIGT
Nauwelijks omzetgroei 
voor dit Zuid-Hollandse 
kantoor, maar wel in audits 
(plus 15 procent). Voor een 
kantoor dat een derde van 
zijn omzet uit audits haalt, 
maakt dat veel goed: de 
omzet kwam uit op € 14,7 
miljoen.
Lees ook het portret van 
Lansigt op pagina 78.

38. 
JAN ACCOUNTANTS
Begin 2020 trad Michiel 
Peeters RA toe als partner-
-aandeelhouder. Daarmee 
kwam het team van part-
ners en aandeelhouders 
van JAN uit op elf perso-
nen. Het kantoor heeft 
vestigingen in Purmerend, 

Valkenburg, Weesp en 
Zwanenburg (binnenkort 
Schiphol-Rijk). Verder was 
2020 ogenschijnlijk een wei-
nig memorabel jaar voor 
JAN, dat met een omzetstij-
ging van 0,9 procent tot de 
drie kantoren behoort die 
minder dan 1 procent wis-
ten te groeien in 2020. De 
omzet bedroeg € 14,3 mil-
joen. De gemiddelde omzet 
per fte van € 101.400 
behoort tot de laagste in 
de AV-Top 50.

39. 
SCHUITEMAN
Ondanks 5,4 procent meer 
omzet (€ 14,0 miljoen) toch 
een plekje lager voor Schui-
teman. Het Veluwse kan-
toor met vijf vestigingen 
kreeg er 9 fte bij in 2020. 
Daarmee kwam de totale 
loonlijst op 124 fte. De om-
zet per fte daalde met 2,3 
procent.

40. 
ESHUIS
Een omzetgroei van 15,1 
procent tot € 13,9 miljoen. 
Die groei zat vooral in au-
dits, waarvan de omzet 
met 55,3 procent pluste. 
Eshuis is daarmee de snel-

AV-TOP 50 PROFIELEN

MET 215 FTE BEHOORT BENTACERA TOT DE 
GROOTSTE MKB-ACCOUNTANTSKANTOREN 
VAN NOORD-NEDERLAND

MET ZIJN OMZETGROEI DOOR OVERNAMES 
STIJGT HET BRABANTSE VERMETTEN LIEFST 
VIJF PLAATSEN OP DE AV-TOP 50 

ste stijger in de Audit-Top 
30. Van € 4,7 miljoen naar 
€ 7,3 miljoen is een fl inke 
stap voor het bijna 90-jari-
ge kantoor, dat nu ruim de 
helft van zijn resultaat uit 
wettelijke controles haalt.
Lees ook het portret van 
Eshuis op pagina 70.

41. 
HOEK EN BLOK
Hoek en Blok is actief in de 
regio Zuid-Holland zuid. 
Daar boekte het in 2020 
een fl inke omzetgroei (plus 
7 procent). Met een omzet 
van € 13,8 miljoen en een 
loonlijst van 113 fte, groeide 
de omzet per fte met 2,2 
procent.

42. 
DE HOOGE WAERDER
Met 5 kantoren in Noord-
Holland zag De Hooge 
Waerder het aantal mede-
werkers licht afnemen tot 
101 fte. De omzet groeide te 
weinig (plus 2,6 procent tot 
€ 13,8 miljoen) om een plek 
binnen de top 40 vast te 
houden. De omzet per fte 
steeg wel fors met 6,7 pro-
cent.
Lees ook het portret van 
De Hooge Waerder op pagi-
na 74.

43.
JOANKNECHT
Met een omzetgroei van 
6,6 procent, tot € 12,9 mil-
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joen, presteert dit kantoor 
uit Eindhoven in lijn met 
kantoren die even groot 
zijn. De gemiddelde 
omzet per fte steeg met 
4,7 procent en is met 
€ 117.300 zeker niet slecht.

44. 
OMNYACC
Onder dit label rekenen 
wij de kantoren van de 
vennootschap OmnyTop, 
met vestigingen in Den 
Helder, Leeuwarden, 
Schagen en op Texel. De 
omzet steeg met 5,8 pro-
cent naar € 12,8 miljoen. 
Met een gemiddelde om-
zet van een ton per fte zit 
dit kantoor in de onderste 
regionen.

45. 
QCONCEPTS
Qconcepts wist in 2020 
€ 11,9 miljoen om te zet-
ten. Het label boekte 
vooral een sterke plus in 
audits: ruim 27 procent. 
Daarmee is dit kantoor 
(vijf kantoren, hoofdvesti-
ging in Capelle aan den 
IJssel, opgericht in 2010) 
de grootste specialist in 
wettelijke controles van 
Nederland: bijna 90 pro-
cent van de omzet komt 

uit deze vorm van dienst-
verlening. Het kantoor 
breidde afgelopen jaar 
fl ink uit in aantal mede-
werkers. Qconcepts kan 
zich met zijn gemiddelde 
omzet per fte van 
€ 165.900 meten met de 
Big Four.
Lees ook het portret van 
Qconcepts op pagina 82.

46. 
CROWE PEAK
Jong kantoor met drie 
vestigingen. Het aantal fte 
nam met 6 toe maar de 
omzet pluste met 24,3 
procent, tot € 11,6 miljoen. 
Daarmee is Crowe Peak 
de op een na snelste 
groeier uit de AV-Top 50, 

na ETL. Crowe Peak kan 
wel bogen op de grootste 
omzetstijging per fte met 
14,4 procent. De gemid-
delde omzet per fte van 
€ 152.100 is relatief hoog.

47. 
RIJKSE
Zeeuws kantoor met 7 
vestigingen dat sinds 1955 
bestaat. De omzet be-
droeg € 11,3 miljoen – de 
omzet per fte nam met 

5,6 procent af. Met een 
gemiddelde van € 98.300 
is Rijkse het enige kantoor 
in deze Top 50 dat minder 
dan een ton per fte om-
zet.

48. 
ABIN
ABIN, dat vestigingen in 
Noordwijk en Voorburg 
heeft, zag zijn omzet in 
2020 met 1,2 procent toe-
nemen, tot € 11,0 miljoen. 
Het aantal medewerkers 
steeg met 2 tot 89 fte. De 
omzet per fte daalde en 
kwam uit op € 123.200.
Lees ook het portret van 
ABIN op pagina 64.

49. 
OOVB
OOvB telt vijf vestigingen 
in oostelijk Brabant. Het 
kantoor sorteert met een 
omzetplus van 6,6 pro-
cent duidelijk voor op een 
hogere notering in 2021. 
De omzet kwam uit op 
€ 10,4 miljoen, het aantal 
fte nam met 4,9 procent 
toe.

50. 
HENDRIKSEN 
ACCOUNTANTS
De hekkensluiter van de 
AV-Top 50 is volgens de 
eigen website het best ge-
waardeerde accountants-
kantoor in de regio Twen-
te. Desondanks moest 
Hendriksen omzet inleve-
ren in 2020. Met een da-
ling van 2,5 procent naar 
€ 10,3 miljoen moet dit 
kantoor vrezen voor be-
houd van zijn plek in de 
AV-Top 50.

QCONCEPTS IS DE GROOTSTE SPECIALIST IN 
DE MARKT VOOR WETTELIJKE CONTROLES 
VAN NEDERLAND
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VAN ONZE PARTNER VISIONPLANNER & MLE

Vorig jaar nam Visma Visionplanner en Make Life Easier (MLE) over. 
Dankzij de samenwerking bieden Visionplanner en MLE accountants 
voortaan een breed pakket aan softwareoplossingen: van tussentijdse 
rapportages en fi scale aangiftes tot aan de meest complexe 
jaarrekeningen. 

jaarrekeningen maken voor micro-, kleine, grote 
en beursgenoteerde ondernemingen.’

Ook MLE zag samenwerking met Visionplanner 
zitten. Directeur Michiel Wijma: ‘Sinds de oprich-
ting in 2010 wordt ons product zeer gewaardeerd, 
maar we bleven een relatief kleine speler. Onder 
de paraplu van Visma en Visionplanner kunnen 
we onze producten verder laten groeien.’

WEGGEAUTOMATISEERD 
MLE bedient momenteel zo’n 350 accountants- en 
administratiekantoren. Allereerst met MLE 
Samenstel: hiermee kunnen accountants in één 
geïntegreerd proces zowel het samensteldossier, 
het jaarrekeningrapport met indien gewenst een 

Visionplanner en MLE lonkten al langer naar 
elkaar. In november 2020, toen Visionplanner al 
onderdeel was van de Visma Group, kwam het tot 
een deal. ‘MLE is een interessante speler omdat 
hun softwareoplossingen goed aansluiten op ons 
portfolio’, vertelt Joris Joppe, die bij Visionplanner 
als COO onder meer verantwoordelijk is voor 
business development. ‘Visionplanner staat voor-
al bekend om zijn dashboardsoftware waarmee 
accountants bedrijfsmatige cijfers duidelijk kun-
nen visualiseren, maar ook om de hyper-effi  ciën-
te samensteloplossing en dito jaarrekening’, ver-
telt Joppe. ‘MLE is juist sterk in de meer 
uitgebreide jaarrekeningen. Met MLE aan boord 
bieden we accountantskantoren voortaan het 
hele spectrum. Ze kunnen met onze software 

accountantsrapport als SBR-rapportages genere-
ren. Wijma: ’Veel leveranciers bieden deze dien-
sten aan in aparte modules. Met een beetje pech 
is het nodig gegevens opnieuw in te voeren.’ Een 
ander pluspunt van MLE is dat de regelgeving 
intelligent is ‘weggeautomatiseerd’. ‘De software is 
gebruiksvriendelijk, maar voldoet tegelijkertijd 
aan alle accountacyregelgeving.’ Daarnaast biedt 
MLE ook een softwareoplossing voor de controle-
praktijk.’ Ook daarmee vult MLE een gat in het 
portfolio van Visionplanner, die voorheen nog 
geen software in huis had voor beoordelings- en 
controleopdrachten. 

Visionplanner, dat zo’n 150 medewerkers telt, on-
dersteunt inmiddels ruim 2.000 accountants- en 
administratiekantoren. Joppe: ’Deze kantoren ge-
bruiken onze software vooral voor de tussentijdse 
rapportages aan ondernemers en om jaarreke-
ningen te maken. Het zijn kantoren die geduren-
de het jaar bezig zijn met de cijfers van hun klan-
ten en daarover tussentijds middels dashboards 
rapporteren. Het samenstellen van de jaarreke-
ning kost dan automatisch minder tijd.’ 

MARKT VERRASSEN
Visionplanner investeerde de laatste tijd fors in 
expertise. Zo nam het bedrijf accountants en fi s-
calisten in dienst die meedenken over de beste 
softwaretoepassingen. Ook met de overname van 
MLE haalde de softwareontwikkelaar een fl inke 
dosis vaktechnische kennis in huis. ‘Tot een paar 
jaar geleden werden we misschien niet gezien als 
serieuze speler’, vertelt Joppe. ‘Het beeld was dat 
Visionplanner vooral snelle, lekkere software 
maakte. Dat is wel veranderd. Dankzij de professi-
onaliseringsslag groeiden we uit tot een van de 
leidende softwareleveranciers in de sector.’
De komende tijd hebben Visionplanner en MLE de 
ambitie om de markt te verrassen met nieuwe op-
lossingen. Wijma: ’We willen de problemen waar-
mee accountants worstelen zo goed mogelijk tac-
kelen. Met onze software voldoet de accountant 
als vanzelf aan de relevante regelgeving, is hij in 
staat de klant goed advies te geven én proberen 
we het werk effi  ciënter te maken. Vooral dat laat-

ste is noodzakelijk om de huidige personeelste-
korten het hoofd te kunnen bieden.’

Volgens de MLE-directeur zullen er in de toe-
komst meer stappen in de werkprogramma’s 
worden geautomatiseerd. ‘Er zullen tussentijds 
geautomatiseerde controles op de administratie 
worden gedaan.’ Daarnaast verwacht Wijma veel 
van data-analyse. ‘Accountants gaan dan de totale 
transactiestromen controleren op afwijkingen, in 
plaats van de posten van individuele klanten. Als 
je zo het aantal werkprogrammastappen signifi -
cant kunt terugdringen is dat enorme winst.’

CO2-UITSTOOT RAPPORTEREN
De verwachting is dat er naast fi nancieel en fi s-
caal ook andere onderwerpen op de agenda van 
de accountant komen. ‘Vooral duurzaamheid 
wordt een belangrijk thema en is daarmee ook 
relevant voor softwareontwikkeling’, aldus Vision-
planner-COO Joppe: ‘Grote bedrijven zullen straks 
moeten gaan rapporteren over de milieu-impact 
van hun supply chain. Ook banken, leveranciers 
of afnemers zullen daar eisen aan gaan stellen. Je 
kunt het maar beter vast daarover hebben met 
de klant. Hoe ga je dat meten?’ Een aantal klanten 
is er al mee bezig, weet Joppe. ‘We kijken in pilots 
hoe we CO2-uitstoot in onze dashboards inzichte-
lijk kunnen maken.’ 
Voorlopig zijn de softwareoplossingen van Vision-
planner en MLE nog twee aparte producten. Jop-
pe: ‘De producten gaan de komende tijd naar el-
kaar toe groeien tot één slim geïntegreerd 
product. Met een vinkje kan de accountant op ter-
mijn kiezen of hij een strakke, effi  ciënte jaarreke-
ning wenst of een meer uitgebreide jaarrekening.’ 

Beide organisaties werken al volop samen en le-
ren ook van elkaar. Zo richtte Visionplanner – 
naar voorbeeld van MLE – telefonische support in. 
MLE doet zijn voordeel met de omvangrijke soft-
ware-expertise en de sterke commerciële activi-
teiten van Visionplanner. ‘Wij kunnen nu wat 
meer herrie maken met ons product.’

‘WE GAAN DE 
MARKT DE 
KOMENDE 
TIJD 
VERRASSEN 
MET NIEUWE 
OPLOSSINGEN’
Michiel Wijma

Hightech software en 
accountancy-expertise 
komen samen

Visionplanner & MLE

‘HET BEELD DAT VISIONPLANNER VOORAL SNELLE SOFTWARE MAAKT, 
IS VERANDERD. WE ZIJN UITGEGROEID TOT EEN VAN DE LEIDENDE 

SOFTWARELEVERANCIERS’
Joris Joppe

MICHIEL
WIJMA

JORIS
JOPPE

3736 AV-TOP 50  |  NOVEMBER 2021 NOVEMBER 2021 | AV-TOP 50  



3938 AV-TOP 50  |  NOVEMBER 2021 NOVEMBER 2021 | AV-TOP 50   

liefst 50 miljoen euro aan omzet in. Flynth kampt 
dit jaar met een stevige bestuurlijke crisis, waar-
door de voltallige raad van commissarissen ver-
trok en de Ondernemingskamer moest ingrijpen 
om nieuwe commissarissen aan te stellen. De 
machtsstrijd tussen aandeelhouder en bestuur-
ders enerzijds en raad van commissarissen an-
derzijds werd daarmee beslist in het voordeel van 
de eersten. Hoe Flynth, nu dat kalf verdronken is, 
zijn eigen governance weer tanden gaat geven, is 
een raadsel dat boven de markt hangt; tot die tijd 
is de focus van het bedrijf sterk intern gericht.

DE HAND AAN DE PLOEG
Een soortgelijke daling onderging Accon avm. 
Sinds 2008 is dit kantoor bijna een kwart van zijn 
omzet kwijtgeraakt. Prijkte dit kantoor tot 2009 
nog op een stevige nummer 6 in onze ranglijst, 
tegenwoordig moet Accon avm tevreden zijn met 
positie 10. Accon avm is bovendien in 2020 op-
nieuw gekrompen. Dit jaar is interim-directeur 
Theo de Vries dan ook aangesteld om de hand 
aan de ploeg te slaan. Verandering van weide 
doet de koe groeien, zo weet men bij Alfa. Ook ko-
mend jaar zal dat kantoor doorgroeien, want het 
nam de agroportefeuille van Mazars over. ABAB 
en Countus zijn daarnaast al jarenlang extreem 
stabiel qua omzet. Countus kende alleen in 2014 
een minder jaar, maar verder presteren beide 
kantoren oerdegelijk.

De vlag kan uit bij Alfa accountants en 
adviseurs     . Het kantoor, geleid door bestuurs-
voorzitter Fou-Khan Tsang, is de enige stijger in 
de top-10. Met een omzetgroei van 8,9 procent 
verslaat het niet alleen het marktgemiddelde, 
maar haalt het ook Accon avm     in, al jarenlang 
concurrent van Alfa.
Dat is een historisch haasje-over. Beide kantoren 
bewegen zich immers in dezelfde agrarische 
markt. In de subtop van de Accountancy Top 50 
bevinden zich vijf kantoren met zo’n platte-
landsoorsprong. Naast Alfa en Accon avm gaat 
het om Flynth      , ABAB      en Countus     . 
Deze kantoren zijn verenigd in de Vereniging van 
Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB), 
dat de fiscaal-juridische en bedrijfskundige belan-
gen van de kantoren behartigt op agrarisch ge-
bied.

DE VERZWAKTE VELDELIJKE VIJF
De plattelandsnichemarkt komt uit een diep dal. 
Tussen 2009 en 2017 daalden de opgetelde om-
zetten van de VLB-kantoren met zo’n 15 procent. 
Hoewel de kantoren de laatste drie jaar weer in 
de lift zitten, ligt de totale omzet van de Veldelijke 
Vijf nog altijd 2 procent onder het niveau van 200 
toen er met Gibo Groep – in 2011 opgegaan in 
Flynth – nog zes VLB-kantoren waren. Die fusie 
heeft Flynth overigens pijn gedaan: het grootste 
agri-kantoor leverde in slechts enkele jaren tijd 
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In 2020 is de agrarische nichemarkt opnieuw verkaveld: Alfa wisselt 
stuivertje met concurrent Accon avm. Bij marktleider Flynth kun je 
intussen het gras horen groeien.

Misha Hofland

Foto: Ja’eli van Beveren Fotografie
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Groeien zonder de menselijke 
maat uit het oog te verliezen

UITBLINKERS

De AV-Top 50 kent drie accountantskantoren die een stuk sneller groeien 
dan hun drie concurrenten. Wat is het geheim van deze drie uitblinkers?

MAZARS
#7	 €	11,9	miljoen	 10,6	procent

ONDERLINGE VERBONDENHEID

Mazars	is	de	grootste	stijger	in	de	top	10,	op	basis	
van	de	cijfers	uit	boekjaar	2019-2020.	‘Wij	zijn	trots	
dat	we	een	organische	groei	van	bijna	11	procent	
hebben	gerealiseerd’,	zegt	bestuursvoorzitter	Ton	
Tuinier.	Die	groei	is	te	danken	aan	een	combinatie	
van	factoren:	‘Wij	hebben	mensen	aan	ons	kunnen	
binden	en	nieuwe	mensen	aangetrokken.	Daar-
naast	biedt	ons	geïntegreerde	internationale	net-
werk	kansen	om	nieuwe	opdrachten	te	doen	voor	
grote	internationale	opdrachtgevers.	De	samen-
werking	binnen	Mazars	Groep	leidt	tot	standaardi-
satie	op	het	gebied	van	IT	of	trainingen	van	onze	
mensen,	met	als	gevolg	optimale	schaalgrootte	en	
efficiëntie	bij	het	doen	van	investeringen.’

De	tarieven	zijn	in	lijn	gehouden	met	de	prijsont-
wikkeling	in	de	markt,	zegt	Tuinier.	‘De	omslag	die	
we	hebben	gemaakt	in	het	realiseren	van	onze	
kwaliteitsdoelstellingen,	mede	door	innovatieve	
oplossingen,	draagt	bij	aan	de	omzetgroei.	Door	
ons	werkkapitaalbeheer	te	verscherpen,	zijn	we	
erin	geslaagd	onze	financiële	positie	te	verbete-
ren.'	Voor	boekjaar	2020-2021	schat	Mazars	een	be-
perkte	organische	groei	in.	‘Wij	zullen,	blijvend	wor-
den	geconfronteerd	met	de	uitdagingen	van	de	
arbeidsmarkt	en	de	noodzaak	te	investeren	in	
kwaliteit.	Het	binden	en	vinden	van	mensen	blijft	
voor	ons	een	hoge	prioriteit.	In	deze	bijzondere	tijd	
hebben	wij	meer	dan	ooit	het	belang	kunnen	vast-
stellen	van	een	zeer	gemotiveerde	en	onderling	
verbonden	groep	Mazarianen.’

ETL NEDERLAND
#24	 €	6,2	miljoen	 24,4	procent

ONDERNEMERS LATEN ONDERNEMEN

ETL	groeide	in	2020	met	meer	dan	24	procent	en	
verdient	daarmee	de	titel	‘uitblinker’	in	de	catego-
rie	kantoren	tussen	de	plaatsen	10	en	30.	De	focus	
blijft	liggen	op	overnames,	zegt	managing	director	
Vanessa	Hadinegoro.

ETL	richt	zich	vooral	op	lokale	accountants-	en	be-
lastingadvieskantoren	in	het	MKB.	‘De	kantoren	
worden	onderdeel	van	de	ETL-groep,	maar	er	
verandert	in	wezen	niets.	Een	nieuw	kantoor	blijft	
zitten	waar	het	al	zat	en	behoudt	de	eigen	autono-
mie	en	cultuur.	De	oorspronkelijke	partners	blijven	
ondernemers	en	krijgen	van	ETL	ook	weer	een	
aandeel	in	het	kantoor.	Ook	de	naam	verandert	
niet’,	zegt	Hadinegoro.	‘Aan	de	klanten	kunnen	
meer	diensten	worden	aangeboden	dan	voorheen,	
bijvoorbeeld	vanuit	het	internationale	netwerk	van	
ETL	Global.	En	er	zijn	schaalvoordelen.’	Binnen	de	
groep	sparren	de	partners	van	de	kantoren	met	
elkaar	over	de	aanpak	van	zaken	als	werving	en	se-
lectie,	automatisering,	opleidingen,	vaktechnische	
zaken	en	audit.	‘Naargelang	de	groei	van	de	groep	
zullen	er	onder	de	ETL-paraplu	meer	faciliteiten	bij-
komen.	Partners	kunnen	gebruikmaken	van	die	
oplossingen.	Ze	zijn	het	niet	verplicht:	we	leggen	
niets	op.	Ondernemers	moeten	voluit	kunnen	on-
dernemen.	Daarvoor	hebben	ze	vrijheid	nodig.’

Hadinegoro	benadrukt	dat	de	aangesloten	kanto-
ren	vooral	dicht	bij	de	klanten	in	de	regio	blijven	
staan.	‘Bij	een	ETL-kantoor	krijg	je	het	beste	van	
twee	werelden.	Aan	de	ene	kant	het	informele,	
regionale	karakter	van	een	MKB-kantoor	met	een	
eigen	identiteit	en	aan	de	andere	kant	maak	je	
deel	uit	van	een	internationaal	georiënteerde	
organisatie.	We	merken	in	de	markt	dat	veel	
accountants	en	belastingadviseurs	ons	business-
model	aantrekkelijk	vinden.’

CROWE PEAK
#46	 €	2,3	miljoen	 24,3	procent

GEDEELD EIGENAARSCHAP

Crowe	Peak,	gespecialiseerd	in	advies	over	inter-
nationaal	ondernemen,	boekte	in	2020	een	om-
zetstijging	van	ruim	24	procent	en	is	daarmee	de	
snelste	groeier	tussen	de	posities	30	en	50.	Voor	
managing	partner	Gijs	Veenenbos	zit	hem	dat	
niet	in	een	overname	of	een	grote	nieuwe	klant:	
‘Deze	groei	is	niet	van	het	laatste	jaar.	Wij	danken	
dat	aan	onze	langetermijnstrategie	waarin	het	
groeien	met	de	mensen	centraal	staat.’

Die	strategie	kent	vier	pijlers:	financiële	gezond-
heid	voor	de	lange	termijn,	kwaliteit,	een	sterk	en	
onderscheidend	merk	en	een	warme	en	open	be-
drijfscultuur.	‘Mensen	willen	vooral	worden	ge-
hoord	en	daarom	zorgen	wij	dat	we	ook	echt	luis-
teren	naar	onze	medewerkers.	Elk	kwartaal	
nemen	we	ze	mee	in	onze	strategie,	we	hebben	
een	open	cultuur	waarin	mensen	niet	meteen	
worden	afgerekend	op	fouten.	Belangrijk	voor	
ons	is	het	antwoord	op	de	vraag:	wat	maakt	dat	je	
elke	dag	weer	opstaat	om	hier	te	komen	werken?	
We	zijn	geen	sociale	instelling,	maar	de	tijd	dat	de	
eigenaar	bepaalde	wat	er	gebeurde,	ligt	al	lang	en	
breed	achter	ons.	De	grens	tussen	eigenaarschap	
en	niet-eigenaarschap	vervaagt.’

Volgens	Veenenbos	maakt	die	cultuur	dat	onder-
nemingen	Crowe	Peak	opzoeken	en	ook	blijven:	
‘Veel	grote	bedrijven	hebben	behoefte	aan	een	
accountant	die	op	een	persoonlijke	manier	werkt.	
Wij	komen	uit	een	MKB-familiebedrijf	en	die	cul-
tuur	en	identiteit	hebben	we	vastgehouden.’

Ook	is	Crowe	Peak	vroegtijdig	aan	de	slag	is	ge-
gaan	met	ontwikkelingen	als	data-analyse	en	
fraudedetectie.	‘Maar	het	is	echt	de	connectie	die	
het	hem	doet.	Ik	vergelijk	het	weleens	met	een	
bandenwissel	in	de	Formule	1.	Als	iemand	uit	het	
team	een	steek	laat	vallen,	duurt	die	geen	drie,	
maar	twintig	seconden.	Je	bent	echt	zo	sterk	als	
de	zwakste	schakel.’

Rob	van	de	Laar
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Commissarissen in de accountancy 
bemoeizuchtige buitenstaanders of 
verstandige vraagbaken?

Als het aan demissionair minister Wopke Hoekstra ligt, zullen 
middelgrote accountantskantoren een raad van commissarissen moeten 
instellen. De grootste kantoren zijn hier al enkele jaren aan gewend. Wat 
kan de subtop van de AV-Top 50 leren van hun ervaringen? En hoe richt 
je eff ectieve governance in?

Een van de manieren om een hogere kwaliteit in 
de accountancy te krijgen, is door buitenstaan-
ders mee te laten kijken. Dat kan uitstekend met 
een raad van commissarissen: een groep ervaren 
beslissers met uiteenlopende expertises komt 
elke twee maanden bijeen voor kritische gesprek-
ken met het bestuur. Of voor wijze adviezen. 
Maar, als het erop aankomt, ook voor de pijnlijke 
besluiten over het bestuur.

maar is ook werkgever. Thema’s als de purpose 
van de onderneming en bijvoorbeeld ook duur-
zaamheid komen dan langs.’
Zo’n rvc heeft niet alleen impact op cultuur en ge-
drag, maar ook op de interne organisatie. Het in-
stalleren van een raad van commissarissen roept 
de vraag op naar een passende inrichting van 
checks and balances. De meeste accountantskan-
toren kennen een partnerstructuur, waarbij de 
vennoten als aandeelhouder bevoegdheden heb-
ben en uit hun midden of daarbuiten een be-
stuurder aanstellen. Met een nieuwe raad van 
commissarissen wordt de bevoegdheid om be-
stuurders voor te dragen verlegd naar de rvc. De 
aandeelhouders bevestigen de bestuurders ver-
volgens in hun rol. Dat vraagt om heldere pro-
cesafspraken.

GESLOTEN SYSTEEM
In de praktijk echter bestaan raden van bestuur in 
de accountancy in hoofdzaak uit een aantal part-
ners. Daarmee zijn eigenaarschap en bestuur 
doorgaans sterk verweven. Commissarissen vor-
men een kritische buitenstaander, die in het ui-
terste geval tegenover deze machtstandem zullen 
komen te staan. Een goed functionerende raad 
van commissarissen is alleen al om die reden al-
lerminst een vanzelfsprekendheid. Sterker, het 
kan fl ink schuren.
Hoogleraar corporate governance aan Nyenrode 
Business Universiteit Leen Paape, zelf register-
accountant, voegt hier een element aan toe: ‘Daar 
komt bovenop dat de vergadering van aandeel-
houders, bestaande uit partners, een raad van 
commissarissen aanstelt. Hoe onafhankelijk is 
zo’n rvc dan? Wat gebeurt er als partners samen 
met het bestuur druk uitoefenen? Het risico van 
de spreekwoordelijke tandeloze tijger is reëel. Je 
hebt niet echt de mogelijkheid in het bestuur in te 
grijpen.’

ALS DE BOM BARST
Dat laatste bleek dit jaar bij Flynth      . Bij deze 
zogenoemde structuurvennootschap is het aan-
deelhouderschap in 2013 ondergebracht in de 
Stichting Beheer Flynth. Het stichtingsbestuur, on-
der leiding van Arian Kamp, is vertegenwoordigd 
door agrariërs. De belangen van de accountants 
zijn, bij wijze van tegenwicht tegen de agrarische 
aandeelhouder, belegd bij bestuurder Bas 
Hidding, die uit hoofde van zijn functie een priori-
teitsaandeel bezit. De tandem die Kamp en 

MASTODONTEN
Intern toezicht met tanden, dus. De zes kantoren 
met een OOB-vergunning, naast de Big Four gaat 
het om BDO       en Mazars      , zijn het al sinds 
2018 gewend. Die kantoren hebben voor hun rvc’s 
geput uit hun grootzakelijke en politieke netwerk: 
bij KPMG       zit voormalig werkgeversvoorman 
Bernard Wientjes de raad voor, waarin ook voor-
malig NS-topman Roger van Boxtel en GroenLinks-

politica Jolande Sap zetelen. PwC       mag pron-
ken met voormalig VVD-minister en burgemeester 
Annemarie Jorritsma, Deloitte heeft voormalig 
ING-bankier Hans van der Noordaa als president-
commissaris.
Bankiers, topambtenaren, advocaten, politici – ze 
zijn te vinden in de meeste rvc’s van de grote kan-
toren. Maar nu minister Wopke Hoekstra de rvc 
ook verplicht wil stellen voor middelgrote accoun-
tantskantoren, rijst de vraag hoe dat moet gebeu-
ren. De subtop van de AV-Top 50 kenmerkt zich 
door een laagdrempeligere bedrijfsvoering, korte 
lijntjes, en – in het geval van voormalige coöpera-
tieve organisaties – vaak een sfeer van ‘we lossen 
het in goed overleg wel op’. Tel daarbij op een ge-
slotener cultuur; drie commissarissen bij middel-
grote kantoren die wij hebben benaderd, reageer-
den niet op een interviewverzoek.

DE VOORHOEDE
Accountancy Vanmorgen sprak met commissaris 
Richard van Zwol en lid van de raad van bestuur 
Patrick Gabriëls van EY     . Gabriëls is positief over 
de governance. ‘EY is een internationale organisa-
tie. In dat internationale perspectief loopt EY 
Nederland voorop als het gaat om het inrichten 
van de governance.’
EY Nederland tuigde in 2015 zijn raad van commis-
sarissen op. De vijfkoppige raad vervult de toe-
zichthoudende rol, de werkgeversrol en de advi-
serende rol. Niet alleen benoemt de rvc de 
beleidsbepalers van zowel de moedermaatschap-
pij EY Nederland als de accountantsentiteit 
Ernst & Young Accountants LLP, ook doet de rvc 
een marginale toets op het benoemen van exter-
ne accountants en heeft ze iets te zeggen over het 
kwaliteitsbeleid. De raad wordt voorgezeten door 
Pauline van der Meer Mohr, tevens voorzitter van 
de Monitoring Commissie Corporate Governance 
Code en lid van de Commissie Kapitaalmarkt van 
de AFM.

PURPOSE EN DUURZAAMHEID
Richard van Zwol is sinds dit voorjaar lid van deze 
raad van commissarissen. Hij maakte carrière in 
het openbaar bestuur, was secretaris-generaal 
van drie departementen en is lid van de Raad van 
State. ‘Momenteel werkt de rvc aan een toezicht-
visie vanuit haar rol als interne toezichthouder. 
Hoe zien wij de rol van EY in de samenleving en 
wat voor meerjarenplan hoort daarbij? De rvc 
controleert de raad van bestuur en is adviseur, 

5 7

4

2

3

6

Philip Willems 
Wilbert Geijtenbeek

INTERN TOEZICHT



44 AV-TOP 50  |  NOVEMBER 2021

Hidding vormden, raakte afgelopen jaar in conflict 
met de raad van commissarissen, die vanaf 2019 
werd voorgezeten door nieuwkomer en gover-
nancehoogleraar Bert Iedema. Het conflict leidde 
tot een schimmige afzetting van de voltallige rvc 
na een statutaire machtsgreep waarbij de rvc 
haar bevoegdheid werd ontnomen om bestuur-
ders te benoemen, te beoordelen, te schorsen en 
te ontslaan. De huidige rvc, onder leiding van inte-
rimmers Jos Nijhuis en Herman Hazewinkel, heeft 
sindsdien minder bevoegdheden. Flynth heeft in 
oktober 2021 aangekondigd de rvc weer de be-
voegdheid terug te geven om bestuurders te kun-
nen benoemen. De kwestie toont aan welke ex-
plosieve spanningen er schuilgaan onder de 
kluwen van eigendom, bestuur en intern toezicht.

COMMISSARISSEN MET AUTORITEIT
Bij EY is de verstandhouding tussen bestuur en 
rvc niet zo explosief. Toch herkent Gabriëls de 
spanning: ‘Eerlijk is eerlijk. Het bestuur, en daar zit 
ik zelf nu ook een aantal jaar, heeft erg moeten 
wennen aan de raad van commissarissen. Zo’n 
rvc vraagt informatie op, en je eerste reflex is: Joh, 
daar ga ik toch over? Maar gaandeweg zijn we de 
vragen op prijs gaan stellen.’
De commissarissen hielden het bestuur immers 
scherp, stelt Gabriëls. ‘Bij ons heeft de rvc ook 
commissarissen met autoriteit van buitenaf aan-
gesteld. Dát zou ik alle accountants aanbevelen. 
Het zijn vaak deze personen die net even anders 

kijken en van wie je weet dat ze zich niet zomaar 
met een kluitje in het riet laten sturen.’ Buiten-
staander Van Zwol is zelf verrast door EY als 
accountantskantoor: ‘Met alles wat er heeft ge-
speeld rond de accountants in de afgelopen jaren, 
heb ik wel goed nagedacht over deze functie. 
Maar ik ben aangenaam verrast. Ik heb een pro-
fessionele organisatie aangetroffen, die boven-
dien een kritische rvc omarmt.’

SERIEUZE VOORDELEN
Het instellen van een raad van commissarissen, 
met andere woorden, heeft serieuze voordelen 
voor accountants. Gabriëls geeft kleinere accoun-
tants advies: ‘Begin er tijdig aan. Onze rvc werd 
aangesteld in 2015, enkele jaren voor het verplicht 
werd gesteld. Je hebt een paar jaar nodig om je 
draai echt te vinden in die samenwerking. Je moet 
er overigens ook rekening mee houden dat een 
commissaris alleen maar echt controle kan uitoe-
fenen op activiteiten als die er ook bij is. Dus voor 
een jaarverslag over 2022, dat pas in 2023 ver-
schijnt, moet er al gedurende heel 2022 een rvc 
toezicht hebben gehouden.’
Ook de AFM is positief over hoe de raden van 
commissarissen tot dusver werken bij de accoun-
tantskantoren. In oktober kwam de toezichthou-
der met een rapport over dit onderwerp. Buiten 
de scope van het onderzoek bleef of een rvc posi-
tief effect heeft op de kwaliteit van de controles. 
Zo stelt de AFM dat raden van commissarissen 
over het algemeen goed weten om te gaan met 
de partnerstructuren. Er worden op allerlei ma-
nieren afspraken gemaakt, waardoor juist de on-
afhankelijkheid en daadkracht van de rvc’s wor-
den geborgd. 

TOEZICHT
Is de Flynth-casus dan de uitzondering die de re-
gel bevestigt? Hanzo van Beusekom, verantwoor-
delijk toezichthouder en lid van het bestuur van 
de AFM, kan en wil geen uitspraken doen over het 
toezicht op individuele kantoren. ‘Wat wel duide-
lijk is: opstappen is voor een raad van commissa-
rissen een legitiem middel, als ze écht vindt dat er 
niet naar haar wordt geluisterd. Gegeven het be-
lang dat de rvc wordt toebedeeld, heeft het aftre-
den ervan naar de buitenwereld toe een hoge sig-
naalwaarde.’ Het worden weer spannende jaren 
in de accountancy.
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Wat ik het meest bijzonder vind is de 
waardering die je hier krijgt. Enerzijds 
voor het werk wat je levert, maar 
ook voor jou als persoon. Dat maakt 
CROP voor mij.”

Wat ik het meest bijzonder vind is de 

Ismail Citak
Supervisor Compilation

“ 
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Flinke omzetgroei voor 
Audit-Top 30
Voor het eerst in jaren neemt het aantal accountantskantoren dat wettelijke controles 
mag doen niet verder af. De verwachting dat tientallen kantoren hun Wta-vergunning 
inleveren, komt daarmee niet uit. Integendeel: vrijwel de gehele Audit-Top 30 groeide in 
omzet.

Daling aantal Wta-kantoren tot staan gebracht POSITIE OMZET ASSURANCE 
(x € 1 mln.)

GROEI 
(in %)

AANDEEL ASSURANCE

2020 2019 2020 2019-2020
1 1 PwC3 372,5 -5
2 2 EY3 343,0 1
3 3 KPMG5 308,6 4
4 4 Deloitte2 229,8 0
5 5 BDO 114,2 6
6 6 Mazars4 50,5 17
7 7 Baker Tilly 43,5 6
8 8 Verstegen 20,3 15
9 10 RSM 17,6 29
10 9 Grant Thornton 17,0 5
11 12 Flynth 12,7 21
12 15 DRV 11,9 43
13 11 De Jong & Laan 11,6 1
14 14 Qconcepts5 10,6 27
15 13 Crowe Foederer 10,1 11
16 18 CROP 9,7 27
17 16 Witlox Van den Boomen 9,0 10
18 20 Van Ree Accountants 8,5 19
19 17 PKF Wallast 8,5 9
20 19 KroeseWevers 8,2 11
21 21 mth 7,8 12
22 22 Visser & Visser 6,1 13
23 25 Alfa 6,0 15
24 23 Van Oers 5,8 9
25 28 Koenen en Co 4,8 17
26 30 Eshuis 4,7 38
27 29 Lansigt 4,6 15
28 23 Accon avm1 4,5 -15
29 26 Stolwijk Kennisnetwerk 4,5 5
30 27 HLB Van Daal 4,2 0

Op dit moment hebben 267 accountantskanto-
ren een Wta-vergunning. Dat zijn er twee meer 
dan in 2020. Deze geringe stijging is opmerkelijk, 
omdat het aantal Wta-kantoren eerdere jaren 
flink daalde. Begin 2015 telde Nederland nog 403 
accountantskantoren met een Wta-vergunning, 
zo’n 35 procent meer dan nu. Naar aanleiding 
van de dalende marges constateerden marktex-
perts en de AFM zelf in februari 2021 dat ‘tiental-
len’ kleinere accountantskantoren zouden over-
wegen de handdoek in de ring te gooien, omdat 
het auditwerk voor hen te complex of niet meer 
rendabel is. Daarvan is dus nog geen sprake.

STIJGENDE TARIEVEN
Door toenemende vraag en intensievere contro-
les als gevolg van meer regelgeving en corona 
zijn de tarieven voor audits van 2017 tot 2021 ge-
stegen met 5,4 procent, berekende ING begin dit 
jaar. Alleen de stijging in 2020 bedroeg al 2,3 pro-
cent. Deze trend zien we terug in de Audit-Top 
30. De omzet van de dertig kantoren met de 
meeste omzet is in 2020 met 2,5 procent toege-
nomen tot 1,67 miljard euro. Van de dertig kanto-
ren in de lijst noteren er slechts twee een omzet-
daling: PwC      en Accon avm      . Ook opvallend: 
van de 26 kantoren onder de Grote Vier op de 
lijst groeit bij 23 de auditomzet sneller dan de to-
tale omzet. Slechts bij drie kantoren is dit niet het 

geval. De Big Four nemen traditiegetrouw de 
bulk van de omzet in de Audit-Top 30 voor hun 
rekening: 1.254 miljoen ofwel driekwart. Hoewel 
de opgetelde auditomzet van de kantoren in de 
Audit-Top 30 is gestegen, zijn wettelijke controles 
in 2020 toch iets minder belangrijk geworden. In 
2019 haalden zij 34,2 procent van hun omzet uit 
audits; in 2020 was dit 33,4 procent.

SUCCESVOLLE SPECIALISTEN
Binnen de wettelijke controles zijn er echte spe-
cialisten, zoals Qconcepts     dat bijna 90 procent 
van zijn omzet uit audits haalt. Concurrerende 
nichekantoren zijn Verstegen     en Van Ree 
Accountants     , die ook de bulk van hun omzet 
met assurancediensten genereren. Maar ook 
een full-servicekantoor als Eshuis     draait met 
34 procent van de omzet sterk op controleop-
drachten. Opmerkelijk is dat vooral de specialis-
ten het afgelopen jaar hard zijn gegroeid. Eshuis 
is een uitschieter met een omzetgroei in audits 
van 38 procent in 2020 en een verwachte toena-
me in 2021 van nog eens 55 procent. Ook 
Qconcepts heeft zich extra toegelegd op wettelij-
ke controles met een omzetgroei van 27 procent. 
Groei in audit zit daarnaast vooral bij kantoren 
die circa een derde van hun omzet uit deze 
dienstverlening halen, te weten RSM     , CROP       
en Lansigt     . 

Rutger Vahl
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KANSEN IN DE CONTROLEMARKT
De kantoren die fors in auditomzet zijn gegroeid, 
zien één belangrijke oorzaak voor hun groei: de 
Big Four nemen afscheid van auditklanten die te 
weinig interessant zijn of die een te hoog risico-
profiel hebben. In de wandelgangen wordt ge-
fluisterd dat de grens ligt bij klanten waaraan 
minder dan een ton kan worden gefactureerd. 

De Grote Vier zelf ontkennen overigens het be-
staan van een omzetgrens. Ook door de strenge-
re toezichteisen zijn de Big Four selectiever ge-
worden. ‘Veel van onze nieuwe klanten zaten in 
het verleden bij een Big Four-kantoor’, zegt Mi-
chel Schaepers, bestuursvoorzitter bij Eshuis 
Accountants en Adviseurs. ‘Ze zijn in de regel on-
tevreden, hoor ik, over het gebrek aan aandacht. 

Voetnoten
1 De omzet van 2020 betreft een schatting  2 Gebroken boekjaar eindigend op 31 mei 2020  3 Gebroken boekjaar eindigend 
op 30 juni 2020 4 Gebroken boekjaar eindigend op 31 augustus 2020  5 Gebroken boekjaar eindigend op september 2020
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Ook vinden ze dat de Big Four te veel junior me-
dewerkers inzetten en dat het commitment van-
uit het senior management te gering is. Eshuis 
probeert veel aandacht aan klanten te geven en 
onze mensen verdiepen zich oprecht in de activi-
teiten van klanten. In onze teams zitten vrij veel 
senior mensen. Zelf doe ik bijvoorbeeld nog be-
hoorlijk wat audits in een jaar.’

KRAPTE OP ARBEIDSMARKT
DRV Accountants & Adviseurs      groeide met 
43 procent, maar dit had nog meer kunnen zijn. 
De krapte op de arbeidsmarkt is een rem op de 
groei, stelt partner Lorenz van der Vliet. ’25 tot 
30 procent van de offertes moeten we afwijzen. 
Niet alleen omdat we er niet de mensen voor 
hebben, maar ook omdat we onvoldoende thuis 
zijn in bepaalde sectoren, zoals de lokale over-
heid.’ Net als bij andere groeiers ziet Van der 
Vliet dat de omzet per auditklant toeneemt. ‘Dat 
komt omdat we grotere klanten zijn gaan bedie-
nen, maar ook omdat er meer uren per klant 
worden gemaakt door toegenomen regelgeving. 
En onze kosten zijn met 15 tot 20 procent geste-
gen. Dat zit in investeringen in compliance en ICT 
maar ook in salariskosten, die met 5 tot 10 pro-
cent omhoog zijn gegaan.’ Dit jaar verwacht DRV 
fors minder omzetstijging in audits. Volgens Van 
der Vliet komt dit door personeelsgebrek. ‘Door 
corona stapten de goede mensen minder mak-
kelijk over naar een andere werkgever. Daarin 
zie ik pas sinds de zomerperiode een verande-
ring.’

THUISWERKEN 
Hoewel ook RSM ervaart dat er krapte op de ar-
beidsmarkt is, denkt deze groeier (+29 procent) 
in 2021 nog groter te worden in audits. ‘Ik ver-
wacht een omzetplus van tien procent’, zegt Wilf-
red Castricum, head of audit & assurance. De 
groei van het aantal controles bij RSM verklaart 
hij vooral uit de toegenomen naamsbekendheid. 
‘We opereren vijf jaar onder de internationale 
naam RSM en plukken daar nu de vruchten van. 
Onze klanten worden groter. Ik schat dat de ge-
middelde auditfee is gestegen van 30 naar 50 
duizend euro per klant.’ Castricum constateert 
dat het thuiswerken tijdens de coronapandemie 
het auditproces efficiënter heeft gemaakt, maar 

‘DE 
GEMIDDELDE 
AUDITFEE IS 
GESTEGEN 
VAN 30 NAAR 
50 DUIZEND 
EURO PER 
KLANT’
Wilfred Castricum
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SNELLER EN 
SLIMMER NAAR 
JE AA-TITEL
Wist je dat je bij Markus Verbeek Praehep een 
 e�  ciëntere en dus snellere route kunt volgen naar 
je AA-titel? Met de opleiding Post HBO AA Accoun-
tancy - MKB Geïntegreerd volg je de theorie en 
praktijk parallel aan elkaar. Zo behaal je in drie jaar 
tijd zowel het theoretisch getuigschrift als het 
getuigschrift voor de Praktijkopleiding.

Ontdek de voordelen

• Na je Bachelor in drie jaar je AA-titel

• Directe koppeling theorie en praktijk

• Synergievoordelen (geen dubbel werk)

• Sneller aan de slag als volwaardig accountant

Meer weten? Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

Wil je meer weten over de Post HBO AA Accountancy - 

MKB Geïntegreerd? Bezoek dan een van onze voorlich-

tingsbijeenkomsten over de route naar je AA-titel. 

KIJK OP MVP.NL/AV VOOR MEER INFORMATIE.

ZEKER
VAN 

JE ZAAK
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ook minder leuk. ‘Zowel onze medewerkers als 
klanten hebben het persoonlijk contact echt ge-
mist. Toch gaat RSM niet volledig terug naar de 
situatie van voor Covid-19. ‘Sommige onderdelen 
van de controle kun je prima op afstand doen, 
maar voor echt belangrijke onderdelen van het 
auditproces, bijvoorbeeld schattingsposten, wil 
je de klant in de ogen kunnen kijken.’



'WIL JE EEN MOOIE CARRIÈRE IN DE ACCOUNTANCY? 
DAN IS HET ZEKER ZAAK WERK TE MAKEN VAN EEN 
MOOI ONTWIKKELINGSPLAN'
Servaas Vrijburg
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VAN ONZE PARTNER

Een gedegen POP verhoogt 
kansen op arbeidsmarkt

Het nieuwe PE-systeem voor accountants is een mooie vooruitgang, 
maar er kleven ook enkele risico’s aan volgens algemeen directeur 
Servaas Vrijburg van Fiscount (hét kennis-, advies- en trainingscentrum 
voor de accountancybranche). Wat betekent dit voor de accountant die 
zich begeeft op de arbeidsmarkt?

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN
In het nieuwe kwalitatieve systeem stelt de ac-
countant jaarlijks een Persoonlijk Ontwikkellings-
Plan (POP) op. Hierin formuleert hij leerdoelen en 
bedenkt vervolgens zelf manieren om die leer-
doelen te halen. Volgens Vrijburg is dat een aan-
zienlijke verzwaring. ‘Ik ben helemaal voorstander 
van het nieuwe systeem, omdat het goed aansluit 
bij de veranderende rol van de accountant en de 
moderne tijd. Maar omdat de accountant ineens 
naast zijn werk aan de slag moet met een leer-
plan, vraagt dit wel veel meer van hem.’ Een POP 
opstellen is volgens Vrijburg bovendien nog niet 
zo simpel. ‘Je moet kunnen reflecteren en je moet 
kunnen inschatten welk studiemateriaal goed 
past bij je leerdoel. Is dat een training? Een pod-
cast? Een boek lezen? Of misschien wel zelf een 
artikel schrijven? Daarnaast moet je het verschil 
begrijpen tussen kennis, houding en vaardighe-
den, actief en passief leren en tussen taken, rollen 
en resultaat. De accountant moet dat allemaal 
schriftelijk kunnen duiden. Dat kan best een pitti-
ge opdracht zijn voor iemand die hier weinig erva-
ring mee heeft.’ 

VALKUIL
De NBA zal steekproefsgewijs de leerplannen be-
oordelen. Dit betekent dat een accountant ver-
moedelijk eens in de zes á zeven jaar wordt ge-
controleerd. Mocht het plan inhoudelijk 
onvoldoende zijn, dan krijgt hij de mogelijkheid 
het POP aan te passen. Dat klinkt sympathiek, 
maar hier ligt volgens Vrijburg een grote valkuil. 
‘Als je eens in de zeven jaar wordt gecontroleerd, 
is er voor een flinke groep geen lerende drive. Je 
loopt het risico dat accountants het plan van het 
jaar daarvoor gaan hergebruiken en daardoor 
niks meer bijleren. Stel je eens voor dat dit struc-
tureel gebeurt en dat we over tien jaar in de kran-
ten lezen dat het niveau van accountants hier-
door te laag is. Ze keuren hun eigen vlees en dat 
zou kunnen leiden tot serieuze imagoschade voor 
de gehele accountancybranche.’ Om dit te voor-
komen, pleit hij voor een veel intensievere contro-
le, in elk geval voor de eerste vijf á tien jaar. ‘Ik 
heb het al her en der gehoord: “Wij accountants 
hebben toch geen controle nodig!?” Nou, om ver-
anderdeskundige Ben Tiggelaar vrij vertaald aan 
te halen “het vlees is zwak”. Accountants zijn net 
mensen en hebben dus wel degelijk begeleiding 
en ontwikkeling nodig.’

Het PE-systeem staat voor Permanente Educatie 
en daagt professionals uit zich tijdens hun werk-
zame carrière inhoudelijk te blijven ontwikkelen. 
Tot voor kort hield dit voor accountants in dat zij 
via cursussen en trainingen jaarlijks gemiddeld 
veertig punten moesten halen, maar het systeem 
is de afgelopen jaren volledig op de schop ge-
gaan. Voor de laatste en grootste groep geldt het 
nieuwe systeem vanaf 1 januari 2021. ‘Het PE-sys-
teem bestaat al heel lang’, legt Vrijburg uit. ‘De ge-

FISCOUNT

dachte erachter is dat je na je studie bekwaam 
bent. Maar wie bekwaam is, moet dat natuurlijk 
ook blijven. Tot nu toe volgde de accountant jaar-
lijks diverse cursussen en noteerde hij alleen kort 
waar hij bij was geweest. De NBA vond dit kwanti-
tatieve systeem echter niet meer passen in de 
huidige tijd. Dat je bij een training of cursus aan-
wezig bent geweest, zegt op zich nog niet dat je 
daadwerkelijk iets hebt geleerd.’

STIMULANS ARBEIDSMARKT
Wel is Vrijburg van mening dat de nieuwe metho-
de kan helpen bij het vinden van een nieuwe 
baan. ‘Ik denk dat het een stimulans kan zijn voor 
de arbeidsmarkt. Want wat lees je als werkgever 
liever? Een boeiend ontwikkelingsplan met mooie 
leermomenten en interessante keuzes voor stu-
diemateriaal of een afgeraffeld vodje waaruit 
geen enkele creativiteit blijkt? Ik denk dat de jon-
ge accountant die een of twee keer een carrières-
tap wil zetten er zeker baat bij heeft om hier fana-
tiek mee aan de slag te gaan.’ Om accountants 
beter te ondersteunen bij de keuze van studiema-
terialen biedt Vrijburg naast de trainingen en cur-
sussen die Fiscount eerder al organiseerde, ook 
leerroutes aan. ‘Leerroutes zijn helemaal afge-
stemd op het nieuwe PE-systeem, zitten als het 
ware tussen een opleiding en cursus in en geven 
suggesties hoe een accountant kennis kan op-
doen over een specifiek onderwerp. Dat kan nog 
steeds een cursus of training zijn, maar bijvoor-
beeld ook een meeloopstage, een opdracht ma-
ken en presenteren, een podcast luisteren of een 
training geven.’ Hij beaamt dat het nieuwe PE-sys-
teem een groot beroep doet op de creativiteit, op 
zelfinzicht en discipline. ‘Het is een valkuil, maar 
ook een kracht. Weet je nog dat je vroeger op 
school leerlingen had die er met de pet naar gooi-
den en leerlingen die altijd hun huiswerk op tijd 
afhadden? Die tweedeling gaan we nu weer zien. 
Er is veel vrijheid-blijheid, maar er komt ook dui-
delijk een ijzeren discipline bij kijken. Wil je een 
mooie carrière in de accountancy? Dan is het ze-
ker zaak werk te maken van een mooi ontwikke-
lingsplan.’ 

SERVAAS
VRIJBURG
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Op naar de top!

NR. 51

Een aantal kantoren met een net te kleine omzet viel ook dit jaar weer 
buiten de ranglijst. De kans bestaat dat deze runners-up volgend jaar 
stormenderwijs hun entree in de ranglijst maken. Aan de ambitie zal het 
niet liggen. ‘Een bekende naam maakt de werving eenvoudiger.’

VALLEI ACCOUNTANTS 
Directeur Marfred de Leeuw, eigenaar van Vallei 
Accountants, vindt het prima dat het kantoor, dat 
hij twaalf jaar geleden opzette, net buiten de AV-
Top 50 is gevallen. ‘Ik sta liever nu op plaats 51 en 
stijg in de toekomst de AV-Top 50 in dan dat het 
de andere richting opgaat.’
Vorig jaar heeft Vallei Accountants twee kantoren 
in Amsterdam overgenomen; dit zorgt voor meer 
slagkracht. ‘Met klanten die internationaal actief 
zijn, was dat wenselijk.  Door deze stap is er snel 
meer toegang ontstaan tot de internationale ken-
nismarkt.’
Met inmiddels 115 mensen in dienst wordt het vol-
gens De Leeuw nog een hele kluif om de bestaan-
de bedrijfscultuur – snel schakelen, doe maar ge-
woon, meeleven met de klant en meteen sorry 
zeggen als er iets fout is gegaan – te bewaren. 
Daarnaast is het volgens hem van belang dat het 
vliegwiel de juiste kant op blijft bewegen. ‘Zonder 
leuke klanten hou je de mensen niet binnen. Zon-
der gemotiveerde mensen worden klanten niet 
blij. Goede mensen vinden is een, deze vasthou-
den is nog belangrijker.’ 

KRC VAN ELDEREN
Partner Jaap Bakker van KRC Van Elderen heeft 
zeker de ambitie bij de grote jongens te horen, al 
is het maar omdat dit helpt om aan nieuw perso-
neel te komen. ‘Door een plaats in de top ben je 
zichtbaarder, dit maakt het gemakkelijker perso-
neel te werven en ook om grotere controleklan-
ten te acquireren.’
Volgens Bakker groeit KRC Van Gelderen boven 
de benchmark in zowel het controlesegment als 
in de samenstelpraktijk. De groei zou nog specta-
culairder zijn geweest als er meer accountants 
zouden rondlopen die werk zoeken. ‘De gebrekki-
ge personele bezetting is momenteel het grootste 
struikelblok naar meer groei. Daarom zijn we se-
lectief in het aannemen van nieuwe klanten. Als 
deze opereren in branches waarvan niet het volle-
dige team kennis heeft, dan moeten wij helaas 
nee verkopen. Er is gewoonweg te weinig tijd om 
ons verder te verdiepen in deze branches en ons 
de sectorspecifieke kennis eigen te maken.’ Voor 
KRC Van Elderen betekent dit dat ze bijvoorbeeld 
grote zorginstellingen, gemeentes of woningcoö-
peraties op afstand moeten houden.

HORLINGS NEXIA
Ook bij Nico Kuipers, partner bij Horlings Nexia, is 
er de ambitie een plaatsje te bemachtigen in de 
top. ‘Want met groei kun je beter mooie klanten 
aantrekken, en dat helpt weer om nieuw perso-
neel te binden. Alleen zo is continuïteit gewaar-
borgd.’
Volgens Kuipers is Horlings Nexia een echt oplei-
dingskantoor met een naar eigen zeggen uniek 
opleidingssysteem. ‘Het kost ons niet veel moeite 

jong talent aan te nemen, maar er wordt na een 
tijd wel aan hen getrokken. Dat een deel uiteinde-
lijk weggaat, is all in the game. Na vijf jaar willen 
mensen ook nog wel eens om zich heen kijken. 
Voordeel is wel dat we een leuk en jong kantoor 
hebben met goed opgeleide mensen.’
Een ander voordeel van Horlings Nexia is dat het 
onderdeel is van Nexia International, een van de 
grotere kantoren wereldwijd. ‘We hebben het bes-
te van twee werelden’, zegt Kuipers. ‘Hier in Am-
sterdam zijn we klein, waardoor we snel kunnen 
reageren. Door deel te zijn van een groter ver-
band kunnen onze Nederlandse klanten ook wor-
den geholpen in het buitenland.’ 

DE BEER ACCOUNTANTS EN 
BELASTINGADVISEURS
Dit kantoor heeft de doelstelling de komende ja-
ren uit te groeien tot een kantoor met 120-125 
mensen. Dat komt overeen met een personeels-
groei van 20 tot 25 procent. ‘Dat lijkt ons een goed 
aantal. Zo kunnen we noodzakelijke investeringen 
plegen op een goede manier en een aantrekkelijk 
kantoor blijven voor zowel potentiële cliënten als 
voor potentiële medewerkers’, vertelt bestuurslid 
Jan van der Laak. 
Maar ja, hoe kom je aan die mensen? Die vraag 
zorgt ook bij De Beer Accountants voor kopzor-
gen. ‘Het is een dagelijks gespreksonderwerp. We 
doen er alles aan om nieuwe mensen aan te trek-
ken.’ Het is een van de redenen geweest waarom 
De Beer Accountants vorig jaar met al zijn werk-
nemers naar een nieuw, niet-traditioneel kantoor-
pand is verhuisd, op 200 meter van het uitgaans-
gedeelte van Tilburg.  Het pand leent zich volgens 
Van der Laak uitstekend om flexibel te werken. 
‘We hebben dat pand juist gekozen om nieuwe 
medewerkers aan te spreken.’ 
Dat Tilburg een van de accountancyopleidingen 
van het land herbergt, is natuurlijk ook een voor-
deel. Van der Laak: ‘Wij willen ons onderscheiden 
door de mensen een gezonde werk-privébalans 
te bieden. Hierbij streven wij net als de Big Four 
een hoog kwaliteitsniveau na ten behoeve van in-
teressante cliënten, echter zonder dat er sprake is 
van structureel overwerk. Het moet immers wel 
leuk blijven.’
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Talentenjacht
Na de coronapandemie bereikt de krapte op de arbeidsmarkt een nieuw 
hoogtepunt. Het aantal vacatures loopt in de duizendtallen. Sommige 
kantoren slaagden er desalniettemin in talent uit de markt te plukken. 
Wat is hun geheim? ‘Werkweken van 60 uur vinden we niet normaal.’

tantskantoren ervaren een enorme druk op cor-
recte dossiervorming. Het cover your ass-principe
lijkt belangrijker dan het werk zelf.’
CEO Stefaan Rodts van PKF Wallast herkent deze 
trend. ‘Het is zuur, maar helaas vertrekken goede 
mensen soms omdat ze het vak niet meer leuk 
vinden.’ Hij wijst daarnaast op de concurrentie 
van andere branches. ‘Banken zijn bezig met het 
optuigen van compliance-afdelingen als gevolg 
van de Wwft-wetgeving. Ook deze werkgevers 
trekken aan accountancyprofessionals.’

HOGERE WERKDRUK 
Het is volgens Steur onvermijdelijk dat het perso-
neelstekort tot hogere werkdruk leidt. ‘Voor be-
staande klanten gaat het jaarwerk en de controle-
werkzaamheden gewoon door. De werkdruk zal 
nog toenemen bij de Big Four, maar ook bij de 

Op veel kantoren klinkt hetzelfde geluid: werk ge-
noeg, maar hoe vind ik extra medewerkers? De 
vacatures schieten momenteel ‘door het dak’, 
stelt recruitmentspecialist Rob Steur van werving- 
en selectiebureau Robert Walters. ‘Was er tijdens 
het begin van de coronapandemie nog een dip, 
eind 2020 liep het aantal vacatures snel op. Het 
derde kwartaal van 2021 waren er 3.359 vacatu-
res, het hoogste aantal in twee jaar tijd. Eind 2019, 
nog voor het coronavirus op-laaide, ging het om 
2.459 openstaande vacatures. Dat is een stijging 
van bijna 40 procent.’
Accountantskantoor Deloitte       voorspelde in 
september zelfs een war for talent. Tijdens de 
presentatie van de jaarcijfers maakte het kantoor 
bekend de komende jaren tweeduizend nieuwe 
medewerkers te zoeken – waaronder driehon-
derd accountancyprofessionals. Ook PwC     wil 
vijfhonderdvijftig nieuwe accountants aannemen 
en EY     zelfs achthonderd. In de strijd om 
accountants doen daarnaast MKB-kantoren mee: 
Flynth      zoekt er zestig, Grant Thornton       
veertig en PKF Wallast     willen er twintig uit de 
arbeidsmarkt trekken.
Wat opvalt aan de AV-Top 50 is dat de grootste 
stijgers ETL      , Vermetten     , Eshuis     , Crowe 
Peak      en PKF Wallast ook het sterkst groeiden 
in aantallen medewerkers. Dat tekent de wereld 
van de MKB-accountant: het kantoor dat er het 
best in slaagt medewerkers te werven, heeft de 

gezondste omzetcijfers. Bij ETL groeide het perso-
neelsbestand maar liefst 41 procent en steeg de 
omzet met 24 procent. Bij Vermetten groeiden de 
loonlijst en de omzet met respectievelijk 17 en 19 
procent, bij Eshuis met 12 procent en 15 procent.

CHERRYPICKING 
Vooral accountants met enkele jaren ervaring zijn 
schaars. Steur: ‘Voor deze kandidaten is het cher-
rypicking: ze kunnen kiezen uit de mooiste func-
ties bij de meest gewaardeerde werkgevers. Tot 
dusver had de schaarste geen eff ect op de salaris-
sen. Maar recruitmentspecialist Steur verwacht 
dat werkgevers toeschietelijker zullen worden in 
beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
‘Sommige werkgevers zouden nieuwe medewer-
kers met een welkomsbonus over de streep trek-
ken’, weet Steur. ‘Het is geen goede ontwikkeling, 
maar blijkbaar zitten sommige kantoren zo om-
hoog dat ze noodgrepen uithalen.’

CONCURRENTIE 
De arbeidsmarkt zit minder op slot dan vorig jaar. 
‘Nu de coronapandemie op zijn retour lijkt, dur-
ven professionals weer vaker elders te sollicite-
ren’, aldus Steur. ‘Het probleem is echter dat veel 
professionals de branche verlaten. Ze stappen 
over naar het bedrijfsleven en worden controller. 
Dat komt voornamelijk door de toegenomen re-
gelgeving en compliance-verplichtingen. Accoun-

Next Five.’ De subtop-kantoren bedienen namelijk 
steeds grotere klanten, stelt Steur. ‘We signaleren 
dat sommige grote klanten overstappen naar een 
kleiner kantoor waar ze meer persoonlijke aan-
dacht krijgen. Maar ook deze Next Five-kantoren 
kampen met personeelstekort en dus zal het hier 
in het busy season buff elen zijn. Kantoren moe-
ten ervoor waken dat collega’s niet uitvallen door 
burn-outs.’
Bij veel kantoren betekent het tekort aan mensen 
een directe rem op de groei. Dat geldt bijvoor-
beeld voor het niettemin fl ink gegroeide Alfa      . 
Dat kantoor heeft momenteel zeventig urgente 
vacatures, in alle disciplines. ‘Hoewel we liever 
vandaag dan morgen mensen aannemen, schept 
het personeelstekort ook kansen’, zegt HR-
manager Sanny Brunekreeft. ‘We zijn kritischer in 
het aannemen van nieuwe klanten. Groei is geen 
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doel op zich: we willen kiezen voor klanten die bij 
ons passen en waar onze mensen blij van wor-
den. Bovendien accepteren we geen hogere werk-
druk, werkweken van 60 uur vinden we niet nor-
maal.’ Alfa besluit soms te stoppen met een 
samenwerking als deze stroef verloopt.
Bij PKF Wallast is de situatie vergelijkbaar. Met 23 
meer fte’s dan in 2019 zette het kantoor 3,4 mil-
joen euro meer om. ‘We hadden sterker kunnen 
groeien als de aanwas van personeel groter was 
geweest. We kunnen structureel twintig mensen 
extra gebruiken.’ Net als Alfa zegt PKF Wallast nu 
vaak nee tegen klanten, maar ook Rodts ziet daar-
van de voordelen: ‘Als je te veel mensen op de 
bank hebt zitten, ben je eerder geneigd opdrach-
ten aan te nemen waar je niet op zit te wachten.’

MEEDELEN IN DE WINST 

In de strijd om getalenteerd personeel doen veel 
kantoren aan campusrecruitment: het werven 
van studenten in opleiding. Daarnaast investeren 
kantoren fors om zich te onderscheiden. Accoun-
tantskantoor Alfa lanceerde een nieuwe arbeids-
marktcampagne met de boodschap dat mede-
werkers zich kunnen ontwikkelen op een manier 
die bij ze past. Daarnaast profi leert Alfa zich als 
B Corp, een internationale erkenning voor de 
meest duurzame bedrijven. Het kantoor spant 
zich in om de eigen CO2-uitstoot te beperken, 
maar ondersteunt klanten ook bij duurzaam-
heidsvraagstukken. Verder valt Alfa op door de 
medewerkersparticipatie. ‘Iedere collega die vast 
in dienst komt, krijgt kerncertifi caten kado en 
mag certifi caten bijkopen’, vertelt Tim Braakman, 
recruiter bij Alfa. ’Zo’n 95 procent van de collega’s 
is daardoor mede-eigenaar en deelt mee in de 

winst. Het verhoogt de saamhorigheid en betrok-
kenheid bij Alfa.’

GOED WERKGEVERSCHAP
Ook PKF Wallast doet er alles aan jong talent aan 
te trekken. Omdat het kantoor de mening van 
medewerkers belangrijk vindt, doet het kantoor 
mee aan het Great Place to Work-onderzoek en 
werd voor het tweede jaar erkend als een Great 
Place to Work. ‘Daarmee bewijzen we een goede 
werkgever te zijn’, stelt Rodts. ‘We scoren hoog op 
onderlinge verbondenheid en werkplezier.’ Het 
kantoor blijft echter kritisch in het selectiebeleid. 
‘Professionaliteit is belangrijk. Nieuwe medewer-
kers moeten bovendien bij onze missie en be-
drijfscultuur passen’, zegt Tjaska Richters, hr-
manager bij PKF Wallast.  

Zowel Alfa Accountants als PKF Wallast verwelko-
men soms accountant-collega’s die eerder op een 
Big Four-kantoor werkten. ‘Ze ervaren hier een fi j-
ne werksfeer en waarderen het dat we geen 
haantjescultuur kennen’, weet hr-manager Bru-
nekreeft bij Alfa. PKF Wallast-directeur Rodts stelt 
dat professionals bij de Big Four te snel in een be-
paald traject worden geduwd. ‘Bij ons kunnen 
mensen eerst uitvinden wat ze leuk vinden voor-
dat ze zich gaan specialiseren.’ 

AMBASSADEURS 
Dat veel professionals overstappen naar het be-
drijfsleven, is niet de enige oorzaak van een uit-
stroom. Ook de vergrijzing heeft komende jaren 
eff ect, meent recruitmentspecialist Steur van 
Robert Walters. Ook kampt de accountancy met 
een imagoprobleem. Sinds 2019 investeert bran-
chevereniging NBA daarom in verbetering van het 
beeld van accountants. Op middelbare scholen, 
hbo’s en universiteiten wordt het vak op een ei-
gentijdse manier gepromoot. Eff ecten op de in-
stroom van nieuwe accountancyprofessionals zul-
len echter pas op langere termijn merkbaar zijn. 
Tot die tijd zullen kantoren zich creatief moeten 
onderscheiden bij het werven van gekwalifi ceerd 
personeel.’ Zorg dat nieuwe collega’s niet om jou 
als werkgever heen kunnen’, zegt recruitmentspe-
cialist Steur. Hij heeft nog een tip: ‘Zet je mede-
werkers in als ambassadeurs, laat ze enthousiast 
vertellen binnen hun netwerk. Loof een bonus uit 
aan collega's die nieuw bloed binnenbrengen.’

# Kantoor Werknemers 
(in fte)

Toename 
(in %)

1 24 ETL 310 40,9
2 45 Qconcepts 72 32,4
3 35 Vermetten 140 16,7
4 28 PKF Wallast 204 12,7
5 36 Van Ree 129 11,9
6 40 Eshuis 124 11,7
7 30 Ruitenburg 201 11,0
8 47 Rijkse 115 9,9
9 21 KroeseWevers 297 8,8
10 46 Crowe Peak 76 8,6
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van studenten in opleiding. Daarnaast investeren 
kantoren fors om zich te onderscheiden. Accoun-
tantskantoor Alfa lanceerde een nieuwe arbeids-
marktcampagne met de boodschap dat mede-
werkers zich kunnen ontwikkelen op een manier 
die bij ze past. Daarnaast profi leert Alfa zich als 
B Corp, een internationale erkenning voor de 
meest duurzame bedrijven. Het kantoor spant 
zich in om de eigen CO2-uitstoot te beperken, 
maar ondersteunt klanten ook bij duurzaam-
heidsvraagstukken. Verder valt Alfa op door de 
medewerkersparticipatie. ‘Iedere collega die vast 
in dienst komt, krijgt kerncertifi caten kado en 
mag certifi caten bijkopen’, vertelt Tim Braakman, 
recruiter bij Alfa. ’Zo’n 95 procent van de collega’s 
is daardoor mede-eigenaar en deelt mee in de 
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VAN ONZE PARTNER

Fiscaal bijspijkeren 
op maat

Aan het begin van dit jaar introduceerde het Register Belastingadviseurs 
modulair onderwijs in een vernieuwde vorm van de RB Academy. Ook de 
leerlijn voor accountants, onderdeel van de RB Academy, is te volgen op 
eigen tijd en in eigen tempo. Dat is interessant voor mensen die zich 
naast hun werk willen verdiepen in een aanpalend vakgebied.

aanbevelen. Veel van ons werk als accountants in 
het MKB heeft fiscale componenten. En daarin wil 
je niet alleen compliant zijn, maar ook je klanten 
optimaal kunnen adviseren. Als AA of RA heb je 
natuurlijk de nodige kennis op dit vlak, maar die is 
onvoldoende. Verdieping is belangrijk, net als het 
bijhouden van de fiscale ontwikkelingen.’

VISIE VAN HET RB
Het Register Belastingadviseurs focust op modu-
lair onderwijs. Het biedt deelnemers de mogelijk-
heid op maat (passend bij de eigen situatie), 
modern (in allerlei vormen) en flexibel (instroom 
op elk gewenst moment) te scholen. Vanzelfspre-
kend is dit voor alle leerlijnen doorgevoerd, ook 
voor de leerlijn voor accountants.

Klaas Molenaar, manager RB Onderwijs: ‘Er ligt 
historie als we kijken naar de RB-opleiding voor 
accountants. Die bestaat al jaren en dat ligt ook 
voor de hand. Het werk van fiscalisten en accoun-
tants raakt elkaar en overlapt soms. Veel accoun-
tants zoeken aanscherping op het vlak van fiscali-
teit. Die bieden we met deze leerlijn, waarin 
vakken zijn opgenomen als Vpb, inbreng in de BV, 
bedrijfsopvolging in de praktijk en schenk- en 
erfbelasting. 

In de loop der jaren hebben honderden accoun-
tants de opleiding doorlopen. Het feit dat we ruim 
duizend dubbelleden – accountants die ook RB 
zijn – hebben, illustreert dat. Datzelfde geldt voor 
een groep docenten die we inzetten: zij kennen 
de accountancy van binnen uit.
Naast een volledige opleiding is het overigens 
mogelijk losse modules te volgen. Dat kan bijvoor-
beeld interessant zijn voor een accountant van 
wie een klant te maken krijgt met specifieke fisca-
le vraagstukken. Of als er veel vragen rond een-
zelfde thema aan de orde zijn. Die modules zijn 

Hugo van Campen is accountant en RB. Hij licht 
toe waarom hij die combinatie heeft gemaakt en 
wat die brengt in de praktijk. ‘Ik ben sinds 1996 ac-
countant. Bij KPMG, waar ik na mijn hbo-studie 
terechtkwam, was het gebruikelijk meteen weer 
een studie te starten. Ik koos voor een fiscale op-
leiding bij een rechtsvoorganger van het RB. Daar-
na heb ik jaren bij meerdere kantoren gewerkt, 
vooral voor het MKB. Mij past de directe samen-
werking met ondernemers vanuit de rol van een 
fiscale huisarts. Je probeert samen te bekijken wat 
passend is, welke mogelijkheden je kunt benut-
ten. Mijn hart ligt niet bij de controlekant. Natuur-
lijk is een kritische blik belangrijk, maar uitgaan 
van wantrouwen is niets voor mij.

Een paar jaar geleden werd ik gevraagd als be-
leidsmedewerker vaktechniek MKB bij de NBA. 
Dat leek me in eerste instantie een wat stoffige 
baan, maar niets is minder waar. Ook op deze 

RB

De leerlijn ‘RB worden voor 
accountants’
Deze leerlijn bestaat uit 22 of 23 modules, 
afhankelijk van de wens daarna door te 
stromen in een fiscaal masterprogramma. 
Waar de RB Academy een mix aanbiedt van 
fiscaal inhoudelijke modules en vaardig-
heidsmodules, focust de leerlijn voor ac-
countants zich vooral op een fiscale theore-
tische verdieping. Wij hebben een – volgens 
ons – ideale volgorde van modules samen-
gesteld, waar je begint met huwelijksvermo-
gens- en erfrecht en afsluit met procesvoe-
ring. Het is echter aan jou of je deze 
volgorde aanhoudt of een andere leerroute 
uitstippelt. De modules starten ieder jaar 
minstens vier keer en bijna iedere module 
wordt zowel op locatie als digitaal aangebo-
den. Aan jou de keus wanneer je welke mo-
dule wil volgen en in welke vorm.

plek kan ik echt de belangen behartigen van de 
beroepsgroep en die van MKB-ondernemers. 
Daarnaast geef ik les aan de RB Academy.
Ik kan iedereen de RB-leerlijn voor accountants 

'IK VOND HET LAATSTE JAAR VAN DE OPLEIDING, MET 
PRAKTIJKVAKKEN, HET LEUKST: EEN BEROEPSSCHRIFT 
SCHRIJVEN, IN GESPREK GAAN MET EEN INSPECTEUR: 
DAAR LEER JE VAN'
Hugo van Campen

Klassikaal en digitaal
Iedereen die een module volgt, krijgt toe-
gang tot onze digitale leeromgeving; hier 
vind je meer informatie en opdrachten. De 
invulling van klassikale modules spreekt 
voor zich, je volgt hier een aantal colleges 
op locatie. Bij de digitale vorm is er ruimte 
voor meer zelfstudie. De stof wordt aange-
boden via korte kennisclips, filmpjes varië-
rend van 10 tot 30 minuten. Daarnaast 
staan er per module een of meerdere 
onlinevragenuurtjes gepland, als je aanvul-
lende vragen hebt over de stof. De docent is 
daarvoor dan een uur lang beschikbaar. 

ONZE TIP
Bekijk per onderwerp of je weinig of juist 
wat meer begeleiding wilt. Bepaal mede op 
basis daarvan of je de module digitaal of op 
locatie volgt.

'ALS JE DE LEERLIJN VAN DE RB 
ACADEMY AFRONDT, WORD JE 
REGISTER BELASTINGADVISEUR EN 
MAG JE DE RB-TITEL VOEREN'
Klaas Molenaar

bijna altijd zowel klassikaal als digitaal te volgen. 
De komende tijd gaan we daarnaast onder meer 
modules toevoegen op het gebied van tax 
technology.’

HUGO VAN 
CAMPEN

KLAAS
MOLENAAR
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Galerij
Accountants die willen, kunnen vandaag 
nog aan de slag bij de meeste kantoren. 

Maar hoe kom je erachter welk kantoor bij 
jou past? Op de komende pagina’s 

presenteren de opvallendste 
accountantskantoren zichzelf.

Een kijkje 
in de keuken van
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PORTRET

Beter presteren 
zonder vennoten

ABAB Accountants en Adviseurs kent – anders dan de meeste 
accountantskantoren – geen partnerstructuur. ‘Daardoor zijn 
professionals soms al op hun 26e tekenbevoegd en krijgen ze snel eigen 
klanten’, zegt Marleen Hartman-Horrevoets, manager Accountancy op 
het kantoor in Goes. 

verdeeld onder alle medewerkers. De rest gaat 
naar participatiehouders: collega’s die doorgroei-
en naar een bepaald niveau, zoals manager, di-
recteur of senior, kunnen participaties kopen en 
daarmee meedelen in de winst.’ 

BREDE DIENSTVERLENING 
ABAB bestaat sinds 1924. Het telt inmiddels 15 
kantoren in Zuid-Nederland. Van oudsher is de 
allround accountants- en adviesorganisatie sterk 
in de agrarische sector, maar ABAB heeft inmid-
dels een veel bredere klantenportefeuille. De 700 
medewerkers ondersteunen klanten bij het sa-
menstellen van jaarrekeningen, het uitvoeren van 
wettelijke controles, (internationale) fiscale en ju-
ridische advisering. Daarnaast is er een brede 
consultancytak op het gebied van onder meer 
corporate finance, HR, pensioen, subsidies en 
vastgoed. ‘Voor medewerkers is dat prettig, je 
kunt altijd terugvallen op de expertise van een 
collega. Alle kennis is in huis.’

OPLEIDINGEN VOOR IEDEREEN 
ABAB kent uiteenlopende opleidingsprogram-
ma’s. Voor assistent-accountants in opleiding is er 
het Young Professional Programma (YPP). ‘Colle-
ga’s die hun AA-titel willen halen, volgen alle ver-
plichte onderdelen van de post-hbo-opleiding en 
doen aansluitend een praktijkstage. Maar ABAB 
wil aanstaande accountants meer vaardigheden 
bijbrengen om ze goed uit te rusten voor hun 
werkzaamheden’, legt Hartman-Horrevoets uit. 
‘Met het 8-jarig Young Professional Programma 
helpen we ze aan meer vakkennis en helpen we 

De loopbaan van de 37-jarige manager bewijst 
hoe snel medewerkers kunnen groeien binnen 
ABAB. Na haar hbo Accountancy begon ze in 2006 
als junior assistent-accountant in de samenstel-
praktijk. Ze groeide door tot accountant en werd 
op haar 26ste tekenbevoegd. ‘Omdat ik altijd be-
zig was met collega’s coachen en opleiden, volgde 
ik het management-developmentprogramma en 
werd ik tien jaar na mijn start manager van het 
15-koppige accountancyteam in kantoor Goes.’

GEEN PARTNERSTRUCTUUR
Wat ABAB onderscheidt van andere accountants-
kantoren is dat het geen partnerstructuur kent. 
Hartman-Horrevoets: ’We hebben geen vennoten 
die eigenaar zijn en de organisatie aansturen. 
ABAB kent een participatiestructuur. Dit betekent 
dat de verantwoordelijkheid lager in de organisa-
tie wordt gelegd. Zo mag je als accountant al op 
jonge leeftijd jaarrekeningen tekenen. De teken-
bevoegdheid is niet voorbehouden aan partners 
of senioren, zoals dat bij andere kantoren vaak 
gebeurt.’ Hartman benoemt nog een voordeel: ‘Ik 
kreeg als assistent al snel eigen klanten toen ik 
had bewezen dat ik het vak beheerste. Ook dat 
gebeurt niet overal; vaak onderhoudt een van de 
vennoten of een relatiebeheerder het contact en 
blijft de assistent-accountant op de achtergrond. 
Onze werkwijze vind ik super: ik krijg veel energie 
van mijn klanten en mijn werk.’

De bijzondere bedrijfsvorm van ABAB levert ook 
financieel wat op: ‘Omdat we een participatie-
structuur hebben, wordt 20 procent van de winst 

bij het ontwikkelen van soft skills. Ook voor RA’s in 
de uitgebreide Audit & Assurance is er een speci-
aal opleidingsprogramma, net als voor afgestu-
deerden van de HAS Hogeschool die bij ons ko-
men werken en die een studie hebben afgerond 
op het gebied van agro & food.’ Volgens de mana-
ger Accountancy komt het soms voor dat collega’s 
er op enig moment achterkomen dat ze toch geen 
accountant willen worden. ‘Ook dan zijn er ge-
noeg andere afslagen binnen onze organisatie. Je 
kunt bijvoorbeeld de consultancy-, corporate-, fi-
nance- of HR-kant op.’ 

Alle ABAB-collega’s kunnen zich ontwikkelen. Lei-
dinggevenden in spe kunnen een management-
developmenttraject volgen. Ook zijn er diverse op 
maat samengestelde programma’s, bijvoorbeeld 
voor senioren die zich vakinhoudelijk willen ver-
diepen. ‘Daarnaast bieden we trainingen aan die 
zijn gericht op betere samenwerking tussen colle-
ga’s en op feedback geven en ontvangen. Juist 
omdat we zoveel disciplines hebben, is goede sa-
menwerking belangrijk’, licht Hartman toe.

FLEXIBEL IN WERKTIJDEN
Bij ABAB krijgen medewerkers de vrijheid hun 
werktijd naar eigen wens in te vullen. ‘Als collega’s 
het prettig vinden om eerst te sporten of de kin-
deren naar school te brengen, dan kan dat. Als 

medewerkers goed in hun vel zitten, zullen ze de 
klant ook beter van dienst zijn.’ Volgens Hartman-
Horrevoets worden arbeidsvoorwaarden voortdu-
rend gemoderniseerd, met name op het gebied 
van een goede werk-privébalans. ‘We bieden 
bijvoorbeeld vervroegd vaderschapsverlof. Colle-
ga’s hebben – met 33 dagen – een bovengemid-
deld aantal vrije dagen. Daarin loopt ABAB voor-
op.’ 

VERBINDEN MET COLLEGA’S 
Met 700 medewerkers is het onmogelijk elkaar 
allemaal te kennen, toch stimuleert ABAB onder-
linge verbinding. ‘We zijn een platte organisatie en 
we zijn zo transparant mogelijk. De raad van be-
stuur houdt maandelijks een ABAB Connect-over-
leg. Medewerkers worden digitaal bijgepraat over 
actuele cijfers, ontwikkelingen en projecten. Ook 
lokale initiatieven worden in het zonnetje gezet. 
Regelmatig zijn er projecten waarin collega’s kun-
nen samenwerken om verbeterslagen te maken. 
‘Medewerkers mogen écht meedenken en – be-
langrijker nog – er wordt ook naar ze geluisterd. 
Dat alles maakt dat we trots zijn op elkaar en dat 
ook uitstralen. We vormen een divers samenge-
steld team. Wat ons bindt is enthousiasme, be-
trokkenheid bij de klant en passie voor ons vak. Ik 
ervaar als manager telkens weer hoezeer ieder-
een voor elkaar klaarstaat.’ 
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Een bedrijf voor 
allrounders

ABIN accountants en adviseurs richt zich vooral op het midden- en 
kleinbedrijf. ‘Het gaat dan om bedrijven waar de ondernemer nog aan 
het roer staat’, vertelt oprichter Corbert van Rijn. Die focus brengt 
duidelijk een eigen dynamiek met zich mee.

je thuis voelt bij de kleine tot middelgrote klant. 
Dat je dit type klanten begrijpt, weet wat zij van 
ons verwachten en dat je hun taal spreekt. Het 
gaat erom dat je én goed jaarrekeningen kunt op-
stellen voor deze klanten én hen ook goed kan 
adviseren.’ 
Klanten kunnen een schildersbedrijf zijn, maar 
ook een creatief bureau. Wat klanten van ABIN 
met elkaar gemeen hebben, vertelt Van Rijn, is 
dat ze gevoelig zijn voor de combinatie van prijs 
en kwaliteit, misschien meer nog dan grotere be-
drijven. Van Rijn: ‘Wij krijgen vaak te horen: “De 
accountant, die moet zichzelf terugverdienen.”’ 

Die focus zie je ook terug in de bedrijfsvoering 
van ABIN. Voor werknemers wordt goed gezorgd, 
via arbeidsvoorwaarden, aandacht voor vitaliteit 
van de medewerkers, maar ook door regelmatig 
personeelsfeesten en een jaarlijkse buitenland-
reis te organiseren. Maar dure kantoren op 
A-locaties bijvoorbeeld is bij ABIN uit den boze. 
Deze strategie geeft financiële ruimte voor inves-
teringen in niet alleen medewerkers, maar ook in 
klanten. 

GROEIENDE CONTROLEPRAKTIJK
ABIN heeft tevens een groeiende controlepraktijk 
met middelgrote klanten en ook enkele dochters 
van beursgenoteerde bedrijven. Moerland: ‘We 
merken daar dat de controleplichtige MKB-klan-
ten op zoek zijn naar een accountant die hen be-
grijpt; ze zoeken dus een echte MKB- accountant.’ 

De meeste grotere accountantskantoren in Ne-
derland richten zich met name op de M van het 
MKB, op de middelgrote onderneming dus: de 
poel aan bedrijven met omzetten vanaf 12 miljoen 
euro, de omzetgrens waarboven bedrijven in de 
regel controleplichtig worden. Zo niet ABIN. Ook 
ABIN bedient weliswaar klanten met omzetten 
boven 12 miljoen euro (en tot enkele tientallen 
miljoen euro’s). Maar zijn omvang en groei dankt 
het bedrijf vooral aan de K van het MKB, het klein-
bedrijf dus. 

FOCUS OP KLEINBEDRIJF
Onder die K zitten enerzijds de kleinst mogelijke 
ondernemingen, zoals die van ZZP’ers, eenmans-
zaken en vof’s. Maar er zitten voor ABIN ook heel 
wat ondernemingen aan de bovenkant van het 
kleinbedrijf, met een omzet tot 12 miljoen euro en 
maximaal 50 medewerkers. De focus op de K 
geeft de onderneming duidelijk een eigen dyna-
miek, zo blijkt in een gesprek met de oprichter en 
oudste partner Corbert van Rijn (58) en de jongste 
aandeelhouder René Moerland (38). Neem de 
speurtocht naar nieuwe collega’s. Net als andere 
accountants is ABIN constant op zoek naar 
accountants, en dan vooral naar ervaren (register)
accountants. 

ALLROUNDERS
Waar veel kantoren de nadruk leggen op een be-
paald specialisme speurt ABIN vooral naar all-
rounders. Van Rijn: ‘Bij ons is het belangrijk dat je 

Wat het kenmerk hiervan is? Moerland: ‘Bij audits 
uitgevoerd door de grotere accountantskantoren 
ligt de nadruk vaak enkel nog op compliance. Be-
drijven voelen dan een enorme regeldruk. Wij 
combineren kwaliteit nog op oorspronkelijke wij-
ze, dat betekent echt met oog voor de inhoud, 
met klantgerichtheid.’ Het gaat om de markt van 
diensten voor kleinere tot middelgrote bedrijven, 
vooral lokaal. René Moerland: ‘Klanten willen een 
lokale adviseur, maar ook voor onze medewer-
kers is het prettig dicht bij hun werk te wonen. Dit 
bespaart reistijd als zij op kantoor werken.’ 

KORTE LIJNEN
Ook typisch voor ABIN: de lijnen zijn kort. ‘Bij ons 
geen hiërarchisch gedoe’, aldus Van Rijn. ‘Ieder-
een, dus ook de partners, staat met de poten in 
de modder.’ ABIN heeft een managementteam 
dat bestaat uit de zes partners. Alle zes hebben 
ook een eigen klantportefeuille.
ABIN groeide behoorlijk hard de afgelopen jaren. 
Die groei laat zich voor een deel verklaren door 
overnames, maar inmiddels is er ook al een aan-
tal jaren autonome groei. Van Rijn begon zelf in 
de accountancy door in 2000 een accountants-
kantoor in Noordwijk over te nemen. Sindsdien 

werd er ‘een vijftiental’ overnames gedaan. ABIN 
zoekt lokale accountantskantoren, meestal kanto-
ren waarvan de eigenaar richting de pensioenleef-
tijd gaat. De klantportefeuille wordt overgenomen 
en daarbij is het altijd belangrijk dat er iemand 
klaarstaat bij ABIN die zich ontfermt over die por-
tefeuille en over de overgenomen medewerkers. 

PARTNER WORDEN
Bij ABIN kun je zeker carrière maken. Moerland: ‘Ik 
was 31 toen ik mijn eerste aandelen kocht.’ Van 
Rijn: ‘‘Als een RA zich bij ons meldt die en kwalita-
tief goed werk levert en communicatief goed is, 
die onze klanten begrijpt en ambitie heeft, dan 
kan die persoon gegarandeerd partner worden bij 
ABIN.’ De meeste mensen, gaat hij verder, hebben 
die ambitie niet. En dat is helemaal prima, want 
ook daar is binnen ABIN de ruimte voor.  
Hoewel, zo besluit hij, we ook voor een partner de 
lat niet te hoog willen leggen. ‘Dat zie je weleens 
hè, dat partners worden uitgeput en na hun 58e 
op zijn. Zo niet bij ons. Van een fulltime partner 
verwachten we dat deze maximaal 45 uur in de 
week werkt, maar we kijken ook naar vier- of drie-
daagse constructies. Dat valt toch alleszins mee, 
lijkt me?’ 
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Groot worden in 
wat écht telt

Samen delen en succesvol ondernemen om niet de beste van, maar de 
beste vóór de wereld te zijn. Dus groeien in wat echt telt. Dat is de 
nieuwe slogan van Alfa waarmee nieuwe medewerkers worden 
aangetrokken. Die humane aanpak met focus op zelfontplooiing én met 
oog voor een betere wereld waren voor zowel Gökhan Kinran als 
Bernadette Kooistra-Hoekstra de redenen om voor Alfa te kiezen. 

riode heb ervaren en of ik nog tips voor ze had 
om de inwerktijd te verbeteren. Ik voelde me 
daardoor meteen thuis en als mens echt gezien.’ 
De mensgerichtheid waarin onderlinge betrok-
kenheid en waardering in een open, informele 
werksfeer centraal staan, vielen Kinran snel op. ‘Je 
bent hier echt gelijkwaardig aan elkaar en ik vind 
het heel prettig dat er geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen directie en personeel. Iedereen 
wordt gewaardeerd zoals hij is en wordt zelfs 
mede eigenaar van Alfa in de vorm van aandeel-
certificaten. Ik zie het zo; in feite zijn alle mede-
werkers puzzelstukjes en samen vormen we de 
puzzel Alfa. Iedereen heeft en ís dus een stukje 
van het grote geheel.’ 

ONTDEKKINGSREIS
Onlangs startte Alfa een campagne waarin niet de 
directie, maar juist de medewerker zijn persoonlij-
ke verhaal mag vertellen. ‘Ik vind onze nieuwe ar-
beidsmarktcampagne heel mooi’, vertelt Kooistra-
Hoekstra. ‘Groot worden in wat echt telt, gaat ook 
over ruimte krijgen voor je persoonlijke ontwikke-
ling. Voor mij houdt dit in dat ik samen met mijn 
team op de controle-afdeling wil groeien en el-
kaar wil uitdagen om die professional te worden 
die we graag zouden willen zijn. En natuurlijk al-
tijd met het doel om de klant tevreden te stellen.’ 

De oprichting van Alfa Accountants en Adviseurs 
gaat al een poosje terug. Als in 1942 het samen-
werken van de leden van de Christelijke Boeren 
en Tuinders Bond onmogelijk wordt gemaakt, ver-
zinnen ze een list voor de onderlinge contacten 
en richten ze Boekhoudbureau het Platteland op. 
Inmiddels is dit uitgegroeid tot Alfa en heeft het 
accountant- en adviesbureau ruim dertig vestigin-
gen met zo’n 1100 medewerkers verspreid door 
heel Nederland en bedient het naast de agrari-
sche sector ook het MKB. Toch komen bepaalde 
‘boerenwaarden’ nog dagelijks terug op de werk-
vloer. ‘Bij Alfa telt iedere medewerker’, legt assis-
tent accountant controleafdeling Kooistra-Hoek-
stra uit. ‘Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij is, 
ongeacht geslacht, afkomst of geloof. Ik vind het 
mooi om te zien dat de oorspronkelijke normen 
en waarden zoals openheid en eerlijkheid nog 
steeds duidelijk naar voren komen in de organisa-
tie.’ 

PUZZELSTUKJES
Gökhan Kinran, die sinds een jaar als belastingad-
viseur en relatiebeheer bij Alfa Accountants werkt, 
omschrijft de eerste paar maanden als ‘thuisko-
men’ en als een ‘warm bad’. ‘Ik kreeg na een paar 
dagen al direct de vrijheid om de klant te bellen. 
Ook vroeg de directie aan mij hoe ik de eerste pe-

Ook Kinran is heel blij met de ruimte die hij vanuit 
zijn werkgever heeft gekregen. ‘Mijn loopbaan is 
een ontdekkingsreis. Ik ben belastingadviseur, 
maar kwam erachter dat ik het heel leuk vind om 
vaker naar klanten te gaan en heb daarom ook 
relatiebeheer op me genomen. Voor mij betekent 
groot worden in wat echt telt, dat ik deze ruimte 
krijg, dat ik zowel op zakelijk als mensvlak mag 
groeien. En dat er een goede privéwerkbalans is.’ 

VRIJE TIJD
Want volgens hem is de privéwerkbalans een be-
langrijk goed bij Alfa en wordt vanuit het bedrijf 
zelfs geadviseerd om niet op structurele basis lan-
ge werkdagen te maken. ‘Natuurlijk heb je soms 
een periode dat het even wat drukker is of werk je 
sporadisch een avond over, maar dit wordt eer-
der afgeraden, dan aangemoedigd. Ik krijg naast 
alle mogelijkheden op het werk om mezelf te ont-
wikkelen dus ook veel ruimte voor mijn privéle-
ven. Heel fijn, want ik heb voldoende vrije tijd no-
dig om goed op het werk te blijven functioneren.’

DUURZAAMHEID
Alfa heeft sinds 2014 het B-Corp-certificaat, wat 
inhoudt dat het bedrijf internationaal gecertifi-
ceerd is als duurzame onderneming. Het draait 
dus niet alleen om het financiële resultaat, maar 
ook om het nastreven van duurzame en sociale 
doelen en het creëren van maatschappelijke 
meerwaarde. ‘Het is belangrijk om enerzijds ge-
zond te blijven als organisatie, dus je profit te be-
halen’, legt Kinran uit. ‘Daarnaast willen we zorg-
dragen voor de planeet en dat begint natuurlijk 
bij jezelf. Zo gebruiken we gerecycled papier, zijn 
we ons leasewagenpark aan het elektrificeren en 
zijn we hard bezig met een interne digitaliserings-
slag om onze CO2-uitstoot te reduceren. Ook ge-
ven we de klant graag advies over duurzaamheid.’ 
Kooistra-Hoekstra vult hem aan: ‘Duurzaamheid 
wordt steeds belangrijker. We kijken daarbij op 
lokaal niveau hoe we vanuit onze vestigingen van 
maatschappelijke waarde in de regio kunnen zijn. 
We willen wat dat betreft niet de beste van de we-
reld, maar de beste vóór de wereld zijn.’ 
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Nuchter kantoor 
met innovatiedrift 

Het accountants- en advieskantoor Bentacera kenmerkt zich door een 
no-nonsensementaliteit. Doorgroeien kan op allerlei manieren, zelfs 
internationaal. Daarnaast worden collega’s gestimuleerd mee te denken 
over innovatie. ‘De vraag is altijd: waar worden onze mensen gelukkig 
van en hoe kunnen we als werkgever daarbij helpen?’, zegt directeur 
Gooitzen Boonstra.

in de buurprovincie Groningen een feit is. ‘De keu-
ze voor Groningen is tevens praktisch: Zo zitten 
we dichter bij hbo- en universitaire opleidingen en 
zijn we makkelijker bereikbaar voor jong talent.’ 
Wat typeert Bentacera? Boonstra: ‘Wij willen klan-
ten verder helpen, zijn zeer betrokken en begrij-
pen ondernemers. Een no-nonsenseaanpak past 
bij ons: we doen het samen. Onze vennoten zijn 
meewerkende voormannen.’

WAARDERINGSGESPREK 
No-nonsense is ook de visie op doorgroeien: er is 
veel mogelijk. ‘We vinden het belangrijk te weten 
wat medewerkers drijft, waar hun talenten liggen 
en welke ambities ze hebben. Zo kunnen we me-
dewerkers in hun kracht zetten en een opleidings-
programma op maat aanbieden,’ stelt Boonstra. 
Het bedrijf faciliteert doorgroeimogelijkheden, 
medewerkers bepalen zelf hoe zij zich willen ont-
wikkelen. Daarbij is ook een carrière in het buiten-
land mogelijk. Doordat Bentacera lid is van 
Kreston Global, een internationaal netwerk van 
accountants- en advieskantoren, kunnen mede-
werkers voor bepaalde tijd in het buitenland wer-
ken. ‘Bij het binden en boeien van mensen gaan 
we bewust uit van onze medewerkers. We heb-
ben het bijvoorbeeld niet over beoordelingsge-
sprekken, maar over waarderingsgesprekken. Op 
gezette tijden evalueren we samen en kijken we 
wat de vervolgstappen zijn. En vragen we wat ie-
mand nodig heeft.’

De toekomst lacht je toe. Zo luidt de slogan op de 
website van het van oorsprong Friese accoun-
tants- en advieskantoor Bentacera. Daarmee 
draagt Bentacera uit dat het ondernemers wil in-
spireren en vooruithelpen met hun business. ‘We 
zijn geen accountantskantoor dat achteruit kijkt’, 
vertelt directeur Gooitzen Boonstra. ‘Natuurlijk, 
jaarrekeningen en fiscale aangiften horen erbij, 
maar liever kijken we vooruit. We willen de klant 
24 uur per dag en 7 dagen per week, waar hij ook 
is, inzicht geven in zijn financiële situatie en proac-
tief adviseren hoe de ondernemer kan inspelen 
op veranderende markten.’ Die benadering zorgt 
ervoor dat medewerkers plezier in hun werk heb-
ben, weet Boonstra. Bentacera biedt meer dan 
uitdagend werk. Het bedrijf belooft daarnaast een 
gezonde balans tussen werk en privé, een pretti-
ge werksfeer en volop doorgroeimogelijkheden. 

NOORD-NEDERLAND
Voor wie Bentacera nog niet kent: het accoun-
tantskantoor ontstond in 2013 na een fusie tussen 
de twee kantoren Bent en Acera. De organisatie 
telt bijna 300 specialisten die ondernemers en 
bestuurders ondersteunen op het gebied van 
accountancy, fiscale en bedrijfsadvisering, 
personeelsbeleid, fusie en overname, financiële 
planning of internationaal zakendoen. Met zes 
vestigingen is Bentacera actief in Friesland. In het 
voorjaar 2022 opent Bentacera een zevende kan-
toor in Groningen-Stad, waarmee ook een locatie 

INNOVATIELAB
Binnen Bentacera ontstond zo ook een innova-
tielab. ‘Het is een club jonge collega’s die zich be-
zighoudt met innovatievraagstukken. Wat komt er 
op ons af, welke technologische ontwikkelingen 
spelen er, wat kunnen we met data? En vooral: 
wat zou slim zijn om te ontwikkelen?’ Dat zorgt 
voor out of the box-denken bij directie en venno-
ten. ‘We laten ons graag inspireren door een jon-
gere generatie collega’s, die soms kansen ziet die 
wij missen. Zo heeft Bentacera al enkele jaren een 
eigen datawarehouse waarmee interne proces-
sen worden geautomatiseerd en maatwerk dash-
boards worden ontwikkeld.’ Ook hierbij profiteert 
Bentacera van de contacten binnen Kreston Glo-
bal. Binnen Nederland telt het netwerk zeven le-
den. Naast Bentacera zijn dat: Van Herwijnen 
Kreston, Kreston Grip, Kreston Lentink Audit, Van 
Duyn Van der Geer, A&D en Lentink de Jonge. 
Daar komt veel goeds uit voort, vindt Boonstra: 
‘Zo ontwikkelen we samen datatoepassingen en 
verzorgen we gezamenlijke trainingen voor onze 
500 professionals. Dat is heel waardevol. Voor col-
lega’s is het vaak fijn te kunnen sparren met vak-
genoten van collega-kantoren.’

BENTACEREN
Bentacera wil vooral ook een sociale werkgever 
zijn. Een gezonde balans tussen werk en privé is 
belangrijk. Dat valt niet altijd mee; er is altijd ruim-
te voor verbetering. Daarvoor bedacht het team 
zelfs een speciale term: bentaceren. ‘Het betekent 
enerzijds dat je je zaken voor elkaar hebt en goed 
kunt samenwerken met collega’s in het belang 
van de klant, anderzijds dat je tijd kunt vrijmaken 
om een gezonde balans te bereiken tussen leven 
en werken. Collega’s die gebentaceerd zijn, kun-
nen kwaliteit leveren en verwachtingen van klan-
ten overtreffen, dat geeft veel positieve energie’, 
legt Boonstra uit. ‘Als werkgever zorgen we voor 
de juiste randvoorwaarden. Zo zijn veel tijdroven-
de administratieve processen geautomatiseerd 
en zijn collega’s bereid elkaar te helpen. Ook let-
ten we goed op de werkdruk. Vooral voor jonge 
collega’s in opleiding kan de combinatie werk en 
een studie zwaar zijn.’ Bentacera doet daarnaast 
regelmatig iets leuks met het team. Jaarlijks is er 
een slotfeest. Dat alles zorgt voor een wij-gevoel. 
Boonstra: ‘Laatst hadden we een etentje met een 
oud-collega. Hij gaf oprecht toe dat hij onze sfeer 
en gezelligheid miste.’

BENTACERA 
(#31)

OMZET
22,8 miljoen

MEDEWERKERS
215 fte

BENTACERA #31

‘WE LATEN 
ONS GRAAG 
INSPIREREN 
DOOR 
JONGERE 
COLLEGA’S. 
ZIJ ZIEN 
SOMS 
KANSEN 
DIE WIJ 
MISSEN’
Gooitzen Boonstra

GOOITZEN
BOONSTRA



7170 AV-TOP 50  |  NOVEMBER 2021 NOVEMBER 2021 | AV-TOP 50   

PORTRET

Sterk geloof 
in jong talent 

Bij Eshuis Accountants & Adviseurs blijft talent niet onopgemerkt. Jonge 
accountants krijgen met de juiste aandacht alle ruimte zich te 
ontwikkelen. ‘We geven ze relatief snel verantwoordelijkheid als onze 
talenten dat in zich hebben’, zegt Caroline Willems, partner bij het 
accountantskantoor. 

VWO’ERS WELKOM 
Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt slaagt Es-
huis erin voldoende talent aan te trekken. ‘Elk jaar 
hebben we onze groei kunnen matchen met het 
aantal medewerkers’, zegt Jelle Schumer, contro-
leleider bij Eshuis. Het Twentse accountantskan-
toor maakte nogal een groei door. Vooral de au-
ditpraktijk breidde fors uit. Terwijl het kantoor in 
2014 zo’n 20 controlerend accountants telde, zijn 
dat er nu 75. Afgelopen juli opende Eshuis boven-
dien een nieuwe vestiging in Amersfoort, waar 12 
collega’s zijn gestart.
Hoe Eshuis dat voor elkaar krijgt? ‘Door al jaren 
actief starters te werven’, aldus Schumer. ‘We on-
derhouden nauwe contacten met hogescholen en 
universiteiten, zijn betrokken bij het lesprogram-
ma en geven bijvoorbeeld gastcolleges. Zo laten 
we studenten al tijdens hun opleiding kennisma-
ken met ons en het accountancyvak en weten we 
al vroeg een behoorlijk aantal mensen te binden.’

VEEL ERVARING 
Ook op middelbare scholen in de regio is Eshuis 
actief. ‘Met presentaties en snuffelstages probe-
ren we vwo’ers warm te maken voor een duaal-
traject bij Eshuis als ze eenmaal zijn geslaagd.’ 
Willems weet dat veel grote kantoren liever men-
sen aanneemt met een afgeronde accountan-
cyopleiding. Eshuis werft juist wel jonge collega’s 
zonder diploma. ‘Door ze vanaf jonge leeftijd 
– naast hun opleiding – in de praktijk te laten 
meedraaien hebben deze collega’s al veel erva-
ring als ze afstuderen. Bovendien geloven we dat 

Eshuis profileert zich graag als groot kantoor in 
een kleiner jasje. ‘We hebben de persoonlijke aan-
dacht en bedrijfscultuur van een klein kantoor’, 
zegt Caroline Willems, die sinds 2020 partner is bij 
Eshuis. ‘De lijnen zijn kort, we kennen elkaar per-
soonlijk en hebben niet alles vastliggen in proce-
dures. Daardoor is er ruimte voor ondernemer-
schap.’ Tegelijkertijd biedt Eshuis alle faciliteiten 
van een groot kantoor. ‘Medewerkers krijgen de 
kans zich te ontwikkelen: ze kunnen zich speciali-
seren of doorgroeien naar een leidinggevende 
positie.’ Willems benadrukt daarbij dat elke mede-
werker zelf bepaalt of en hoe snel hij een volgen-
de carrièrestap zet. ‘Een loopbaan is geen treintje 
dat volgens een vast traject rijdt. Ook is het niet 
zo dat mensen pas een stapje hogerop kunnen 
als er in de top een plekje vrijkomt.’ 

ADVIESOPDRACHTEN
Collega’s kunnen ook elders in de organisatie te-
rechtkomen. ‘Op ons kantoor liggen de advies- en 
auditpraktijk dicht bij elkaar. Auditmedewerkers 
kunnen daardoor ook adviesopdrachten doen, 
rekening houdend met de geldende wet- en regel-
geving. Daarnaast kunnen mensen doorstromen 
naar de afdelingen IT, Business Intelligence, inno-
vaties zoals SDG-reporting of overnames.’ 
Eshuis bestaat sinds 1932 en heeft vestigingen in 
Almelo, Enschede en Amersfoort. Het kantoor 
met 185 medewerkers bedient vooral de grotere 
MKB-ondernemingen en is gespecialiseerd in ver-
schillende branches, zoals industrie en techniek, 
de gezondheidszorg en de publieke sector.

jonge talenten snel kunnen groeien als ze de juis-
te begeleiding krijgen. We geven ze ook relatief 
snel verantwoordelijkheid als ze dat in zich heb-
ben.’ 

NUCHTERHEID MET FLAIR
Collega Schumer onderschrijft Willems’ verhaal 
van harte. Na zijn vwo ging hij aan de slag bij Es-
huis. Hij volgde het duale traject, ofwel vier dagen 
werken en één dag studeren aan de Nyenrode 
Business University. Vanaf het begin voelde het 
volgens Schumer goed bij Eshuis. ‘Er heerst een 
open cultuur, we maken graag grappen.’ 
De 25-jarige medewerker is vooral enthousiast 
dat hij al vroeg carrièrestappen kon zetten. ‘Hoe-
wel ik nog jong ben, werd ik vorig jaar controlelei-
der binnen de fors uitgebreide auditafdeling. Ik 
hou me bezig met het aansturen van teams die 
samenwerken aan controle-opdrachten.’ Schumer 
greep meer kansen. Hij geeft gastcollege op de 
Hogeschool Utrecht en is betrokken bij het opzet-
ten van een Young Board. Dit is een adviesorgaan 
dat Eshuis strategisch gaat uitdagen en meedenkt 
over een goede positionering op de arbeidsmarkt. 
Daarnaast verhuisde hij recentelijk mee naar het 
pas geopende kantoor in Amersfoort. ‘Ik vind  het 
leuk de bedrijfscultuur Eshuis binnen het team 
over te brengen. We staan voor nuchterheid met 
flair en willen dichtbij onze klanten staan.’  

INVESTEREN IN TALENT
Eshuis wil vooral ook dichtbij medewerkers staan. 
Dat begint met begrijpen wie iemand is en welke 
talenten iemand heeft. ‘We willen niet allemaal 
dezelfde mensen die hetzelfde kunnen’, zegt 
Willems. ‘Elke medewerker heeft andere uitdagin-
gen. We investeren daarom in begeleiding door 
zowel seniorcollega’s als collega’s met hetzelfde 
ervaringsniveau.’ Daarnaast investeert het kan-
toor in persoonlijke ontwikkeling. ‘Vanaf dit jaar 
bieden we medewerkers bijvoorbeeld een pro-
gramma waarmee ze hun soft skills kunnen ont-
wikkelen’, zegt Schumer. ‘Het gaat onder meer om 
gespreksvaardigheden, hoe je omgaat met emo-
ties van klanten én van jezelf. Zo onderscheidt 
Eshuis zich.’ Ervaren medewerkers kunnen ook 
maatwerkcoaching krijgen als ze knelpunten erva-
ren in hun ontwikkeling. ‘Onze mensen maken het 
verschil. Daar investeren we in’, zegt Willems. ‘Het 
levert het meest op als je je mensen kent en be-
trokken bent bij hun ontwikkeling.’

ESHUIS-STRATEGIE 
De Eshuis-strategie werpt haar vruchten af. ‘De 
uitstroom is relatief laag. Collega’s die vertrekken, 
maken meestal een overstap naar het bedrijfsle-
ven. Studenten weten inmiddels dat ze snel moe-
ten zijn voor een plek op ons kantoor’, aldus 
Willems. 

CAROLINE 
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Groot in ambitie, maar zo 
lokaal als het maar kan

ETL Nederland groeit in een verschroeiend tempo. En toch. Voor klanten 
blijven de vestigingen van het accountants- en advieskantoor gewoon de 
lokale accountant om de hoek, ingebed in een professioneel netwerk. 

goed bekostigen. Hoe het proces van zo’n 
buy-and-buildstrategie eruitziet? Toenadering kan 
van beide kanten komen. Qua regio, is 
Hadinegoro ‘opportunistisch’. Ze verduidelijkt: 
‘Het is zeker niet zo dat als we in een regio al een 
overname deden, we er dan geen meer gaan 
doen. Omgekeerd zouden we het geweldig vin-
den om in Groningen en Friesland aan de slag te 
kunnen. Maar we gaan het niet forceren.’

Na de initiële toenadering wordt besproken of 
een goede samenwerking mogelijk is na een over-
name. Vanuit de optiek van ETL is het bijvoor-
beeld belangrijk of de kwaliteit op orde is. Hoe on-
dernemend een kantoor is. Welke 
opvolgingskwesties er spelen. Komt het uiteinde-
lijk tot een overname, dan is dat bij voorkeur een 
overname van 100 procent van de aandelen. Ver-
volgens, volgens een vast stramien, bekomen de 
oorspronkelijke partners van het kantoor weer 
een minderheidsaandeel in het nieuwe kantoor 
onder ETL.

WEINIG CENTRALE STURING
Vervolgens stelt ETL zich vooral faciliterend op. 
‘Wij kopen ondernemingen waarvan we zien dat 
er goede ondernemers zitten, die hun klanten 
goed bedienen. Die laten we vervolgens dus ook 
lekker zelfstandig ondernemen. Hierbij biedt het 
netwerk van ETL én vooral ook het opgebouwde 
netwerk van alle individuele kantoren hen onder-
steuning.’ 

Want verwacht van ETL geen traditionele, centrale 
netwerkorganisatie – waarbij van bovenaf allerlei 
overheaddiensten zoals marketing en HR, of ver-
regaander nog, allerlei concrete producten en 
diensten worden opgelegd. Ondernemers in het 

ETL Nederland doet in de accountancy- en advies-
wereld aardig wat stof opwaaien – door de vele 
overnames die het doet en het bijhorende, enor-
me groeitempo. Sinds ETL in 2016 naar Nederland 
kwam, volgde de ene na de andere overname. De 
teller staat inmiddels op 24 kantoren, zegt 
algemeen directeur Vanessa Hadinegoro van het 
bedrijf in Nederland. ‘En daar komen er, fingers 
crossed, nog een heel aantal bij.’

DUITS FAMILIEBEDRIJF
ETL is een van origine Duits familiebedrijf – ETL 
Gruppe. Het bedrijf werd opgericht in 1971 en de 
oprichter, Franz-Josef Wernze, is nog steeds actief 
betrokken. Onder de naam ETL Global is het be-
drijf inmiddels in vijftig landen actief, waaronder 
dus sinds een aantal jaar in Nederland. 

Overal waar ETL actief is, is de strategie min of 
meer hetzelfde. Via overnames wordt groei ge-
zocht. Hadinegoro: ‘Accountantskantoren wereld-
wijd en zeker ook in Nederland krijgen te maken 
met steeds strengere regelgeving. Vooral de ver-
plichte audit bij klanten met een omzet boven 12 
miljoen euro, moet voldoen aan steeds strengere 
eisen. Die regeldruk is te begrijpen, het hoort bij 
professioneel toezicht. 
Maar het is ook voor kleinere accountantskanto-
ren moeilijk te behappen. Er moet heel veel tijd 
worden besteed aan kleine dossiers en soms 
wordt er helemaal niets meer verdiend. Voor die 
kleine tot middelgrote kantoren biedt ETL een op-
lossing om verder te kunnen blijven groeien, bin-
nen ons netwerk. Mits er een match is natuurlijk.’

BUY-AND-BUILDSTRATEGIE
Dankzij de diepe zakken van een vermogende 
moeder kan ETL in Nederland de snelle groei 

netwerk worden aan elkaar geïntroduceerd en ge-
stimuleerd met elkaar verbinding te leggen en sa-
menwerkingen aan te gaan. Dat kan zijn op het 
gebied van marketing of HR, maar ook bijvoor-
beeld bij audits. Het netwerk ontstaat dus vooral 
tussen de bedrijven onderling.

BEDRIJVENCOLLECTIEF 
Uiteindelijk wil ETL als bedrijvencollectief overal in 
Nederland een brede set diensten aanbieden 
voor MKB-bedrijven: fiscaal advies, accountancy, 
audit, corporate finance en HR-dienstverlening, 
zoals loonverwerking.

Centrale sturing, zo veel is duidelijk, is gering. Het 
hoofdkantoor zit in een bescheiden huurkantoor 
in Den Haag. Alle lokale kantoren kunnen ervoor 
kiezen ETL als tweede naam te gebruiken, maar 
dat hoeft niet eens. ‘Soms’, zegt Hadinegoro, ‘zul-
len we vragen aan een klein kantoor om de ver-
plichte audits bij een groter kantoor onder te 
brengen – waar veel meer ervaring is. En alle kan-
toren krijgen te maken met onze compliance offi-
cer. En met mij, en nog enkele collega’s. Maar dat 
is het eigenlijk wel. Het is zeker dat we centraal 
nog wel meer gaan doen, maar de focus op het 
zelfstandige ondernemerschap zal altijd blijven. 
Daarom ook zullen we centraal enkel initiatieven 
ontplooien op verzoek van de ondernemers.’ 

TASTBARE VOORDELEN
Voor klanten zijn de voordelen haast tastbaar. 
Ook als een accountants- en advieskantoor zich 
aansluit bij ETL, behoudt het de eigen cultuur. Te-
gelijk kan het kantoor meer diensten aanbieden 
en kan in een aantal gevallen ook de kwaliteit om-
hoog. ‘Wat je vaak ziet na een overname is dat de 
omzetgroei van een kantoor een stukje versnelt’, 
zegt Hadinegoro.

Ook op de arbeidsmarkt leidt de werkwijze van 
ETL Nederland inmiddels tot een behoorlijke unie-
ke propositie. Behalve in Friesland en Groningen 
is ETL in de meeste regio’s in Nederland inmiddels 
goed vertegenwoordigd. Voor werknemers die 
naar een ander kantoor willen, bijvoorbeeld sim-
pelweg omdat ze zelf verhuizen, zijn er veel moge-
lijkheden binnen het bedrijf. Hetzelfde geldt voor 
medewerkers met bepaalde ambities – bijvoor-
beeld om partner te worden of in een groter of 
kleiner kantoor te werken. 

Tot slot is er dan ook nog het internationale net-
werk van ETL. Het bedrijf moedigt internationale 
stages in het eigen netwerk bijvoorbeeld aan. Uit-
eindelijk is het voor de huidige oprichter ook alle-
maal begonnen met groot en internationaal den-
ken.
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De kansen liggen 
voor het oprapen

Waarom zou je niet kunnen doorgroeien tot partner van een 
accountantskantoor als je parttime werkt en net opnieuw moeder bent 
geworden? Lieke Bakker, partner, bewijst met twee jonge kinderen dat 
het wel degelijk kan. Samen met haar collega Kerensa Martinus, senior 
manager controle, blikt ze terug op de start van hun dienstverband bij 
De Hooge Waerder. 

dat. Kansen genoeg dus, maar je moet ze wel zelf 
pakken.’ 
Martinus benadrukt dat nieuwe medewerkers 
nooit aan hun lot worden overgelaten en dat er 
altijd begeleiding is van een senior. ‘We zijn een 
hecht team en er is altijd een vangnet. Maar ik 
denk dat de meesten het juist waarderen dat ze 
veel verantwoordelijkheid krijgen. Het is heel leer-
zaam om een project van A tot Z mee te maken. 
Bovendien vinden klanten het prettig, omdat ze 
op die manier een vast aanspreekpunt hebben. 
Het komt dus ook zeker de service ten goede.’ 
Bakker merkt op dat onder andere de doorgroei-
mogelijkheden ervoor zorgen dat veel medewer-
kers lang in dienst willen blijven. Zelf is ze sinds 
begin dit jaar partner geworden. ‘Toen ik werd ge-
vraagd, heb ik wel gelijk gezegd dat er een tweede 
kindje onderweg is. Dat was geen enkel pro-
bleem. Ik werk niet fulltime en ook dat is prima. 
Dat ik vrouw en moeder ben, is dus geen belem-
mering om door te groeien.’ 

FEESTJES
Thuiswerken in de coronatijd was met name voor 
ouders met jonge kinderen een beproeving. ‘Ik 
had een oppasprobleem’, vertelt Bakker. ‘Daarom 
was het heel prettig dat collega’s zonder kinderen 
soms net even een stapje harder wilden lopen. 
We hebben ons er echt als een team doorheen 

Bakker begon vijftien jaar geleden als stagiaire bij 
De Hooge Waerder en haalde zes jaar geleden 
haar AA-titel. Ze heeft bewust gekozen voor een 
middelgrote onderneming. ‘Bij kleinere bedrijven 
heb je meer klantcontact en maak je het hele pro-
ces mee, van administratie tot het bespreken van 
de jaarrekening. Onze klantenportefeuille is bo-
vendien heel divers. Heel leuk, want als junior kan 
je op die manier goed doorgroeien.’ Als kenmer-
ken van De Hooge Waerder noemt ze de informe-
le sfeer en dat je snel veel verantwoordelijkheid 
krijgt. ‘Het viel mij meteen op dat vertrouwen cen-
traal staat. Vrij snel nadat ik was begonnen, 
mocht ik direct zelf met de klant bellen. Dat was 
spannend, maar omdat je vertrouwen krijgt, ga je 
daar zorgvuldig mee om. Nu ik zelf stagiairs bege-
leid, merk ik hoe goed dat vertrouwen en die zelf-
standigheid in de praktijk uitpakken.’ 

HECHT TEAM
Martinus werkt vier jaar bij de De Hooge Waerder 
en kreeg in het begin ook meteen de kans meer 
verantwoordelijkheid op zich te nemen. ‘Ik was 
net klaar met mijn opleiding tot Register Accoun-
tant toen mijn leidinggevende langdurig ziek 
werd. Er werd gezegd “jij hebt je RA-titel, wij gelo-
ven in jou en geven je het vertrouwen om te teke-
nen, dat mag je vanaf nu doen”. Daar hoefde ik 
niet lang over na te denken, natuurlijk wilde ik 

geslagen. Heel fijn was ook dat tijdens de lock-
downs de werk-privébalans net zo belangrijk bleef 
als altijd. Vrije tijd is een essentieel onderdeel van 
je leven en je mag in die zin niet overwerkt raken.’ 
Dat het bij De Hooge Waerder niet alleen gaat om 
uren schrijven, komt volgens Martinus onder 
meer tot uiting in de gezellige feestjes, perso-
neelsreizen (naar Lissabon in 2022), jubilarisdiners 
en andere uitjes die (buiten coronatijd) regelmatig 
plaatsvinden. ‘Een maand voordat ik bij De Hooge 
Waerder startte, stond er een bedrijfsuitje ge-
pland. Ik vond het heel leuk dat ik hiervoor alvast 
werd uitgenodigd, want op die manier leer je je 
collega’s op een veel persoonlijkere manier ken-
nen. En mijn ervaring is dat borrels en uitjes niet 
alleen goed zijn voor een fijne sfeer op kantoor, 
maar dat daardoor de lijnen tussen afdelingen 
een stuk korter zijn.’

DIGITALISERING
De digitale transformatie heeft de rol van accoun-
tant in de afgelopen tien jaar veranderd. Ook bij 
De Hooge Waerder wordt administratie hoofdza-
kelijk digitaal aangeleverd. Bakker: ‘Tegenwoordig 
krijg je afschriften en dergelijke digitaal binnen. 

Daardoor is er meer tijd voor advies en om tus-
sentijds cijfers te delen; de jaarrekening is eigen-
lijk bijzaak geworden.’ Ook bij de controleafdeling 
valt de digitale transformatie op. ‘Natuurlijk blijft 
de jaarrekening op onze afdeling heel belangrijk, 
maar de tijd is voorbij dat klanten met bood-
schappentassen vol ordners bij ons kwamen’, ver-
telt Martinus. ‘Er worden nu bijvoorbeeld 
IT-bureaus ingeschakeld die aan de hand van 
data-analyse op zoek gaan naar bijzonderheden 
in de cijfers. De trend is dat we dit niet jaarlijks, 
maar periodiek gaan doen, zodat er sprake is van 
continuous auditing.’ 
Allebei denken ze dat deze tendens zal toenemen 
en dat de processen in de accountancy almaar 
verder geautomatiseerd gaan worden. ‘Steeds 
meer contracten en transacties verlopen nu al via 
blockchain’, vervolgt 
Martinus. ‘Als deze trend doorzet, dan verandert 
onze rol. Daarom denk ik dat jonge accountants 
een leergierige en open mindset moeten hebben. 
Ons werk houdt niet op te bestaan, maar gaat er 
op termijn wel anders uitzien. Dat is spannend, 
maar ook uitdagend, want op die manier kan je 
doorleren en jezelf blijven ontwikkelen.’ 
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Geloven in de 
kracht van een 
langetermijnrelatie

KroeseWevers is een van de grootste accountants- en advieskantoren 
van Oost- en Noord-Nederland. Bart Velner legt uit waarom een carrière 
bij het kantoor een keuze voor de toekomst is. ‘Het mensgerichte staat 
bij ons op de voorgrond.’

daarover: ‘In dat kader hebben we de laatste ja-
ren onder andere een vitaliteitsbeleid ontwikkeld, 
met als onderdeel hybride werkbeleid. Ook heb-
ben we een management-developmentprogram-
ma en een young-developmentprogramma geïn-
troduceerd. 

KroeseWevers heeft acht kantoren in Oost- en 
Noord-Nederland. De ambitie is met name te 
groeien in de regio’s Groningen en Zwolle. Als 
KroeseWevers zich ergens vestigt, dan wil het op 
die plek ook een volledig pakket aan diensten 
aanbieden. ‘Onze diensten zijn op alle kantoren 
vertegenwoordigd, waardoor je minimaal dertig 
tot veertig collega’s per kantoor hebt’, licht 
HR-manager Bart Velner toe. 
Naast accountancy- en fi scaaladvies bestaat de 
dienstverlening uit corporate fi nance, personeels- 
& salarisadvies en subsidieadvies. Het kantoor 
richt zich met name op het midden- en kleinbe-
drijf, met daarbinnen een focus op die bedrijven 
die de behoefte hebben de multidisciplinaire 
dienstverlening van KroeseWevers af te nemen.

AANDACHT VOOR DE MENS
Bij KroeseWevers heeft van oudsher altijd de na-
druk gelegen op de kwaliteit van de dienstverle-
ning: het goed doen voor de klant en hard werken 
voor een mooie loopbaan, weliswaar met elkaar 
en in een prettige omgeving. Hier is op zichzelf 
niets mis mee. Uit intern onderzoek en in vele ge-
sprekken bleek echter dat er steeds meer behoef-
te is aan ‘aandacht voor de mens’. Velner vertelt 

Verder staat diversiteit hoog op de agenda. Kort-
om, we investeren fl ink in onze mensen. Zij ma-
ken namelijk het verschil.’

OPLEIDINGSTRAJECT
De aanpak van KroeseWevers om het menselijke 
aspect meer aandacht te geven, kun je gerust om-
vattend en professioneel noemen. Alle werkne-
mers die in dienst treden nadat ze hun hbo- of 
wo-opleiding hebben afgerond, krijgen, naast de 
vaktechnische opleiding, een drie jaar durend 
young-developmentprogramma aangeboden. 
Velner: ‘Iedereen die bij ons binnenkomt, heeft 
iets met zijn of haar vak. Maar wat voor mens ben 
je? Waar liggen je skills en ook je energie? Dat wil-
len we net zo goed naar boven halen. Daar komt 
dan bijvoorbeeld uit naar voren dat iemand een 
inhoudelijk specialist is, of meer het type mana-
ger. Aan de hand daarvan helpen we onze colle-
ga’s ook weer professionele keuzes te maken. Het 
mensgerichte komt op deze manier steeds meer 
naar de voorgrond.’ 

WERKNEMERSGELUK
Ook meet het kantoor of het opleidingsaanbod 
past bij de vraag van de collega’s. Met tevreden-
heidsenquêtes peilt KroeseWevers geregeld de 
stemming op kantoor. Onder andere het aanbod 
aan opleidingen wordt ingezet om het werkne-
mersgeluk te bevorderen. Ondanks de krapte op 
de arbeidsmarkt heeft het kantoor dan ook goede 
hoop om de komende jaren genoeg talentvolle 
collega’s aan boord te halen én te behouden. ‘We 
hebben weinig moeite om net afgestudeerden of 
andere jonge professionals met een tot enkele ja-
ren werkervaring aan te trekken. De uitdaging is 
hen voor de langere termijn te behouden. Erva-
ren accountants en adviseurs stromen naar onze 
mening nog te vaak uit, vertelt Velner. We hebben 
nauwelijks last van verloop richting andere 
accountantskantoren, maar wel richting bedrijfs-
leven en overheid. Daarom steken we volop in op 
het aangaan van langetermijnrelaties. En die kun 
je alleen creëren als je goed voor je mensen zorgt 
en zij voor jou.’
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Bij Lansigt blijf je 
ontdekken en groeien 

Nieuwe vaardigheden leren. Je talenten ontdekken en ontplooien. En 
groeien in een collegiaal team om je persoonlijke en professionele 
ambities te verwezenlijken. Werken bij Lansigt is een ontdekkingsreis 
die begint in Gouda, Alphen aan den Rijn of Ridderkerk. 

de organisatie. Van Beelen: ‘Onze ideale klant is 
een actieve ondernemer in het midden- en klein-
bedrijf. Dat kan een snelgroeiend, startend bedrijf 
zijn, maar ook een groot of zeer groot familie-
bedrijf dat al tientallen jaren bestaat. De drijfveer 
van die ondernemer is passie voor zijn bedrijf en 
die gedrevenheid delen wij. Bijvoorbeeld in de 
manier waarop we met een adviesgerichte hou-
ding verder kijken dan de cijfers en door samen 
met de ondernemer vooruit te kijken. Maar passie 
hebben onze medewerkers ook nodig voor zich-
zelf. Als je ergens acht uur per dag werkt, is het 
belangrijk dat je werk niet verzandt in standaard 
werkzaamheden afdraaien. Wij stimuleren daar-
om dat je blijft groeien en dat je je gaven optimaal 
tot hun recht laat komen.’

VERSCHILLENDE VAARDIGHEDEN
Met het opleidingshuis Lansigt Academy is er aan-
dacht voor continu leren en professionele en per-
soonlijke vaardigheden opdoen. Zegveld: ‘In elke 
fase van je loopbaan kun je leren. Daarom bieden 
we ontwikkelingsmogelijkheden voor Young Ta-
lent, Young Professional en Professional. Door je-
zelf naar een hoger niveau te tillen, creëer je 
doorgroeimogelijkheden. Zo kun je jouw inhoude-
lijke vakkennis verdiepen of juist verbreden in een 
andere tak van de accountancy. Naast vaktechni-
sche vaardigheden vinden we het belangrijk dat 
er ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Denk 
daarbij aan werken aan je communicatieve vaar-

Is het typisch Lansigt? ‘In welke vestiging – in de 
Randstad én nabij het landelijke achterland – je 
ook binnenstapt, de mentaliteit is er een van hard 
werken en samen de schouders eronder zetten, 
maar ook van oog hebben voor elkaar en plezier 
maken’, schetst partner en teammanger samen-
stel Mariëtte Zegveld de cultuur op de werkvloer. 
‘Daarnaast is werken bij ons ook op ontdekkings-
reis gaan’, vult vennoot Martin van Beelen aan. ‘Bij 
ons ontdek je wie je bent, wat je wilt en wat bij je 
past.’

GEEN KEURSLIJF
Dat avontuur heeft Zegveld de afgelopen jaren 
zelf ervaren. ‘Het klikte meteen bij Lansigt. Ik 
kwam binnen als relatiebeheerder, maar kreeg al 
snel de kans om teammanager te worden. Inmid-
dels ben ik partner Samenstel.’ Ook Van Beelen 
ontdekte de afgelopen jaren nieuwe kanten van 
zichzelf. ‘Al ben ik als partner begonnen bij Lan-
sigt, ook dan valt er nog genoeg te leren. Zo doe 
ik vanuit mijn expertise met audit veel controles, 
maar verricht ik ook werkzaamheden op het vlak 
van corporate finance. Bij een groot kantoor werk 
je vaak op één afdeling en is dat daardoor niet 
mogelijk. Bij Lansigt werken we echter niet met 
strakke keurslijven: je kunt je blijven ontwikkelen 
op verschillende vlakken.’

GROEI AANJAGEN
Passie is daarom een belangrijke waarde binnen 

digheden om een volwaardig gesprekspartner te 
zijn voor de klant en aan bijvoorbeeld je leider-
schaps- of coachingstalenten ontwikkelen.’

IN GESPREK
Op ontdekkingsreis gaan doe je het best samen, 
vindt Van Beelen. ‘Je bestemming vinden is veel 
meer dan één keer per jaar een functioneringsge-
sprek en een persoonlijk ontwikkelplan invullen. 
Natuurlijk zijn die formele gesprekken nodig, 
maar het gaat er ook om op meerdere niveaus in 
gesprek te blijven. Met je mentor, een collega uit 
het team, kijk je waar je staat en waar je naartoe 
wilt. Bij ons leer je vanuit teamverband te denken 
en in gesprek te gaan over welke persoonlijke ta-
lenten je hebt en hoe je die het best tot uiting 
kunt laten komen in het team. Samen kijken we 
waar ieder persoon het best tot zijn recht komt.’

GEEN NUMMER
Dat brengt het gesprek op een andere belangrijke 
pijler van de organisatie: mensgerichtheid. ‘In 
onze drie vestigingen werken ongeveer honderd-
vijftig medewerkers’, vertelt Van Beelen. ‘We zijn 
groot genoeg om kwaliteit en specialismen te bie-
den en klein genoeg om mensen geen nummer te 

laten zijn. Iedereen kent elkaar. Het was dan ook 
best zwaar om tijdens de coronapandemie thuis 
te moeten werken en te leren. Dat halen we nu 
dubbel en dwars in door te investeren in persoon-
lijk contact en begeleiding op kantoor.’ Zegveld: 
‘Ook gaan we er weer samen op uit. De vestigin-
gen organiseren activiteiten, maar ook de teams, 
die vaak vestiging-overstijgend werken, houden 
regelmatig interessante vaktechnische bijeen-
komsten.’

WELZIJN VOOROP
Dat informele contact komt de sfeer en collegiali-
teit enorm ten goede, merkt Mariëtte Zegveld: 
‘Pas geleden had een collega het erg druk. Het 
was duidelijk dat deze collega toe was aan rust. 
Het team heeft er toen op hun vrije dag voor ge-
zorgd dat alle werkzaamheden toch op tijd klaar 
waren. Daaruit zie je dat we als team klaarstaan 
voor elkaar. Geweldig toch? Martin van Beelen: 
‘Wij vinden het belangrijk dat iedere collega goed 
in zijn vel zit. Ingrediënten daarvoor zijn natuurlijk 
goede arbeidsvoorwaarden, maar net zo goed je 
kunnen blijven ontwikkelen en teamspirit ervaren. 
Je werk blijft vooral leuk als het een combinatie is 
van welvaart en welzijn.’

MARIËTTE
ZEGVELD

LANSIGT
(#37)

OMZET
14,7 miljoen

MEDEWERKERS
122 fte

LANSIGT  #37

‘SAMEN 
KIJKEN WE 
WAAR IEDER 
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TEAM HET 
BEST TOT 
ZIJN RECHT 
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Mariëtte Zegveld
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Ontwikkeling als 
ontdekkingsreis 

PKF Wallast mag zich voor het tweede jaar op rij een Great Place to Work 
noemen. De focus op ontwikkeling en de familiecultuur zijn kenmerkend 
voor dit accountantskantoor. ‘Iedereen kan op zijn eigen manier 
succesvol zijn, zolang de cliënt maar naar tevredenheid wordt geholpen’, 
zegt CEO Stefaan Rodts.

team bestond uit enkel ervaren collega’s. Ik leerde 
er veel, maar kon zelf niet groeien. Toen ik over-
stapte naar PKF Wallast kreeg ik al snel meer ver-
antwoordelijkheid. Ik werd eerst teamleider audit 
en ben sinds mijn 30e manager.’
PKF Wallast is een informeel kantoor. ‘Er is daar-
door geen vast stramien, waarin mensen steeds 
een stapje maken. Als je wilt en als je de juiste 
kwaliteiten bezit, kun je hier snel groeien.’ Maar 
dat hóeft niet. Met twee kleine kinderen ambieert 
Van der Zande nu geen volgende carrièrestap. Ze 
besloot bovendien vier dagen te gaan werken. 
‘Het is prettig dat ik ook als parttimer wordt aan-
gezien voor volwaardig collega.’ CEO Rodts: ‘Ieder-
een kan hier succesvol zijn, elk op zijn eigen ma-
nier. Als de cliënt maar naar tevredenheid wordt 
geholpen.’ 

ONTDEKKINGSREIS 
PKF Wallast begon ruim zestig jaar geleden als 
financieel, fiscaal en juridisch adviesbureau voor 
MKB-bedrijven. Tegenwoordig is het een allround 
organisatie van accountants, belastingadviseurs, 
business valuators en bedrijfsjuristen. ‘De accoun-
tantsafdeling is inmiddels groter dan de advies-
tak’, zegt Rodts. ‘Maar dat we van oorsprong een 
adviesbureau zijn, maakt dat meedenken met de 
cliënt nog altijd vooropstaat.’ PKF Wallast kiest 
daarbij voor een multidisciplinaire aanpak. 
‘Accountants, fiscalisten en juristen werken sa-
men in teams. Daarmee kijken medewerkers over 
de grenzen van hun vakgebied heen en kunnen zij 
de cliënt breder adviseren. Dat is al jaren onze 

Bij PKF Wallast gaat niet alleen veel aandacht uit 
naar cliënten, medewerkers zijn minstens zo be-
langrijk. ‘Als zij met plezier hun werk doen, komt 
dat de cliënten van onze organisatie ook ten goe-
de’, vertelt CEO Stefaan Rodts. Dat PKF Wallast 
daarin slaagt, is inmiddels bewezen. Sinds twee 
jaar is het kantoor gecertificeerd als Great Place 
to Work. ‘Uit dit medewerkertevredenheidsonder-
zoek blijkt dat we hoog scoren op kameraadschap 
en plezier op het werk. Maar ook op authentici-
teit. Het maakt bij ons niet uit welke etnische ach-
tergrond, religie, opleiding, leeftijd of geaardheid 
je hebt’, licht Rodts toe.

FAMILIEGEVOEL
De 32-jarige auditmanager Frederike van der Zan-
de kan zich helemaal vinden in de uitkomsten. ‘Er 
heerst hier echt een familiecultuur. We kennen 
elkaar, weten vaak ook wat er privé speelt. We 
werken in teams, opdrachten doen we samen. Als 
er een keer moet worden overgewerkt, dan doen 
we dat met elkaar, we laten er niet één collega 
voor opdraaien.’ Bij het aannamebeleid is PKF 
Wallast daar ook kritisch op: ‘Een kandidaat is 
misschien een sterspeler, maar als hij of zij niet 
kan samenspelen, hebben we daar niets aan. Het 
gezamenlijke belang staat voorop’, vult Rodts aan.

INFORMEEL KANTOOR 
Daarnaast onderscheidt PKF Wallast zich door de 
snelle doorgroeimogelijkheden. Voor Van der 
Zande was dat nieuw. ‘Eerder werkte ik als 
assistent-accountant op een kleiner kantoor. Dat 

toegevoegde waarde en het maakt dat cliënten 
lang bij ons blijven.’ 
De multidisciplinaire benadering maakt het werk 
volgens Rodts ook leuker. ‘Bij de Big Four-kanto-
ren heeft iedereen zijn eigen specialisme, op ons 
kantoor worden medewerkers bij de hele case be-
trokken. Zeker jonge medewerkers vinden dat 
fijn; vaak weten ze nog niet welk vakgebied ze 
echt leuk vinden. Ze rouleren nog weleens. Dat is 
ook onze visie: ontwikkeling moet een ontdek-
kingsreis zijn.’ 

PRETTIGE LEERPLEK
PKF Wallast investeert bovengemiddeld in oplei-
dingen. ‘We streven een hoge professionaliteit na. 
Medewerkers worden voortdurend getraind en 
opgeleid in hun hun vakgebied. Zo zijn ze altijd op 
de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen. 
Wekelijks is er vaktechnisch overleg, maandelijks 
een groot overleg. Daarbij heeft het accountants-
kantoor twee hoogleraren binnen de organisatie, 
één op het gebied van VPB en één op het gebied 
van Valuation. Daarnaast geven vier collega’s les 
op verschillende universiteiten. Dat maakt dat we 
al veel specialistische kennis in huis hebben, maar 
we maken ook gebruik van externe opleidingen.’
Manager Van der Zande meent dat accountants 

in opleiding een prettige leerplek vinden bij PKF 
Wallast. ‘Bij sommige kantoren zitten de 
junior-collega’s bij elkaar en mogen ze enkel 
debiteurenposten controleren. Hier is het werk 
vanaf het begin gevarieerd, krijg je snel verant-
woordelijkheid en draai je volwaardig mee binnen 
het team.’ 

OP REIS MET COLLEGA’S
PKF Wallast zorgt goed voor het welzijn van me-
dewerkers. ‘We letten op de werkdruk en maken 
die bespreekbaar. Soms zeggen we “nee” tegen 
opdrachten als we te weinig mankracht hebben. 
Het werk mag bovendien nooit ten koste gaan 
van de studietijd van medewerkers in opleiding’, 
legt Van der Zande uit.

Tijdens de coronaperiode was er veel aandacht 
voor vitaliteit. Collega’s konden tussen het thuis-
werken door meedoen aan work-outs. Ook na co-
rona blijven die onderwerpen terugkomen. Om 
medewerkers te bedanken voor de inzet tijdens 
de coronaperiode, trakteert PKF Wallast het team 
na de zomer van 2022 op een mooie reis per vlieg-
tuig. De bestemming blijft een verrassing. Ieder-
een die voor de zomer volgend jaar bij PKF Wal-
last begint, mag mee’, belooft CEO Stefaan Rodts. 

PKF WALLAST
(#28)

OMZET
28,5 miljoen

MEDEWERKERS
204 fte

PKF WALLAST #28
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‘HET WERK IS GEVARIEERD EN 
JE KRIJGT HIER SNEL 
VERANTWOORDELIJKHEID’ 
Frederike van der Zande
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‘Groei volgt vanzelf als 
je mensen centraal zet’

Accountants verlaten steeds vroeger in hun carrière het vak. Qconcepts 
wil daar graag verandering in brengen. De onderneming legt zich volledig 
toe op het specialisme van de audit, en zet de mensen die het vak 
uitoefenen centraal.

kantoren kwaliteit leveren.’ Trots op het werk van 
zijn kantoor is Pijnenburg wel. ‘Ons usp zijn onze 
mensen. Die zijn goed. We zijn door de snelle 
groei in het aantal registeraccountants die we in 
dienst hebben als organisatie al drie keer door de 
toezichthouder getoetst. Op al onze dossiers heb-
ben we tot nu toe altijd een voldoende gekregen, 
en dat is best uniek.’ 

NADRUK OP INNOVATIE
Veel meer dan in de markt gebruikelijk is, wil 
Qconcepts innoveren in hoe het audits uitvoert. 
Waar veel kantoren controles uitvoeren op basis 
van steekproeven, kijkt Qconcepts eerder naar 
andere controlemethodieken. Om echt greep te 
krijgen op de data die te controleren zijn, maakt 
het in toenemende mate gebruik van robotics en 
data-analyse.
‘In ons vak gaat het aldoor maar over compliance,’ 
stipt Pijnenburg aan. ‘We moeten er eerlijk over 
zijn: zelfs al is het soms terecht, die negatieve in-
steek maakt het voor jongeren minder aantrekke-
lijk om de keuze voor dit beroep te maken. De uit-
stroom uit het beroep vindt op een steeds eerder 
moment plaats. Bovendien daalt de instroom, 
geeft onderzoek van de Commissie Eindtermen 
Accountantsopleiding (CEA) aan. Pijnenburg: ‘We 
leggen graag de nadruk ook op innovatie en op 
het menselijk positieve. Als een jongere collega bij 
mij komt met de opmerking: “pfff, moet ik echt 
puur voor de dossiervorming al deze checks doen 
en alles documenteren?” Dan zeg ik: “Ja, dat moet. 
Maar ik begrijp ook wel goed je punt. Dit is niet 
het leukste van ons werk.”’

Het begon, vertelt medeoprichter van en partner 
bij Qconcepts Cor Pijnenburg, met een idee dat ik 
samen met twee collega’s had. ‘We waren alle drie 
manager bij een Big Four-kantoor.  Waar we te-
gen aan liepen was dat we steeds maar weer 
nieuwe mensen moesten inwerken. Je moet in de 
accountancy op een hoog niveau functioneren 
om het controlewerk echt te beheersen. De grote 
kantoren zijn in dat opzicht opleidingsinstituten. 
Dan zeiden we weleens: “Wat zou het heerlijk zijn 
om alleen maar met ervaren mensen te werken.” 
Dat zijn we dus gaan doen.’ 

CONTROLE EN INTERIM
Qconcepts werd opgericht in 2010. Het bedrijf ont-
fermt zich in hoofdzaak over de controle van jaar-
rekeningen, en vanuit dezelfde expertise ook due 
diligence van ondernemingen. Fiscalisten heeft 
het niet in dienst. Wel biedt de specialist de eigen 
accountancy-expertise ook aan derden aan. ‘Dat 
is een van onze manieren om collega’s te binden,’ 
vertelt Pijnenburg. ‘Het gebeurt weleens dat een 
accountant er na vijf jaar klaar mee is alleen maar 
jaarrekeningen te controleren. Wij bieden dan 
ook de mogelijkheid aan medewerkers dat ze bij-
voorbeeld 1 dag per week een interim-functie aan 
de andere kant van de tafel kunnen uitoefenen in 
het bedrijfsleven. Dat doen we overigens alleen 
voor bedrijven waar we niet de audit doen.’ 

USP: ONZE MENSEN
Ondanks de duidelijke focus, noemt Pijnenburg 
kwaliteit van de diensterlening niet als een unique 
selling point. ‘Als het gaat om audits, moeten alle 

MEEGROEIEN MET KLANTEN
Ook belangrijk waar het gaat om positionering op 
de arbeidsmarkt: Qconcepts mikt op middelgrote 
tot grote ondernemingen, en geeft zichzelf daar-
mee een plek net onder het universum van de Big 
Four-accountants. Klanten zijn vooral bedrijven 
met 50 tot 200 miljoen euro omzet, aldus 
Pijnenburg. Maar, aldus Pijnenburg: ‘Denk ook 
aan bedrijven die net auditplichtig zijn en waar we 
mee kunnen meegroeien. En sommige van onze 
klanten hebben ook meer dan een miljard euro 
omzet. Soms zijn het ook dochters van grote in-
ternationale concerns.’ Ook beweegt Qconcepts 
zich ook in de wereld van overheden, van de 
semi-overheid en zelfstandige bestuursorganen. 
Focus ligt dan bij gezondheidszorg (ggz’s), ge-
meenten, woningcorporaties, stichtingen en 
ngo’s. 

WORK-LIFE BALANCE
De gemaakte keuzes hebben de onderneming 
geen windeieren gelegd. Het bedrijf begon in Den 
Bosch en groeit sinds de oprichting gestaag door. 
Het heeft inmiddels landelijke dekking, met meer-
dere kantoren en 135 werknemers. ‘We staan al-

tijd open voor een kennismaking met nieuwe  
audit-professionals. Wie we daarnaast op dit mo-
ment zoeken, is een partner om in Amsterdam de 
MKB-tak te trekken.’

ZELFSTURENDE TEAMS
Qconcepts is, zoveel is wel duidelijk, behoorlijk 
ambitieus. Maar als werkgever wil Qconcepts zijn 
medewerkers niet met de eigen missie overbelas-
ten. De organisatie is er een van zelfsturende 
teams van maximaal twintig collega’s. Pijnenburg: 
‘Ambitieuze accountants vinden in ons groeiende 
bedrijf een mooie plek – er zijn volop doorstroom-
mogelijkheden. Maar er is ook alle ruimte voor ac-
countants die ambitie willen invullen op een in-
houdelijke manier. Het gemiddelde aantal 
werkuren is 41: er zijn bijgevolg heel veel mede-
werkers die minder uren maken, of meer.’ 
Qconcepts neemt niet alle klussen aan – juist met 
de work life-balance van de medewerkers in het 
achterhoofd. Pijnenburg: ‘De cultuur binnen de 
organisatie is nog steeds informeel en vriendelijk. 
Je kunt bij ons echt jezelf zijn en werken zoals je 
wilt.’  Waarmee hij maar wil zeggen: groei gaat bij 
Qconcepts niet ten koste van alles. 

QCONCEPTS
(#45)
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RSM investeert in 
langdurige relaties

De verf van het gloednieuwe kantoor in Hoofddorp is nog maar net 
droog. De vestigingen Haarlem en Schiphol werken hier sinds kort 
samen, want het servicegerichte accountantskantoor RSM mag, met 
inmiddels negen vestigingen, steevast rekenen op groei. Hun geheim? 
Oog voor klanten én collega’s.

PERSOONLIJK CONTACT
Ook de nauwe samenwerking in het team draagt 
daaraan bij. ‘Collegialiteit is bij ons belangrijker 
dan competitie’, vertelt Castricum. Van Maren vult 
hem aan: ‘Dat merk je aan de manier waarop 
mensen gemotiveerd zijn om samen aan een pro-
ject te werken. Nu we minder vaak tegelijkertijd 
op kantoor werken, is er toch veel overleg. Niet 
alleen inhoudelijk over het project, maar ook over 
hoe het met iedereen gaat naast het werk. Die 
persoonlijke betrokkenheid vind ik heel belang-
rijk.’ Castricum: ‘Dat merk je ook in de grootte van 
onze kantoren. Bij RSM werken nu zeshonderd 
mensen, maar op ons kantoor in Hoofddorp ken 
ik alle honderd medewerkers wel persoonlijk.’

DUIDELIJKE FOCUS
Diezelfde strategie van een persoonlijke benade-
ring en investeren in een langdurige verbinding is 
te zien in het klantenportfolio van RSM. Castri-
cum: ‘Onze focus ligt op middelgrote en grote or-
ganisaties waarvan de aandelen in het bezit zijn 
van de directeur-grootaandeelhouder, de directie 
of een private-equityfonds. Daarnaast werken we 
voor non-profitorganisaties. Die strategie is vrij 
uniek, maar wij vinden het belangrijk om onze 
klanten de breedte van het vak te kunnen aanbie-
den: van controle en de jaarrekening opstellen tot 
advies over financieel-economische en strategi-
sche vraagstukken. We werken graag aan een 
goede, lange relatie.’ Bovendien zorgt het voor af-

Een goed werkklimaat begint met aandacht voor 
de werk-privébalans. ‘Bij RSM wordt hard gewerkt, 
maar wel op een gezonde manier’, vertelt partner 
Wilfred Castricum. Zelf geeft hij daarin het goede 
voorbeeld. ‘Ik let erop dat ik tijdig naar huis ga en 
wijs de collega’s die nog aan het werk zijn erop 
dat het ook leuk is als ze thuis eten’, grapt hij. 
Junior manager audit Melvin van Maren herkent 
dat: naast zijn werk heeft hij voldoende tijd om 
wekelijks naar de korfbalclub te gaan. ‘En in ons 
nieuwe kantoor in Hoofddorp zit ook een sport-
school. Ik overweeg om met mijn vitaliteitsbudget 
daar ook een abonnement te nemen.’

GROEIKANSEN 
Dit jaar nam het aantal werknemers van RSM toe 
tot 600 fte - bijna 150 meer dan een jaar eerder. 
Die snelle groei van RSM gaat gepaard met een 
focus op langdurige gezonde relaties, stelt Castri-
cum. ‘Na mijn studie economie ben ik hier begon-
nen en kreeg ik al snel de mogelijkheid om allerlei 
projecten op te pakken: binnen onze internatio-
nale tak, maar ook het opzetten van de vestiging 
Amsterdam.’ Hoewel Van Maren pas sinds 2013 bij 
het kantoor werkt, ervaart ook hij dat er veel mo-
gelijkheden zijn om te groeien. ‘Wat daarin voor-
opstaat is dat je al snel de verantwoordelijkheid 
én het vertrouwen krijgt om zelfstandig aan een 
project te werken. Dat je niet elke punt en komma 
hoeft af te stemmen, draagt alleen maar meer bij 
aan je professionele en persoonlijke groei.’

wisselend werk, vertelt Van Maren. ‘De ene dag 
ben ik bij een handelsorganisatie, de dag erna bij 
een machinefabriek en daarna weer bij een soft-
wareontwikkelaar. Dat maakt het divers.’

KLIK MET HET TEAM
Wie bij RSM wil werken, moet dan ook in de eer-
ste plaats interesse hebben in klanten en in de 
collega’s. Van Maren: ‘Het is belangrijk dat iemand 
in het team past en er meteen een klik is van twee 
kanten. De vaardigheden ontwikkel je verder tij-
dens je studie en in de praktijk.’ Castricum: ‘Wij 
zoeken mensen die in zichzelf willen investeren. 
Het liefst leiden we mensen zelf op, in samenwer-
king met Nyenrode; sommigen beginnen al direct 
na het vwo. Anderen komen na hun hbo of wo en 
volgen bij ons een master of post-master. Van 
Maren: ‘Zo combineer je theorie en praktijk. Bo-
vendien leer je veel door de kruisbestuiving in het 
team van ervaren collega’s.’

ANDERE VAARDIGHEDEN
Het opleiden gaat verder dan alleen je bekwamen 
als beroepsbeoefenaar. ‘Tijdens het jaarlijkse in-
terne programma is er ook aandacht voor andere 

vaardigheden’, vertelt van Maren. ‘Dat kunnen  
vakinhoudelijke trainingen zijn, maar ook soft 
skills om bijvoorbeeld je gesprekstechnieken, ma-
nagementvaardigheden of je timemanagement te 
verbeteren. Overdag ben je dan bezig met de in-
houd, maar ‘s avonds tijdens het diner en de bor-
rel is er ruimte om het eens over iets anders te 
hebben en je collega’s beter te leren kennen.’

BLIJVEN ONTWIKKELEN
RSM groeit nog elk jaar en medewerkers blijven er 
lang werken. ‘Dat komt de kwaliteit van ons werk 
ten goede’, vertelt Castricum. ‘Door onze grootte 
kun je ook binnen het bedrijf je verder ontwikke-
len in je interessegebied. Zo groeit de consultan-
cytak en zien we collega’s vanuit een andere tak, 
bijvoorbeeld belastingadvies, de overstap maken. 
En omdat we meerdere vestigingen hebben, kun-
nen mensen bij ons blijven werken als ze verhui-
zen, of juist niet kunnen verhuizen door de lastige 
woningmarkt.’ Daarover gesproken: hoe zit het 
eigenlijk met het salaris? ‘Dat is natuurlijk markt-
conform. Maar bij ons geldt dat je goed verdient 
én tijd overhoudt om het uit te geven!’

WILFRED
CASTRICUM

RSM 
(#13)

OMZET
63,5 miljoen

MEDEWERKERS
458 fte

RSM #13

‘WIJ 
ZOEKEN 
MENSEN 
DIE IN 
ZICHZELF 
WILLEN 
INVESTEREN’
Wilfred Castricum

MELVIN 
VAN MAREN



‘WERKEN BIJ STOLWIJK KENNISNETWERK 
VOELT ALS EEN WARM BAD’ 
Fleur Wolters
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Menselijke maat 
recept voor groei

Stolwijk Kennisnetwerk groeide de afgelopen jaren naar tweehonderd 
medewerkers. De organisatie, die onder meer de accountantskantoren 
Stolwijk Kelderman en Stolwijk Philipsen bevat, profiteert van een steeds 
verder toenemende aantrekkingskracht. Volgens directeur Diana 
Aalderink, accountant en partner Joost Kelderman en relatiebeheerder 
controle Fleur Wolters is vooral het hanteren van ‘de menselijke maat’ 
een succesvol recept gebleken.

elk geval belangrijk onze groei te combineren met 
oog voor mens en maatschappij.’ De menselijke 
maat die de boventoon voert binnen Stolwijk 
Kennisnetwerk komt ook duidelijk naar voren in 
hun vier kernwaarden: kwetsbaarheid, diepgang, 
ondernemend en samen. ‘Deze kernwaarden zie 
je terug in onze dagelijkse manier van werken’, 
vertelt Kelderman. ‘Je kwetsbaar opstellen geeft 
bijvoorbeeld openheid. En als je vertrouwen hebt 
in elkaar, dan vind je samen een oplossing. Bij ons 
mag je fouten maken, we weten namelijk dat je 
die altijd als team kunt opvangen.’

WERK-PRIVÉBALANS
Fleur Wolters beaamt dat menselijkheid bij 
Stolwijk Kennisnetwerk een groot goed is. ‘Wat mij 
direct opviel, is dat iedereen bij ons gelijkwaardig 
is. Ik hoor ook van andere collega’s dat werken bij 
Stolwijk Kennisnetwerk als een warm bad voelt.’ 
Voor Wolters was de persoonlijke benadering een 
doorslaggevende factor toen ze tijdens haar 
zwangerschapsverlof op zoek ging naar een nieu-
we baan. ‘Ik was zwanger van een tweeling en had 
bij mijn vorige werk geen idee hoe ik werk en pri-
vé met elkaar moest gaan combineren. Daarom 
heb ik goed nagedacht. Wat is voor mij essentieel? 
En wat zijn mijn voorwaarden? Natuurlijk is een 

Stolwijk Kennisnetwerk is allesbehalve de geijkte 
middelgrote accountantsorganisatie. Naast 
accountants en fiscalisten werken er binnen het 
kennisnetwerk diverse specialisten voor klanten 
samen. Bijvoorbeeld op het gebied van HR, fusie 
en overname en proces en IT. ‘We zijn dertig jaar 
geleden begonnen als accountantskantoor. Maar 
we zijn vanuit onze missie, waarin het duurzame 
succes van onze klant centraal staat, in de afgelo-
pen tien jaar steeds meer een kennis- en netwerk-
organisatie geworden’, legt Joost Kelderman uit. 
‘Omzet maken en geld verdienen zijn voor ons 
niet de belangrijkste drijfveren. Als wij in staat zijn 
een klant of collega echt vooruit te helpen, dan is 
dat op zichzelf al een beloning.’ 

DE MENSELIJKE MAAT
Volgens Diana Aalderink heeft Stolwijk Kennisnet-
werk een aantrekkelijke omvang. ‘Aan de ene kant 
zijn we klein genoeg om persoonlijk betrokken te 
blijven bij onze klanten en medewerkers. Terwijl 
we aan de andere kant groot genoeg zijn om spe-
cialistische auditkennis in huis te hebben en ons 
technologisch te ontwikkelen. Het gevolg daarvan 
is een uitdagende klantenportefeuille, variërend 
van MKB tot gemeenten en van zorginstellingen 
tot stichtingen en verenigingen. Wij vinden het in 

marktconform salaris belangrijk, maar ik hoef 
geen torenhoge bonus. In plaats daarvan wilde ik, 
passend bij mijn persoonlijke situatie, bijvoor-
beeld parttime kunnen werken of zonder schuld-
gevoel bij een ziek kind thuis kunnen blijven.’

REGISSEUR VAN JE EIGEN CARRIÈRE
Stolwijk Kennisnetwerk biedt iedere medewerker 
altijd maatwerk aan en er wordt samen gekeken 
waar de interesses liggen. Aalderink: ‘Wil iemand 
meer diepgang en een opleiding volgen? Of graag 
via een werkgroep meer leren over een specifiek 
onderwerp? Zoiets kan al aan de orde komen tij-
dens een sollicitatiegesprek, zoals onlangs toen 
een sollicitant haar affiniteit benoemde met het 
thema duurzaamheid. Omdat wij een werkgroep 
hebben over dit thema én zij daarin kon plaatsne-
men, heeft ze voor ons gekozen.’ Kelderman vult 
aan: ‘Ondernemend zijn is een van onze kern-
waarden. Eigen regie hoort daarbij. Wij vinden het 
in die zin belangrijk dat medewerkers alle ruimte 
krijgen. Iemand kan doorgroeien naar een gene-
rieke functie, maar net zo goed een specialistische 
rol krijgen via ons netwerk. Natuurlijk moet het 

passen binnen de organisatiedoelstellingen, maar 
je bent bij ons wel regisseur van je eigen carrière.’ 
Al die ruimte kan spannend zijn, zeker als iemand 
uit een hiërarchische organisatie komt, weet Aal-
derink. ‘Soms is het even zoeken, daarom kijken 
we samen hoe we daar invulling aan kunnen ge-
ven. Maar onze ervaring is dat als je mensen 
ruimte geeft en niet vooringenomen bent, talent 
of leiderschap vanzelf tot bloei komen.’ 

IN BALANS BLIJVEN
Stolwijk Kennisnetwerk doet er volgens 
Kelderman alles aan om in balans te blijven. ‘Na-
tuurlijk willen we onze netwerkorganisatie de ko-
mende jaren nog verder vorm en inhoud geven. 
Maar groei overkomt je en is geen doel op zich. 
Wij raken er steeds meer van overtuigd dat maat-
schappelijke betrokkenheid, gelijkwaardigheid en 
sociaal werkgeverschap belangrijke voorwaarden 
zijn voor succesvolle groei. En daar handelen wij 
bewust naar.’ 

STOLWIJK 
KENNISNET-
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(#33)

OMZET
15,9 miljoen

MEDEWERKERS
137 fte
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DIANA
AALDERINK

JOOST
KELDERMAN

FLEUR
WOLTERS



8988 AV-TOP 50  |  NOVEMBER 2021 NOVEMBER 2021 | AV-TOP 50   

PORTRET

Accountancy 
zonder gedoe 

Bij Vermetten accountants en adviseurs staan ondernemerschap, 
persoonlijke ontwikkeling en een positieve teamspirit voorop. ‘Wij zijn 
het vlotste accountantskantoor van Nederland.’

‘Wat zo leuk is bij Vermetten’, vertelt partner audit 
Suzanne Snoeijs, ‘is dat ik hier carte blanche heb 
om de zaken te doen zoals ik ze wil doen. Je krijgt 
hier de vrijheid, maar die moet je dan ook echt 
wel benutten.’ Werken als een baas op elk niveau, 
is de slagzin van het bedrijf. Suzanne Snoeijs en 
Richard van Zon, teamleider in de adviespraktijk, 
zijn opvallend enthousiast over het bedrijf. ‘Wij 
zijn het vlotste accountantskantoor van Neder-
land’, aldus Van Zon.

OPRECHT ENTHOUSIASME
Doorschieten in enthousiasme, verstandig of niet, 
is van alle tijden. Bij Snoeijs en Van Zon echter 
beklijft het gevoel dat het enthousiasme van de 
werknemers voor de organisatie waarin ze wer-
ken oprecht is. Beide stralen het uit. Van Zon: 
‘Toen ik voor het eerst in contact kwam met 
Vermetten werkte ik elders in de accountancy. Ik 
was op dat moment niet direct op zoek naar een 
baan. Maar ik vond de klik meteen heel goed en ik 
heb toen direct gezegd: ik hoef niet meer op zoek 
op de arbeidsmarkt. Bel me als er een passende 
functie is.’ 

GEEN HIËRARCHIE
Wat is dan het geheim van Vermetten? Vermetten, 
opgericht in 1995, is een accountantsorganisatie 
met ruim 225 medewerkers en zeven vestigingen 
in Brabant, waaronder Roosendaal, Etten-Leur, 
Tilburg en Waalwijk. Het is een snel groeiend kan-
toor, dat afgelopen jaren meerdere kantoren 
heeft overgenomen. Zo breidde Vermetten in ok-
tober 2020 uit met 15 fte, door de overname van 
Rekenraad uit Etten-Leur. Zouden we de omzet 

actief. ‘Ondernemerschap en de persoonlijke ont-
wikkeling binnen het team staan bij ons absoluut 
voorop’, vertelt van Zon. ‘Dat betekent ten eerste 
dat je op belangrijke momenten ook naast de on-
dernemer kunt gaan staan om daadkrachtig en 
deskundig advies te geven. Ten tweede kun je bin-
nen onze organisatie alles ontdekken en alles be-
reiken als je ambitieus bent. Hiërarchisch gedoe 
kennen we niet.’

GEEN GEDOE
Vermetten is altijd op zoek naar collega’s die uit 
het juiste hout zijn gesneden – mensen ‘die het 
aandurven te ondernemen, die de kriebel hebben 
naast de ondernemer te staan’, met de woorden 
van Snoeijs. En met het DNA van Vermetten: ‘Des-
kundig, daadkrachtig en doeltreffend. Zonder ge-
doe.’ Werk is er meer dan volop, en work-life ba-
lance is dan ook een aspect waarmee bij 
Vermetten rekening wordt gehouden. 
Van Zon vult aan: ‘Ik kan ’s ochtend mijn dochter 
naar school brengen en dan aan de slag gaan. Dat 
is hier allemaal geen punt. Als je je werk maar 
doet in samenspraak met je collega’s.’ Ook voor 

kennisdeling, zeggen Van Zon en Snoeijs, is het 
belangrijk veel met elkaar in contact te zijn.

VERDEDIGERS EN AANVALLERS
Daags na het gesprek meldt oprichter John 
Vermetten zelf zich nog even via de telefoon. Hij 
wil weten of alles goed is gegaan. ‘Ik vind het juist 
heel goed als ik niet bij zo’n gesprek ben.’ ‘Maar’, 
vult hij aan, ‘een beetje control freak ben ik ook 
wel. Ik wil nog wel weten of ik iets kan toevoegen.’ 
Dat kan hij. Want hoe verhoudt zich eigenlijk dat 
ondernemende en die leuke sfeer die Vermetten 
zo kenmerkt, met het serieuze en vaak toch ook 
wel behoudende werk van de accountant? 
Vermetten: ‘De meeste accountants zijn van natu-
re blauwe types: bijzonder consciëntieus en een 
tikkeltje voorzichtig. Als ik naar alle teams kijk, 
dan zijn juist ook die goede verdedigers superbe-
langrijk. Maar een team heeft ook goede aanval-
lers nodig. We hebben gewoon elk type “speler” 
nodig én daarbovenop moet dan de sfeer in het 
hele team goed zijn. Dat vind ik uiteindelijk het al-
lerbelangrijkste, want wedstrijden winnen doe je 
samen als de sfeer en energie goed zijn.’

VERMETTEN
(#35)

OMZET
15,4 miljoen

MEDEWERKERS
140 fte

VERMETTEN #35

‘DES KUNDIG, 
DAAD-
KRACHTIG 
EN DOEL-
TREFFEND. 
ZONDER 
GEDOE’
Suzanne Snoeijs

van die acquisitie volledig meetellen in de AV-Top 
50, dan zou de pro forma omzet 17 miljoen heb-
ben bedragen. Klanten zijn bedrijven uit het MKB. 
Veelal bedrijven die net wel of net niet controle-
plichtig zijn, dus met omzetten van enkele miljoe-
nen tot enkele tientallen miljoenen euro’s, maar 
ook enkele uitschieters van een paar honderd 
miljoen.
De dienstverlening is zowel allround als specialis-
tisch: van accountancy & audit tot allerlei advies 
op het gebied van fiscaliteit en HR, en ook van 
vastgoed, corporate finance en nog veel meer. Als 
full-servicekantoor is Vermetten in elke sector wel 

SUZANNE
SNOEIJS

RICHARD 
VAN ZON



‘OP DE 
INTRODUCTIE-
DAG ERVAREN 
NIEUWE 
MEDEWERKERS 
METEEN ONZE 
CULTUUR’
Jaco Slingerland
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Ontwikkelen en 
doorgroeien zit in DNA

Collegialiteit en ontwikkeling staan bij Visser & Visser hoog in het 
vaandel. ‘Bij ons moeten mensen kunnen groeien. In hun professionele 
rol, in de verdieping van hun vak en in hun persoonlijke kwaliteiten.’

naar een bedrijf met 25 medewerkers. In 2005 
kreeg ik de mogelijkheid partner te worden en in 
2016 – met inmiddels veel meer vestigingen en 
partners – ben ik toegetreden tot de centrale di-
rectie.’

DNA
Ontwikkelen en doorgroeien zit in het DNA van de 
organisatie én van de medewerkers. ‘Wil je mede-
werkers een toekomst bieden, dan moet je als or-
ganisatie blijven groeien’, vindt Slingerland. ‘Door 
die strategie krijgen medewerkers bij ons veel 
ruimte om hun eigen ideeën in te brengen. Zo 
denken we mee als een jonge ondernemende 
medewerker een eigen vestiging wil opstarten en 
uitbouwen. Ook hadden we een collega met een 
uitgesproken visie over data-analyse en business 
intelligence. Inmiddels is daar onze IT-business-
unit Growteq uit voortgekomen.’ Een ander voor-
deel van de groei is dat steeds meer grote klanten 
met complexe vraagstukken kiezen voor 
Visser & Visser. ‘Dat maakt het werk voor onze 
medewerkers extra uitdagend en zo groeien zij 
met specialistische kennis in hun vak.’

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
De ontwikkelmogelijkheden scoren dan ook hoog 
in het medewerkersonderzoek. ‘Behalve dat we 
jonge collega’s de mogelijkheid bieden een oplei-
ding te volgen bij externe opleidingscentra, bie-
den we trajecten aan via onze eigen 
Visser & Visser Academy. Elk jaar bieden we een 
programma met trainingen voor young professio-
nals waarin zij werken aan persoonlijke en profes-
sionele ontwikkeling. Het leuke is dat de collega’s 
vanuit verschillende vestigingen en disciplines vier 
tot vijf keer per jaar bij elkaar komen. Dat zorgt 
voor chemie en goede banden. 

Met hoge snelheid ribvaren over het water, team-
buildingsactiviteiten en daarna een rondje speed-
daten. Nee, de introductiedag bij Visser & Visser, 
waar meer dan vijftig net gestarte collega’s met 
elkaar kennismaken, is niet bepaald een stan-
daard welkomstpraatje met koffie en een taartje. 
‘Wij vinden het belangrijk dat je elkaar en het kan-
toor leert kennen’, vertelt partner en accountant 
Jaco Slingerland. ‘Op de introductiedag ervaren 
nieuwe medewerkers meteen onze cultuur: inno-
vatief, professioneel, oplossingsgericht, menselijk, 
gemotiveerd en behulpzaam naar elkaar.’

GEDREVENHEID
Zelf begon Slingerland bijna 25 jaar geleden bij 
het accountantskantoor. ‘Via mijn vrouw kwam ik 
in contact met oprichter Ger Visser en hij nodigde 
me uit voor een sollicitatie. Het enthousiasme en 
de gedrevenheid van Ger en medeoprichter Steef 
Visser – geen familie – sloeg meteen over op mij. 
Ik ben op 1 april 1997 begonnen als twintigste me-
dewerker bij de vestiging in Barendrecht. De aan-
pak was destijds zoveel mogelijk te werken bij de 
klant: je ziet wat een organisatie doet en kunt me-
teen vragen stellen. Die dynamiek en vrijheid 
spraken me aan.’

GROEI
Inmiddels is Visser & Visser stevig gegroeid: van 
één naar twaalf vestigingen verspreid over het 
land en van twintig naar bijna vierhonderd mede-
werkers. Slingerland groeide met de organisatie 
mee. ‘Onze vestiging in Barendrecht groeide uit 
haar voegen en de directie besloot een derde ves-
tiging in Gouda te openen. Die mocht ik gaan lei-
den. Het was pionieren en netwerken, want we 
waren in die regio nog niet bekend. Daar kreeg ik 
energie van. Al snel groeide ook dit kantoor uit 

Voor senior professionals bieden we ook zo’n tra-
ject, maar dan meer gericht op leidinggevende 
vaardigheden. Bij iedere medewerker is het per-
soonlijk ontwikkelplan leidend: daarin schetsen ze 
de doelen die ze willen bereiken. Wij kijken hoe 
we dat kunnen faciliteren.’

OPTIMALE BALANS
Ook is er oog voor hoe medewerkers optimaal 
werken. ‘Waar ik vroeger veel bij klanten op kan-
toor werkte, is dat nu natuurlijk heel anders. Ener-
zijds omdat er veel meer digitaal gebeurt en an-
derzijds door covid-19’, schetst Slingerland. 
‘Thuiswerken kon bij ons al voor de coronapande-
mie, maar het afgelopen jaar hebben medewer-
kers veel meer thuisgewerkt dan voorheen. In een 
enquête hebben we gevraagd wat voor hen opti-
maal is. De resultaten laten zien dat de meesten 
het ideaal vinden om twee dagen thuis te werken 
en dan ook hun eigen tijd in te delen, en twee of 
drie dagen op kantoor. Dat is prima, zolang ze de 
dagen op kantoor dan wel benutten voor onder-
ling contact binnen het team.’

CONTACT MET ELKAAR
Elkaar regelmatig zien bevordert de collegialiteit 
en behulpzaamheid die zo kenmerkend zijn voor 
de cultuur van Visser & Visser. ‘Contact stimuleren 
we in het dagelijks werk, in de ontwikkeltrajecten, 

maar ook door regelmatig iets leuks te organise-
ren’, vertelt Slingerland. ‘Zo hebben we jaarlijks 
een groot event op locatie voor alle medewerkers. 
Dit jaar hebben we zelfs een familiedag georgani-
seerd en waren alle medewerkers met hun even-
tuele partner en kinderen welkom in Safaripark 
Beekse Bergen. Verder organiseren de afzonder-
lijke vestigingen en disciplines regelmatig uitjes en 
vakinhoudelijke meetings waarin zij kennis delen 
en experts uitnodigen.’

ADVIES 
De hechte banden zorgen voor goed onderling 
contact en dat men elkaar in de organisatie weet 
te vinden. Dat draagt er weer aan bij om samen 
de klant centraal te stellen. ‘Een proactieve hou-
ding vinden we belangrijk. Zeker nu steeds meer 
processen geautomatiseerd en efficiënt verlopen’, 
merkt Jaco Slingerland. ‘Daarom richten we ons er 
steeds meer op onze klanten te begeleiden in hun 
bedrijfsvoering; van financiën tot IT en van juri-
disch tot HRM. Onze adviestak bouwt de komen-
de jaren steeds verder uit. Ook hier komen groei 
en ontwikkeling samen; op deze manier blijft het 
werk leuk voor onze medewerkers en blijven we 
interessant voor onze klanten. Belangrijk, want 
zonder medewerkers ben je niets, maar zonder 
klanten ook niet!’

JACO 
SLINGERLAND

VISSER & 
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Meer dan werk alleen 

Kwaliteit en continuïteit gaan voor winststreven bij Accon avm adviseurs 
en accountants. Daarbij zetten ze hun klanten en medewerkers op één.

PERSOONLIJKE GROEI
Bij Accon avm ligt de focus op de maatschappelij-
ke rol en de verantwoordelijkheid van de onder-
neming in de samenleving en op het continu ver-
beteren van de kwaliteit van de dienstverlening. 
Dat betekent dat er wordt geïnvesteerd in mede-
werkers. Matser: ‘Bij Accon avm vinden wij het be-
langrijk mensen te stimuleren in hun eigen ont-
wikkeling en loopbaanpad. Dat wordt gefaciliteerd 
met Goodhabitz, een onlineplatform waar je als 
medewerker digitale trainingen kunt volgen die 
passen bij jouw ontwikkeling.’ 
De organisatie stimuleert ook collega’s die zich 
willen specialiseren of die bijvoorbeeld hun teken-
bevoegdheid willen halen. ‘Medewerkers krijgen 
30 vakantiedagen en overuren kun je opnemen 
als tijd voor tijd. Daarnaast beschikt iedereen over 
een Microsoft Surface en een mobiele telefoon. 
Voor verschillende functies hebben wij ook een 
leaseauto en voor starters hebben wij een star-
tersregeling. Hierdoor kunnen zij op de arbeids-
markt net een wat snellere stap maken.’ 

Accon avm opereert vanuit een landelijk kanto-
rennetwerk en met ruim 900 medewerkers. De 
adviesorganisatie heeft een stevige basis in ac-
countancy, waarbij alle disciplines zijn terug te 
vinden om fullservice dienstverlening te kunnen 
bieden aan ondernemers in het MKB en de agro-
sector. Daarnaast heeft de organisatie een con-
trolepraktijk die is gericht op controleplichtige 
klanten. ‘Accon avm is in 1917 opgericht als coöpe-
ratie en vandaag de dag zie je dat terug in onze 
stichtingsstructuur, dus zonder partners’, legt 
Corporate Recruiter Deborah Matser uit. ‘Onze 
winst vloeit terug in de organisatie. Kwaliteit en 
continuïteit gaan voor winststreven. We zetten 
daarbij onze klanten en medewerkers op één.’ 

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT
De stichtingsstructuur biedt ruimte om maat-
schappelijke impact te maken. ‘De mens staat 
centraal en het uitgangspunt is samenwerken 
met en voor de klant. Dankzij het landelijk net-
werk van specialisten wordt de juiste expertise op 
het juiste moment ingezet. ‘Aandacht voor vitali-
teit is essentieel in een organisatie die de mens 
centraal stelt’, vertelt Matser, ‘Vandaar dat er veel 
aandacht is voor gezond leven en je goed voelen 
op je werk. Met een cultuur waarin iedereen zich 
vertegenwoordigd voelt, om uiteindelijk meer 
eenheid te realiseren. Tegelijkertijd is er alle ruim-
te om jezelf te zijn. Een van onze kernwaarden is 
‘Meer dan werk alleen’. Naast het werk brengen 
we onze collega’s ook bij elkaar met inspirerende 
en leuke events, al dan niet met een maatschap-
pelijk doel. Binnen en buiten werktijd. Denk hier-
bij aan een barbecue, paasontbijt of samen deel-
nemen aan een sportevent. Zo zorgen we voor 
een goede balans tussen hard werken en een col-
legiale sfeer.’

ACCON AVM
(#10)

OMZET
87,0 miljoen

MEDEWERKERS
835 fte

COUNTUS #17

DEBORAH
MATSER

Samen met de voeten 
in de klei

Samen bereik je meer dan alleen. Deze voeten-in-de-kleifilosofie 
hanteert Countus accountants en adviseurs al bijna 100 jaar. ‘Bij ons 
heerst een no-nonsensecultuur.’ 

fessionals mag opleiden tot erkende Register On-
dernemersadviseurs (ROA). Bruins: ‘Binnen 
Countus zien wij de functie van ondernemersadvi-
seur als een volwaardig “beroep”. Om die reden 
hebben wij de erkende leerlijn ontwikkeld. De 
leergang ROA maakt van de adviseur de busines-
spartner van de ondernemer, die signaleert, 
meedenkt, de noodzakelijke specialisten bijscha-
kelt en ontzorgt.’

GEZONDE WERKCULTUUR
Naast de vele opleidings- en ontwikkelmogelijkhe-
den, Countus heeft een eigen Academy, zijn er 
vakinhoudelijk ook genoeg mogelijkheden om 
door te groeien. Zo kent de organisatie loopbaan-
routes per specialisatie, waarbij medewerkers ook 
regelmatig oversteken naar andere specialisaties. 
‘De kennis en vaardigheden die ze hiervoor nodig 
hebben, bieden we aan via collega’s, boeken, pro-
jecten en via interne en externe opleidingen,’ ver-
telt Bruins. ‘Als medewerkers doen waar ze goed 
in zijn en waar ze blij van worden, zorgt dat voor 
een gezonde werkcultuur. Dit komt ten goede van 
de klantbediening, wat ook weer goed is voor 
Countus. Een win-winsituatie dus.’

Countus is in 1924 begonnen als coöperatie van 
boeren en tuinders die geloofden dat ze samen 
meer zouden bereiken dan alleen. Tot op de dag 
van vandaag is de voeten-in-de-kleimentaliteit 
onveranderd. ‘Bij ons is iedereen gelijk en we 
spreken elkaar gewoon bij de voornaam aan. De 
lijnen zijn kort. Er wordt fanatiek gewerkt, maar er 
is ook ruimte voor plezier. Medewerkers zoeken 
elkaar dan ook regelmatig op’, vertelt Dijan 
Bruins, lid van de raad van bestuur. ‘Samenwer-
king staat in ons bedrijf centraal. We stimuleren 
het leren van elkaar. Samen voor ontplooiing noe-
men wij dat.’

PLATTE ORGANISATIESTRUCTUUR
De organisatie is inmiddels gegroeid naar een 
middelgroot accountants- en adviesorganisatie 
met 24 vestigingen. De ruim 560 medewerkers 
zijn werkzaam voor klanten in de branches agro 
en agri, zorg, MKB, horeca en leisure. Door de 
omvang van de organisatie en de platte organisa-
tiestructuur hebben medewerkers veel doorgroei-
mogelijkheden. Bruins kan hier uit eigen ervaring 
over meepraten. In 1999 begon hij als Assistent 
Accountant en inmiddels is hij, via vele tussen-
stappen, sinds 1 oktober van dit jaar lid van de 
raad van bestuur. ‘Countus kent geen partner-
structuur, maar werkt vanuit de filosofie dat er 
een gezonde winstgevendheid moet worden ge-
creëerd voor de continuïteit van het bedrijf’, legt 
Bruins uit. ‘We streven dus niet naar maximalisa-
tie van onze eigen winst. Dit betekent ook dat me-
dewerkers bij Countus partner kunnen worden in 
de organisatie.’ 

LEERGANG REGISTER ONDERNEMERS-
ADVISEURS (ROA)
Uniek aan Countus is dat de organisatie als eerste 
en enige accountantskantoor in Nederland pro-
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Karakter telt bij de 
Jong & Laan

Bij de Jong & Laan vinden ze het, naast goede arbeidsomstandigheden, 
belangrijk dat medewerkers zichzelf kunnen zijn. ‘Wij geloven dat jezelf 
kunnen zijn ervoor zorgt dat je met plezier werkt en dat je je persoonlijke 
doelstellingen nastreeft.’

GOEDE THUISWERKVOORZIENINGEN
De HR-manager kan ook trots zijn op de eNPS 
(employee net promotor score). Met een percen-
tage van 41% onderscheidt de Jong & Laan zich 
opvallend positief ten opzichte van de benchmark 
accountancy, waar de eNPS op 9% ligt. Buitinga: 
‘Anders geformuleerd: veel van onze collega’s ver-
tellen erg enthousiast over het werken bij 
de Jong & Laan en bevelen ons als werkgever 
aan.‘ Wat zeker meespeelt bij deze hoge score is 
dat de organisatie goede arbeidsvoorwaarden 
heeft. ‘Collega’s hebben recht op 31 vakantieda-
gen, overuren worden in tijd voor tijd uitgekeerd, 
er is een premievrij pensioen en een goede mobi-
liteitsregeling’, somt Buitinga op. ‘Daarnaast kun 
je bij de Jong & Laan werken waar en wanneer je 
wilt. Dat wordt ondersteund met goede thuis-
werkvoorzieningen. En iedereen die bij 
de Jong & Laan in dienst treedt met een afgeron-
de beroepsopleiding krijgt bij de start gelijk een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.’

De Jong & Laan is een middelgrote organisatie in 
het noorden, oosten en midden van Nederland. 
Er werken accountants, fiscalisten, personeels- en 
salarisadviseurs. Daarnaast is de organisatie ac-
tief binnen IT-advies, familieadvies, subsidieadvies 
en corporate finance. In de loop der jaren is de 
Jong & Laan gegroeid naar een bedrijf met 700 
mensen en 23 vestigingen. De ambitie is verder 
door te groeien in de regio.
Om die ambitie om te zetten in daden is er in 
2020 een nieuwe strategie gepresenteerd: ‘de be-
weging naar 2025’. ‘Bij die ambitie horen de kern-
waarden vooruitstrevend, open, deskundig, kleur-
rijk, betrokken en integer’, vertelt HR-manager 
Mattijs Buitinga. ‘Deze kernwaarden vormen het 
fundament van onze organisatie. Ze ondersteu-
nen ons in wie we zijn en wat we doen. Zo waar-
borgen we de kwaliteit en weet de klant wat hem 
te wachten staat.’

JEZELF ZIJN
De Jong & Laan vindt het belangrijk dat medewer-
kers zichzelf kunnen zijn. De organisatie gelooft 
dat iemand die zichzelf is met plezier werkt en zijn 
of haar persoonlijke doelstellingen nastreeft. Uit 
het laatste medewerkertevredenheidsonderzoek, 
waaraan 94% van de medewerkers deelnam, 
kwam naar voren dat medewerkers dit ook echt 
zo ervaren. ‘Ruim 92% van onze medewerkers is 
tevreden tot zeer tevreden over het werken bij de 
Jong & Laan’, vertelt Buitinga trots. ‘De belangrijk-
ste drijfveer om voor de Jong & Laan te werken is 
de collegiale sfeer. Nieuwe collega’s vertellen vaak 
bijna verrast dat ze de cultuur van karakter telt en 
jezelf kunnen zijn vanaf dag 1 in de praktijk ook 
echt zo ervaren.’
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Geen overwerkcultuur bij DRV

Sterk kwaliteitsgericht, 
laagdrempelig, toegankelijk en 
no-nonsense. Zo zou HRM-
manager Nicole Versteeg de 
cultuur bij DRV Accountants & 
Adviseurs beschrijven. ‘Wij 
hebben geen overwerkcultuur.’ 

GEEN OVERWERKCULTUUR
Ook al wordt er hard gewerkt, de organisatie kent 
geen overwerkcultuur. Versteeg: ‘De cultuur van 
DRV is sterk kwaliteitsgericht, laagdrempelig, toe-
gankelijk en no-nonsense. Je kunt zonder proble-
men binnenlopen bij alle collega’s voor vragen of 
een praatje. Ook bij de partners en directeuren. 
Het zorgt voor een goede sfeer op kantoor, ple-
zier in het werk en teamspirit om cliënten in de 
echte economie verder te helpen. Natuurlijk ont-
komen ook wij niet altijd aan overwerken, maar 
het is nooit een vanzelfsprekendheid en het ge-
beurt altijd in overleg. En wat je overwerkt, kun je 
snel daarna weer compenseren.’

OOG VOOR HET PRIVÉLEVEN
Het accountants- en advieskantoor vindt het uit 
het oogpunt van werkgeluk én kwaliteit belangrijk 
dat medewerkers genoeg tijd hebben voor ont-
spanning en hun privéleven. ‘We zorgen dat me-
dewerkers voldoende tijd overhouden om te 
sporten, te studeren en andere leuke dingen te 
doen. Er is bovendien veel mogelijk qua flexibel 
werken, omdat dat beter past bij de privésituatie,’ 
legt Versteeg uit. ‘Ook bieden we een gebalan-
ceerd, aantrekkelijk en toekomstgericht totaalpak-
ket aan arbeidsvoorwaarden. Hierbij houden we 
rekening met de situatie op de arbeidsmarkt en 
de behoefte van onze medewerkers.’ 

De van oorsprong Zeeuwse organisatie bestaat al 
bijna 100 jaar. In 1922 legde Anthonie de Roo de 
basis voor wat nu een modern, multidisciplinair 
accountants- en advieskantoor is. Met 12 vestigin-
gen in Zuidwest Nederland en ruim 600 mede-
werkers richt DRV zich op ‘bedrijven die de rug-
gengraat van de economie vormen en die zorgen 
voor het overgrote deel van de werkgelegenheid’. 
‘Wij noemen dat Werken in de echte economie’, 
vertelt manager HRM, Nicole Versteeg. ‘Dat vraagt 
wat van onze medewerkers. Het betekent dat we 
het belangrijk vinden dat onze medewerkers zich 
blijven ontwikkelen en voldoende uitdaging vin-
den in hun werkzaamheden.’

BLIJVEN ONTWIKKELEN
DRV daagt haar medewerkers uit het beste uit 
zichzelf te halen: te groeien naar een nieuwe func-
tie, zelf verantwoordelijkheden te nemen, mooie 
opdrachten uit te voeren en mee te doen aan di-
verse sportevents die ze sponsoren. ‘Je krijgt bij 
DRV de kans je te blijven ontwikkelen, dingen te 
proberen en jezelf te laten zien. Eigen initiatief 
wordt enorm gewaardeerd én beloond’, aldus 
Versteeg. ‘Groeien kun je bij DRV zowel horizon-
taal als verticaal; op je eigen of op een andere 
vestiging, bij een van de gespecialiseerde dien-
sten, in een specialistenpraktijk of bijvoorbeeld bij 
Bureau Vaktechniek.’
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Visma.net 
Accountancy: 
business-changing  
cloudsoftware voor 
grotere kantoren
Met Visma.net Accountancy  
is uw kantoor klaar voor de toekomst.

Ontdek hoe de slimme software uw kantoor vooruit kan helpen.

Onderscheidende 
dienstverlening 
voor uw cliënten

Ongekende dashboard- 
en rapportage-
mogelijkheden

Optimale efficiency door 
cross-clientmonitoring 

en robotisering

Kijk op visma-accountancy.nl
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Het is onze missie om ambitie springlevend te houden.  
Jouw ambitie én die van onze klanten. Wij kijken liever  
vooruit dan achterom. Naar dromen en kansen. Naar 
uitdagingen en oplossingen. Met als doel groei en ontwikkeling 
aan te jagen. Want daar draait succesvol ondernemen om. 

Klinkt goed? Scan de QR-code of laat 
van je horen via werkenbijlansigt.nl

Samen 
ambitie 
aanjagen
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“Bij ons kunnen 
mensen groeien”

Groeien in onze professionele rol, in de 
verdieping van ons vak en in onze persoonlijke 
kwaliteiten. Wij geloven dat je samen verder 
komt.

Als top-30 accountantskantoor staat Visser & Visser bekend om 
goed werkgeverschap. In de achterliggende jaren zijn we zelfs 
tot twee keer toe gekozen tot Beste Werkgever in de fi nanciële 
dienstverlening! Wil jij dit zelf ervaren?

Solliciteer online of volg ons op: 


