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Word ook 
de hit van 
het jaar
Snel, efficiënt èn voordelig jaarrekeningen 
en andere rapportages maken doe je met 
Speedbooks® Online. Nu compleet met 
SBR- en Consolidatie-module! Maak dus 
nu ook samengevoegde boekhoudingen 
en jaarrekeningen en deponeer ze daarna 
eenvoudig bij de KvK. Ook nieuw in Online 
is de handige werkdossier-module met alle 
jaarrekening-controlepunten. Download 
gratis al onze voorbeeldrapportages (o.a. 
jaarrekening en geconsolideerde 
jaarrekening) op onze website. 

Met de efficiënte rapportagesoftware van 
Speedbooks® vertaal je je vakkennis naar 
Met de efficiënte rapportagesoftware van 
Speedbooks® vertaal je je vakkennis naar 
inzicht voor deklant. En onderstreep je 
jouw adviesfunctie als professional. 
Go for it!

Speedbooks® Online nu compleet! 
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GEIJTENBEEK

Hoofdredacteur 
Accountancy Vanmorgen

Open Kantorendag
‘GESLOTEN BOLWERK, HOOR.’

Toen ik in 2020 aantrad als hoofdredacteur van Accountancy 
Vanmorgen waarschuwde een kenner van de consultancy 
en de belastingadviesmarkt mij voor de beroepsgroep van 
accountants. ‘Ze zullen je nooit accepteren als je niet zelf 
een AA- of RA-titel hebt.’ Nu, tweeënhalf jaar later, zie ik he-
lemaal geen gesloten beroepsgroep. Integendeel, alle kan-
toren blijken zeer bereid zich te presenteren aan de markt.

Dat is dan ook waarom deze editie van Accountancy 
Vanmorgen Magazine dikker is dan ooit. Liefst 33 accoun-
tantskantoren lieten zich portretteren in onze galerij in de 
tweede helft van dit magazine. Daarmee is deze bewaar-
editie goed voor het record van 148 pagina’s vol harde 
cijfers, analyses, marktverkenningen, columns, een groot 
interview en vakinhoudelijke artikelen. Anderhalf keer zo dik 
als vorig jaar, toen we onze ranglijst voor het eerst presen-
teerden als AV-Top 50. Wie zegt er dat papier dood is?

En het werkt: bij accountantskantoren die zichzelf in de 
keuken laten kijken, kom je als professional graag eens op 
bezoek. Even de sfeer proeven, even de boel aftasten: is dit 
een werkgever aan wie ik mijn talent en mijn beste jaren wil 
geven? Wil je die vraag voor jezelf beantwoorden, blader 
dan naar pagina 78, waar twee derde van de kantoren uit 
onze ranglijst zich presenteert. Zie het als onze papieren 
versie van een Open Kantorendag.

Met deze editie van Accountancy Vanmorgen Magazine 
neem ik afscheid als hoofdredacteur. Ik blik met trots en 
vervulling terug op de afgelopen jaren. Ik heb er vertrouwen 
in dat mijn opvolgers Marjolijn Margadant en Anja van Hout 
het magazine en het onlinenieuwsplatform Accountancy 
Vanmorgen verder zullen vormgeven. Zelf ga ik een boek 
schrijven over een vermogende, financieel avontuurlijke 
ondernemer van discutabele reputatie met een flink belang 
in beursgenoteerd Nederland. Ik blijf dus op LinkedIn en 
elders berichten over zaken die accountants en iedereen die 
bij accountantskantoren werkt aangaan. Maar voor nu 
neem ik afscheid van dit podium. Het ga jullie goed!

7DECEMBER 2022 | AV-TOP50   
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VAN ONZE PARTNER

Boekhoudsoftware 
met een ziel

Een onlineboekhoudoplossing waarin ondernemer en accountant 
gemakkelijk kunnen samenwerken. Dat is de kracht van SB+, de 
softwareoplossing van het familiebedrijf en softwareleverancier AFAS. 
‘We creëren steeds meer fans’, aldus manager productmanagement 
Mohamed Amri.

Veel kantoren maken gebruik van verschillende 
applicaties die aan elkaar zijn geknoopt. In de 
praktijk werkt dat niet altijd even soepel. Dit werkt 
kostenverhogend voor de ondernemer en de 
accountant. Medewerkers moeten vaak alsnog 
gegevens overtikken. Met SB+ hoeft dat niet. 
Daardoor heb je ook beter inzicht én overzicht.’ 
Accountantskantoren werken met SB+ niet alleen 
efficiënter, volgens Amri is de one-stop-shop-
oplossing vooral ook een propositie met een 
scherpe, vaste prijs. ‘Voor een combinatie van los-
se applicaties is een kantoor vele malen duurder 
uit. Het tarief kunnen ze makkelijk verdisconteren 
in de dienstverlening.’

FLEXIBEL SAMENWERKEN
Accountants en ondernemers kunnen met het 
boekhoudprogramma van AFAS bovendien pret-
tig samenwerken. Die samenwerking kan voor 
elke klant anders zijn.
Amri licht toe: ‘Sommige ondernemers willen vol-
ledig worden ontzorgd en laten alle financiële za-
ken aan de accountant over. Deze klanten zien 
enkel een dashboard met de financiële status van 
hun bedrijf. Andere klanten doen hun boekhou-
ding zelf; zij hebben toegang tot het hele pakket 
en laten enkel de eindcontroles aan de accoun-
tant over. Alle tussenvormen zijn mogelijk’, aldus 
Amri. ‘Omdat het pakket flexibel is, kan de ac-
countant ook tijdelijk meer financiële taken op 
zich nemen.’ 

‘Veel boekhoudpakketten zijn óf heel praktisch 
voor ondernemers óf ideaal voor accountants-
kantoren. Het waren lange tijd twee gescheiden 
werelden’, zegt manager productmanagement 
Mohamed Amri. ‘Met SB+ springen we in een gat 
op de markt. We bieden een oplossing waarmee 
zowel ondernemers als accountants – afgestemd 
op hun behoeften – prettig administraties kunnen 
bijhouden.’ Voor ondernemers ontwikkelde AFAS 
een intuïtief programma. ‘De gemiddelde onder-
nemer heeft weinig kaas gegeten van boekhou-
den, hij wil graag snel en tijdig inzicht zonder dat 
hij daarvoor zelf veel moeite hoeft te doen. Hij wil 
offertes en/of facturen kunnen maken en verstu-
ren. Ook wil hij zien welke inkomsten en uitgaven 
zijn verwerkt en welke nog in de pijplijn zitten. Een 
goede ondernemer zit immers op zijn geld’, 
vertelt Amri. 

ÉÉN GEÏNTEGREERDE OPLOSSING 
De accountant verwacht volgens AFAS iets heel 
anders van een boekhoudprogramma. Amri: ‘De 
professional beheert een groot aantal administra-
ties en wil in een oogopslag zien hoe de admini-
straties van zijn klanten ervoor staan en welke 
taken nog openstaan.’ Een groot pluspunt van 
SB+ is daarbij dat het een one-stop-shop is voor 
de boekhouding. ‘Het pakket biedt alle functies in 
één geïntegreerde oplossing. Er is een klanten-
portal, "Scan & Herken", een klantenportal, een 
dashboard met kpi’s en een factuurprogramma. 

‘ONDERNEMER WIL ELK MOMENT 
VAN DE DAG INZICHT’ 
Mohamed Amri

ELK MOMENT INZICHT
AFAS biedt met SB+ realtime inzicht in de bedrijfs-
gegevens. ‘Er zijn nog veel ondernemers die één 
keer per maand, per kwartaal of zelfs één keer 
per jaar van hun accountant horen hoe hun be-
drijf er financieel voorstaat’, vervolgt Amri. ‘Dat is 
niet wat de klant wil, hij wil elk moment van de 
dag inzicht. Met SB+ kan dat. Zelfs een Snicker die 
een ondernemer onderweg koopt bij het tanken 
wordt al direct afgeboekt. Met een foto van het 
bonnetje via de scan-app van AFAS – AFAS Link – 
rolt de uitgave zo de boekhouding in.’
SB+ kent verschillende slimmigheden. Amri: ‘Als 
een accountant regelmatig een terugkerende 
factuur wegboekt op een bepaalde journaalpost, 
stelt de software dat een volgende keer automa-
tisch voor. Juist omdat de scan-en-herkenfunctie 
in het boekhoudprogramma is geïntegreerd, is er 
geen ruis tussen de functionaliteiten.’

verovert van accountants: ‘We maken niet alleen 
software, we geven de pakketten ook een ziel. We 
zijn betrokken, zetten ons serieus in om een pro-
duct te ontwikkelen dat voldoet aan de wensen 
van de accountant en de ondernemer. Er zijn ge-
noeg klanten die voor onze software kiezen van-
wege de organisatie die erachter zit. De ceo doelt 
op het feit dat AFAS een goede werkgever wil zijn 
voor medewerkers. Dit jaar leverde dat opnieuw 
de titel Great Place to Work op: ‘Als medewerkers 
gelukkig zijn, doen zij alles voor de klant.’

AFAS

AFAS is een familiebedrijf dat 26 jaar 
geleden werd opgericht. De software-
leverancier in Leusden biedt oplossin-
gen voor intern kantoorbeheer, zoals 
ERP, CRM, financiële administratie en 
HRM. AFAS richt zich op het midden- en 
kleinbedrijf en is vooral sterk in de 
accountancysector, de zakelijke dienst-
verlening, de zorgsector en het onder-
wijs. 

MOHAMED 
AMRI

KORTE LIJNTJES 
AFAS introduceerde SB+ een jaar geleden. Elke 
vier weken brengt AFAS een update uit. Om een 
voorbeeld te geven: het programma zet nu repe-
terende verkoopfacturen klaar voor vaste klanten. 
Het verbeteren van de software is volgens Amri 
mogelijk, omdat de lijntjes kort zijn bij AFAS. ‘Een 
kantoor weet bij wie het moet zijn als er iets is, bij 
grote softwareleveranciers is dat vaak lastiger. 
Omdat we een familiebedrijf zijn, ligt de focus op 
de langere termijn; we willen zoveel mogelijk fans 
van ons product creëren.’ 
Het is precies het moment waarop directeur Bas 
van der Veldt kort zijn gezicht laat zien tijdens het 
online-interview. Als zoon van medeoprichter Ton 
van der Veldt kwam hij op 19-jarige leeftijd het 
bedrijf binnen en nam in 2008 het stokje over. 
Samen met Arnold Mars, zoon van de tweede op-
richter Piet Mars, runt hij sindsdien het software-
bedrijf. ‘Klanten kunnen erop vertrouwen dat wij 
geen rare capriolen uithalen of onredelijke prijs-
stijgingen doorvoeren. Bovendien, iedereen kent 
me, de telefoon zou hier roodgloeiend staan.’ Van 
der Veldt schetst hoe AFAS steeds meer harten 

BAS VAN DER 
VELDT



Tekst: Ellis Bloembergen

10 AV-TOP 50  |  DECEMBER 2022 11DECEMBER 2022 | AV-TOP 50

VAN ONZE PARTNER

Boekhoudsoftware 
met een ziel

Een onlineboekhoudoplossing waarin ondernemer en accountant 
gemakkelijk kunnen samenwerken. Dat is de kracht van SB+, de 
softwareoplossing van het familiebedrijf en softwareleverancier AFAS. 
‘We creëren steeds meer fans’, aldus manager productmanagement 
Mohamed Amri.

Veel kantoren maken gebruik van verschillende 
applicaties die aan elkaar zijn geknoopt. In de 
praktijk werkt dat niet altijd even soepel. Dit werkt 
kostenverhogend voor de ondernemer en de 
accountant. Medewerkers moeten vaak alsnog 
gegevens overtikken. Met SB+ hoeft dat niet. 
Daardoor heb je ook beter inzicht én overzicht.’ 
Accountantskantoren werken met SB+ niet alleen 
efficiënter, volgens Amri is de one-stop-shop-
oplossing vooral ook een propositie met een 
scherpe, vaste prijs. ‘Voor een combinatie van los-
se applicaties is een kantoor vele malen duurder 
uit. Het tarief kunnen ze makkelijk verdisconteren 
in de dienstverlening.’

FLEXIBEL SAMENWERKEN
Accountants en ondernemers kunnen met het 
boekhoudprogramma van AFAS bovendien pret-
tig samenwerken. Die samenwerking kan voor 
elke klant anders zijn.
Amri licht toe: ‘Sommige ondernemers willen vol-
ledig worden ontzorgd en laten alle financiële za-
ken aan de accountant over. Deze klanten zien 
enkel een dashboard met de financiële status van 
hun bedrijf. Andere klanten doen hun boekhou-
ding zelf; zij hebben toegang tot het hele pakket 
en laten enkel de eindcontroles aan de accoun-
tant over. Alle tussenvormen zijn mogelijk’, aldus 
Amri. ‘Omdat het pakket flexibel is, kan de ac-
countant ook tijdelijk meer financiële taken op 
zich nemen.’ 

‘Veel boekhoudpakketten zijn óf heel praktisch 
voor ondernemers óf ideaal voor accountants-
kantoren. Het waren lange tijd twee gescheiden 
werelden’, zegt manager productmanagement 
Mohamed Amri. ‘Met SB+ springen we in een gat 
op de markt. We bieden een oplossing waarmee 
zowel ondernemers als accountants – afgestemd 
op hun behoeften – prettig administraties kunnen 
bijhouden.’ Voor ondernemers ontwikkelde AFAS 
een intuïtief programma. ‘De gemiddelde onder-
nemer heeft weinig kaas gegeten van boekhou-
den, hij wil graag snel en tijdig inzicht zonder dat 
hij daarvoor zelf veel moeite hoeft te doen. Hij wil 
offertes en/of facturen kunnen maken en verstu-
ren. Ook wil hij zien welke inkomsten en uitgaven 
zijn verwerkt en welke nog in de pijplijn zitten. Een 
goede ondernemer zit immers op zijn geld’, 
vertelt Amri. 

ÉÉN GEÏNTEGREERDE OPLOSSING 
De accountant verwacht volgens AFAS iets heel 
anders van een boekhoudprogramma. Amri: ‘De 
professional beheert een groot aantal administra-
ties en wil in een oogopslag zien hoe de admini-
straties van zijn klanten ervoor staan en welke 
taken nog openstaan.’ Een groot pluspunt van 
SB+ is daarbij dat het een one-stop-shop is voor 
de boekhouding. ‘Het pakket biedt alle functies in 
één geïntegreerde oplossing. Er is een klanten-
portal, "Scan & Herken", een klantenportal, een 
dashboard met kpi’s en een factuurprogramma. 

‘ONDERNEMER WIL ELK MOMENT 
VAN DE DAG INZICHT’ 
Mohamed Amri

ELK MOMENT INZICHT
AFAS biedt met SB+ realtime inzicht in de bedrijfs-
gegevens. ‘Er zijn nog veel ondernemers die één 
keer per maand, per kwartaal of zelfs één keer 
per jaar van hun accountant horen hoe hun be-
drijf er financieel voorstaat’, vervolgt Amri. ‘Dat is 
niet wat de klant wil, hij wil elk moment van de 
dag inzicht. Met SB+ kan dat. Zelfs een Snicker die 
een ondernemer onderweg koopt bij het tanken 
wordt al direct afgeboekt. Met een foto van het 
bonnetje via de scan-app van AFAS – AFAS Link – 
rolt de uitgave zo de boekhouding in.’
SB+ kent verschillende slimmigheden. Amri: ‘Als 
een accountant regelmatig een terugkerende 
factuur wegboekt op een bepaalde journaalpost, 
stelt de software dat een volgende keer automa-
tisch voor. Juist omdat de scan-en-herkenfunctie 
in het boekhoudprogramma is geïntegreerd, is er 
geen ruis tussen de functionaliteiten.’

verovert van accountants: ‘We maken niet alleen 
software, we geven de pakketten ook een ziel. We 
zijn betrokken, zetten ons serieus in om een pro-
duct te ontwikkelen dat voldoet aan de wensen 
van de accountant en de ondernemer. Er zijn ge-
noeg klanten die voor onze software kiezen van-
wege de organisatie die erachter zit. De ceo doelt 
op het feit dat AFAS een goede werkgever wil zijn 
voor medewerkers. Dit jaar leverde dat opnieuw 
de titel Great Place to Work op: ‘Als medewerkers 
gelukkig zijn, doen zij alles voor de klant.’

AFAS

AFAS is een familiebedrijf dat 26 jaar 
geleden werd opgericht. De software-
leverancier in Leusden biedt oplossin-
gen voor intern kantoorbeheer, zoals 
ERP, CRM, financiële administratie en 
HRM. AFAS richt zich op het midden- en 
kleinbedrijf en is vooral sterk in de 
accountancysector, de zakelijke dienst-
verlening, de zorgsector en het onder-
wijs. 

MOHAMED 
AMRI

KORTE LIJNTJES 
AFAS introduceerde SB+ een jaar geleden. Elke 
vier weken brengt AFAS een update uit. Om een 
voorbeeld te geven: het programma zet nu repe-
terende verkoopfacturen klaar voor vaste klanten. 
Het verbeteren van de software is volgens Amri 
mogelijk, omdat de lijntjes kort zijn bij AFAS. ‘Een 
kantoor weet bij wie het moet zijn als er iets is, bij 
grote softwareleveranciers is dat vaak lastiger. 
Omdat we een familiebedrijf zijn, ligt de focus op 
de langere termijn; we willen zoveel mogelijk fans 
van ons product creëren.’ 
Het is precies het moment waarop directeur Bas 
van der Veldt kort zijn gezicht laat zien tijdens het 
online-interview. Als zoon van medeoprichter Ton 
van der Veldt kwam hij op 19-jarige leeftijd het 
bedrijf binnen en nam in 2008 het stokje over. 
Samen met Arnold Mars, zoon van de tweede op-
richter Piet Mars, runt hij sindsdien het software-
bedrijf. ‘Klanten kunnen erop vertrouwen dat wij 
geen rare capriolen uithalen of onredelijke prijs-
stijgingen doorvoeren. Bovendien, iedereen kent 
me, de telefoon zou hier roodgloeiend staan.’ Van 
der Veldt schetst hoe AFAS steeds meer harten 

BAS VAN DER 
VELDT
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Coronabelastingschulden terugbetalen 

Na het zoet het zuur 

De coronategemoetkomingen op het gebied van 
belastingschulden betalen, is een uitstelregeling, 
geen afstelregeling. Na het zoet van de coronate-
gemoetkomingen, komt nu het zuur van het 
terugbetalen van de opgebouwde belasting-
schulden. Het terugbetalen, dat vanaf oktober 
begint, mag zuur aanvoelen, toch is het niet zo 
raar dat je je schulden moet terugbetalen. 
Net als eerder bij de coronamaatregelen, veran-

tijdig actie te ondernemen. Er zijn de bovenge-
noemde versoepelingsmogelijkheden. Bij tijdelij-
ke betalingsmoeilijkheden en tijdig overleg met 
de Belastingdienst zijn maatoplossingen zeker 
niet uitgesloten.

ONDUIDELIJKHEID DIVIDENDVERBOD 
Maar er zijn ook complicaties. Als er gebruik is 
gemaakt van de corona-uitstelregeling betaling 
belastingschulden is het verboden bonussen uit 
te keren aan de raad van bestuur en directie, 
dividend uit te keren en eigen aandelen in te 
kopen. Dit verbod lijkt niet te gelden voor de 
betalingsregelingsperiode. Het lijkt erop dat men 
dan wel vrij is dividenden uit te keren. Wees hier 
voorzichtig mee en stem met de Belastingdienst 
af als je bijvoorbeeld voor de 84 maanden afl os-
singsperiode gaat. Een eventuele voorgenomen 
dividenduitkering zal in ieder geval moeten wor-
den meegenomen in de liquiditeitsprognose die 
moet worden overlegd. Aannemelijk is dat de 
Belastingdienst hierover vragen gaat stellen.
Het lastige bij dit punt is dat in het laatste 
besluit1 bij het intrekken van de uitstelregeling 
per 1 oktober 2021 staat dat er een betalingsre-
geling zal worden aangeboden en dan komt het: 
‘Voor de volledigheid merk ik op dat daarbij de 
voorwaarden a. t/m f. onverkort gelden.’ Voor-
waarde f is het dividendverbod. Bij de voorwaar-
den voor de betalingsregeling komen we deze 
voorwaarde verder niet tegen. Dit roept de vraag 
op of het dividendverbod nu wel of niet geldt. En 
ook of zo’n belangrijk element als een dividend-
uitkeringsverbod via een dergelijke ‘achterdeur’ 
kan worden geregeld.

DIVIDENDUITKERINGEN
Een dergelijk dividendverbod geldt ook bij de 
NOW, maar de regels zijn daar net iets anders. 
De TVL kent een dergelijk verbod niet, maar daar 
geldt dan weer wel een positieve eigenvermo-
genstoets. Voor de praktijk is het wel eens zuur 
dat niet alle regelingen op elkaar zijn afgestemd.
Daarnaast geldt bij dividenduitkeringen en in-
koop van eigen aandelen natuurlijk ook nog de 
uitkeringstoets. Verder zien we in de praktijk dat 
ook in allerhande overeenkomsten, zoals bank-
leningen, bepalingen zijn opgenomen over het 
al dan niet kunnen verrichten van uitkeringen. 
Al met al een breed scala van zaken die je in de 
gaten moet houden als je dividenduitkeringen 
wil gaan verrichten.

deren de regels voor het afl ossen ook regelmatig. 
Recentelijk is bijvoorbeeld aangekondigd dat 
onder omstandigheden de terugbetalingster-
mijn ook 84 maanden mag zijn in plaats van 60 
maanden. Houd daarom de actuele regeling in de 
gaten.

HOOFDLIJNEN BETALINGSREGELING
Per 1 april 2022 dienen belastingen weer tijdig 

te worden betaald en gelden weer de normale 
regels als de belastingplichtige niet voldoet aan 
de aangifte- en betalingsverplichtingen. De invor-
deringsrente gaat in stappen omhoog, van 0,01 
procent (tot 1 juli 2022) naar 4 procent per 
1 januari 2024. De Belastingdienst heeft inmid-
dels een brief gestuurd naar de belastingplich-
tigen die het betreft met daarin de betalingsre-
geling en de voorwaarden. In de regel krijgt de 
belastingplichtige 60 maanden de tijd om de 
coronabelastingschulden af te lossen. De ui-
terste betaaldatum van de eerste termijn is 31 
oktober 2022. Belangrijk is ook dat de corona-
betalingsregeling een eigen betalingskenmerk 
heeft, die de belastingplichtige verplicht is te 

FISCAAL

Tekst: Andor Valkenburg

Sinds oktober 2022 zijn ondernemers verplicht hun coronaschulden 
af te lossen. Wat moeten accountants en administrateurs weten als 
klanten vragen hebben? Fiscalist Andor Valkenburg zet de regelingen en 
complicaties op een rijtje.
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‘HOUD DE ACTUELE REGELING 
IN DE GATEN. NET ALS EERDER 
BIJ DE CORONAMAATREGELEN, 
VERANDEREN DE REGELS VOOR 
HET AFLOSSEN OOK REGELMATIG’

ANDOR 
VALKENBURG

gebruiken. De belastingplichtige kan dus niet 
zelf kiezen op welke coronabelastingschulden de 
termijnbetalingen worden afgeboekt. Elke drie 
maanden stuurt de Belastingdienst een overzicht 
van de coronabelastingschulden.

VERSOEPELINGEN
Onder voorwaarden zijn er dus versoepelingen 
mogelijk: het afl ossen in 84 maanden, de optio-
nele kwartaalbetalingen en een eenmalige be-
taalpauze van zes maanden (ook die is verruimd: 
het ging eerder om drie maanden). Bedenk 
wel dat deze keuzes gevolgen hebben voor het 
termijnbedrag en de invorderingsrente die van 
toepassing is.
Extra afl ossen is ook mogelijk. Het termijnbedrag 
blijft dan hetzelfde, alleen de afl ossingstermijn 
wordt korter. Als de belastingplichtige liever 
een lager termijnbedrag heeft, kan hij hier ge-
motiveerd om verzoeken. Het is belangrijk de 
termijnbedragen tijdig te betalen. Het missen 
van termijnen kan ertoe leiden dat de betalings-
regeling wordt ingetrokken. Het is zeer aan te 
bevelen bij verwachte betalingsmoeilijkheden 
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Bij Lansigt krijg je alle ruimte om je te ontwikkelen als mens en
professional. Want je bent allebei. Vanaf dag één krijg je eigen
verantwoordelijkheid in het adviseren van klanten. Maar ook de
vrijheid en flexibiliteit om zelf de optimale combinatie te maken van
studie en werk. 
 
Samen zoeken we naar balans, zodat jij op alle fronten het beste van
jezelf kunt laten zien. Ook als je graag breder denkt dan je
functieomschrijving. In een moderne, platte organisatie als die van
ons, zijn er mogelijkheden genoeg.

Ben jij die aanjager die vol ideeën zit en graag eigen keuzes maakt?

 
Ben jij die ambitieuze aanjager die graag werkt, maar ook graag
leeft? Laat dan snel van je horen via werkenbijlansigt.nl

Onge-
baande- 
paden-
verkenner

Alphen aan den Rijn
Barendrecht
Gouda
Ridderkerk
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REKENHULP BELASTINGDIENST 
De afgelopen jaren ligt de Belastingdienst onder 
vuur van critici. Maar als het aankomt op de 
coronabelastingschulden, vind ik dat de 
Belastingdienst het aardig voor elkaar heeft. Te 
midden van het zuur van de terugbetalingen, 
zie ik zoete lichtpuntjes. Zie bijvoorbeeld de in-
formatiebrieven die naar de belastingplichtigen 
worden gestuurd, maar ook de informatie die is 
te vinden over de coronaschulden en de aflos-
sing daarvan op de site van de Belastingdienst.  
De site van de Belastingdienst geeft ook een 
handige rekenhulp.2 Met deze rekenhulp kan het 
volgende worden berekend:

het maandbedrag; 
het totaalbedrag (inclusief invorderingsrente);
de looptijd van de afbetaling; 
de einddatum van de afbetaling.

Deze laatste twee muteren bijvoorbeeld als er 
tijdens de betalingsregeling extra aflossingen 
worden gedaan. Bekend is dat aan deze reken-
hulp geen rechten kunnen worden ontleend.

FISCAAL

EINDNOTEN
1 Besluit 19 september 2022, nr 2022-219271, 
 Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van 

de coronacrisis; (Besluit noodmaatregelen 
 coronacrisis)
2 Aflossingsschema betalingsregeling 
 bijzonder uitstel berekenen.

‘BIJ TIJDELIJKE BETALINGSMOEILIJK-
HEDEN EN TIJDIG OVERLEG MET DE 
BELASTINGDIENST ZIJN 
MAATOPLOSSINGEN ZEKER NIET 
UITGESLOTEN’

SCHULDSANERING 
Ook er de mogelijkheid van een schuldsanering, 
waaraan de Belastingdienst wil meewerken in 
het geval van ondernemingen die tijdelijk in 
zwaar weer verkeren. Voor de periode van  
1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 
geldt onder voorwaarden een versoepeld beleid 
ten aanzien van schuldsanering. Onder voor-
waarden is de Belastingdienst gedurende deze 
periode bereid bij schuldsanering genoegen te 
nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als 
het percentage dat toekomt aan de concurrente 
schuldeisers. Normaliter werkt de Belasting-
dienst alleen maar mee aan een schuldsanering 
als zij het dubbele uitkeringspercentage krijgt 
van wat is vastgesteld voor de concurrente 
schuldeisers 

DE ‘CASUÏSTIEKTAFEL’ 
Voor ondernemers die gebruik hebben gemaakt 
van verschillende coronasteunmaatregelen en 
die uit hoofde daarvan coronaschulden hebben 
opgebouwd en nu terugbetalingsverplichtingen 
hebben of in financieel zwaar weer zitten of  
komen, hebben het UWV, RVO en de  
Belastingdienst een zogenoemde ‘casuïstiektafel’ 
in het leven geroepen. Deze tafel dient als plat-
form voor het UWV, RVO en de Belastingdienst 
om regelmatig te overleggen over bepaalde 
‘organisatie overstijgende’ casussen. Het doel 
hiervan is in die specifieke gevallen gezamenlijk 
terugbetalingsregelingen vorm te geven. Om 
casussen effectief te kunnen bespreken, wordt 
momenteel de juridische grondslag gecreëerd 
voor gegevensdeling tussen deze organisaties.

Andor Valkenburg werkt bij PKF Wallast, vestiging 
Amsterdam.
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WORD REGISTER
TAX ACCOUNTANT:

DE HERKENBARE FISCALE
SPECIALIST

In de opleiding tot AA-Accountant zitten enkele 
scale vakken zodat je de noodzakelijke basis-
kennis hebt. Toch heeft de klant vaak behoefte 
aan iemand die over meer specialistische scale 
kennis beschikt. Daarom hebben wij in samen-
werking met Fiscount de opleiding Register Tax 
Accountant (RTA) ontwikkeld.

Op het snijvlak van accountancy en belasting-
advies
Als accountant beweeg je vaak op het snijvlak 
van accountancy en belastingadvies. Kom jij 
kennis tekort om je klanten op scaal gebied 
goed te adviseren? Dat vraagt om verdieping en 
verbreding van je scale kennis!
De opleiding Register Tax Accountant biedt 
biedt je alle benodigde kennis en inzichten.
Meer informatie over deze opleiding lees je op 
http://www.mvp.nl/rta.

Incompany mogelijkheden
De opleiding Register Tax Accountant kan ook 
incompany worden verzorgd. Dan gaan wij 
binnen je organisatie kijken hoe we de opleiding 
kunnen aanbieden. Wil je graag een vrijblijvend 
advies?

Neem dan contact op met onze ervaren
consultants via 035 - 5 280 813 of stuur een 
e-mail naar incompany@mvp.nl.

Ontwikkel je tot Register Tax Accountant:
de herkenbare �scale specialist 
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Wat heeft een drooggevallen stuwmeer vol lijken 
in Las Vegas gemeen met duurzaam onderne-
men? Ik zie u al peinzend over uw kin wrijven. Wat 
is die gemene deler?

Verandering in het klimaat natuurlijk. Dat werd 
afgelopen zomer pijnlijk duidelijk in Las Vegas. 
Door de aanhoudende droogte kwam een stuw-
meer nabij die Amerikaanse stad grotendeels 
droog te liggen. Van de zomer had dat impact: op 
de drooggevallen oevers kwamen er meerdere 
lijken tevoorschijn. Om een natuurlijke doodsoor-
zaak ging het niet – u kent de reputatie van Las 
Vegas misschien? 

Macaber? Ja, maar dit drooggevallen stuwmeer is 
ook een metafoor. Ik zie er een beeld in van de 
uitdagingen van de klimaatopgave waarvoor het 
bedrijfsleven en hun accountants staan. Immers, 
als wij onze opgave niet serieus nemen, zullen 
vroeg of laat de lijken van de klimaatimpact van 
de mondiale economie bovendrijven.

Dus actie geboden voor de accountant! We zien 
het gelukkig al gebeuren. Grotere accountants-
kantoren, die ook in dit mooie, vuistdikke num-
mer van de Accountancy Vanmorgen Top 50 
staan, breiden in rap tempo hun adviestak uit met 
duurzaamheidsadviseurs. Duurzaam onderne-
men is ook een van de speerpunten van SRA en ik 

vind het dan ook heel mooi om te zien dat er 
SRA-kantoren zijn die al ver vooroplopen. Ze heb-
ben of ontwikkelen een dienstverlening in de 
regio om hun klanten zo goed mogelijk te helpen 
en die kennis ook te delen met andere kantoren.
En tjemig, wie had nou een dik jaar geleden kun-
nen bedenken dat verduurzamen voor onderne-
mers prompt zo ontzettend belangrijk zou wor-
den in deze tijd met torenhoge energierekeningen? 

Over continuïteitskwesties en toekomstbestendig 
ondernemen gesproken. Hoe moet ik als onder-
nemer duurzaam ondernemen inbedden in mijn 
strategie? Hoe kunnen we ons voorbereiden op 
wet- en regelgeving op het gebied van klimaat? 
Kan ik nog meedoen aan aanbestedingen als ik 
niet verduurzaam? Hoe krijg ik mijn plannen rond-
om duurzaamheid gefi nancierd? Het zijn vragen 
waarmee accountantskantoren hun klanten kun-
nen helpen.

En dan snijdt het mes aan twee kanten: om de 
MKB-ondernemer te helpen, moeten accoun-
tantskantoren ook zelf ervaring opdoen met ver-
duurzamen. Zo zetten we allemaal de schouders 
onder het Klimaatakkoord van Parijs. 

Beste accountant, houd de regie en laat het meer 
niet droogvallen.

COLUMN

DIANA CLEMENT
is voorzitter van 

de SRA

Las Vegas en duurzaam 
ondernemen
Las Vegas en duurzaam 
ondernemen
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‘Flynth is 
kerngezond, en 
klaar voor grote 
investeringen’
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INTERVIEW

Tekst: Wilbert Geijtenbeek

Er is geen kantoor waar de veranderingen zo groot zijn geweest als bij 
Flynth. Het grootste MKB-kantoor van het land neemt met de overname 
van Accon avm en controlespecialist Astrium een sprong richting de 
top-5. Tijd voor een interview met bestuursvoorzitter Bas Hidding, 
waarin hij terugkijkt en vooruitblikt.
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Van alle bewegingen in de AV-Top 50 is die van 
Flynth (nr. 6) de opvallendste. Het kantoor nam 
afgelopen jaar een beslissende voorsprong op de 
concurrentie, door de overname van Accon avm, 
dat vorig jaar nog op nummer 10 prijkte. De om-
zet ligt ruim € 100 miljoen boven Mazars (nr. 7) 
dat Flynth op de lijst opvolgt. Flynth ligt als werk-
gever van meer dan 2.000 fte dichterbij concur-
rent BDO (nr. 5). Met de overnames van Accon 
avm en Astrium zou Flynth uitkomen op 2.232 fte. 
Bij die positie hoort een ambitieuze strategie: een 
als de grootste basisdienstverlener aan het 
midden- en kleinbedrijf, met een stevige positie in 
de agrarische sector, en met een groeiende 
advies- en controlepraktijk. De samenstelpraktijk 
- de grootste van het land - wordt grootschalig ge-
digitaliseerd. Kortom: Flynth wil de meest gezag-
hebbende stem zijn voor de MKB-accountancy. 
Hoog tijd dus voor een interview met bestuurs-
voorzitter Bas Hidding. Afgelopen anderhalf jaar 
zag hij af van grote publieke interviews. Dat had 
alles te maken met de perikelen waarin de onder-
nemer zich bevond. Nu er een nieuwe raad van 
commissarissen is geïnstalleerd, de integratie van 
Accon avm haar afronding nadert en de storm is 
gaan liggen, blikt hij graag terug, maar vooral 
vooruit. Pal voor het gesprek met Accountancy 
Vanmorgen heeft Flynth zijn nieuwe logo onthuld: 
een schreefloos, modern, maar herkenbaar zake-
lijk blauwzwart moet het nieuwe Flynth een fris 
elan geven. De integratie van Accon avm en 
Astrium, die dit jaar zijn overgenomen, is volop 
gaande. Daarvan getuigt ook de locatie van dit in-
terview: het nieuwe kantoor in kantorenpark Rijn-
poort in Arnhem, waar sinds kort de beide hoofd-
kantoren van Flynth en Accon avm en de locaties 
Elst en Arnhem zijn samengekomen.

HOE STAAT HET MET DE INTEGRATIE?
‘We zijn al één organisatie. De neuzen staan de-
zelfde kant op. Het nieuwe merk Flynth, dat vori-
ge week is gelanceerd, moet nog landen in de 
markt. De naam Accon avm wordt nu uitgefa-
seerd. Onze controlepraktijk is al geïntegreerd. 
Dat moest ook wel, want het controlejaar 2022 is 
na afgelopen zomer van start gegaan en we wer-
ken als organisatie nu onder één kwaliteitsstelsel. 
De basisdienstverlening, de adviespraktijk en 
HR-dienstverlening zijn ver in het proces van inte-
gratie. Wij hebben het integreren gecombineerd 
met het vermogen doorlopend klanten te blijven 
bedienen.’

HOE ZIET HET NETWERK ER OP LANGE 
TERMIJN UIT?
‘Zoals dit kantoor. Het is een ontmoetingsruimte. 
Als bezoeker kom je in ons werkcafé binnen, niet 
bij een anonieme receptiebalie. Zo richten we al 
onze nieuwe locaties in, zie bijvoorbeeld onze 
nieuwe kantoren in Zwolle, Maasdijk en 
Amstelveen. 
Op termijn willen we in alle provincies zijn geves-
tigd, op bruisende locaties, waar je met grotere 
groepen collega’s kunt samenkomen. Op dit mo-
ment hebben we nog ruim 60 locaties over. We 
kijken nu voortdurend 18 maanden vooruit, zodat 
we de verbouwingen kunnen inplannen. Zoeter-
meer en Venlo worden de volgende 
samenvoegingen. 
Onze horizon is een netwerk met relatief grote 
vestigingen, waar al onze medewerkers samen-
werken en waar we organisch naartoe groeien. 
Hoeveel? Het precieze aantal hebben we niet 
bepaald, maar we zullen in heel Nederland in alle 
provincies regionaal aanwezig blijven in de markt. 
Zeker meer dan 12, maar fors minder dan de 60 
van nu.’

HOE GROOT IS HET VERLOOP BINNEN 
DE ORGANISATIE? 
‘Niemand hoeft zijn of haar baan te verliezen. We 
hebben iedereen nodig. Dat hebben we duidelijk 
gemaakt aan alle medewerkers van Astrium en 
Accon avm. Onze cultuur is warm, hartelijk, en we 
hebben er alles aan gedaan om collega’s dat 
gevoel te geven. Het verloop is niettemin hoger 
dan we wensten: niet bedreigend, maar wel 
beperkend in onze groeiambitie. Andere werkge-
vers zijn agressief in de markt actief. Wijzelf overi-
gens ook.’

WAT HEEFT U BESLOTEN OVER DE 
SALARISSEN VAN MEDEWERKERS VAN 
ASTRIUM EN ACCON AVM?
‘Vanaf januari gelden voor hen de salarisafspra-
ken die Flynth hanteert, inclusief onze winstde-
lingsregeling, die de collectieve incentive heet. Alle 
medewerkers kunnen financiering verstrekken 
aan Flynth, waarop ze een relatief hoge rente krij-
gen, vorig jaar 10 procent. 
De harmonisatie van de salarissen gebeurt zorg-
vuldig en fair en is verder een zaak van techniek: 
verschillen in vrije dagen, de pensioenregeling 
aanpassen. Per saldo gaan alle medewerkers van 
Accon  avm en Astrium erop vooruit.’
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WAT MERKEN DE MEDEWERKERS VAN 
DE RECENTE TARIEFSVERHOGING VAN 
6 PROCENT?
‘In juli hebben we alle medewerkers een eenmali-
ge uitkering gegeven van € 1.500. Dat hebben we 
doorberekend aan onze klanten. Structureel geldt 
voor Flynth dat de loonruimte wordt gebaseerd 
op de consumentenprijsindex van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. Voor medewerkers van 
Accon avm gold die compensatie niet.'

WAT ZIJN UW PLANNEN MET DE 
GROTE SAMENSTELPRAKTIJK?
‘Flynth is op afstand de grootste leverancier van 
samenstelverklaringen. Onze strategie is onze 
basisdienstverlening digitaal te transformeren. 
Data zijn de grondstof voor onze adviezen aan 
klanten. Daarom is onze omvang van belang. Dit 
vergt een behoorlijke investering, die al gaande is: 
we hebben een breed gespecialiseerd dataspecia-
listenteam samengesteld dat een data lake zal 
bouwen, samen met softwareleveranciers. Met 
welke ICT-partijen we in zee gaan, kan ik nog niet 
zeggen, maar zeker is dat we de data van onze 
klanten in eigen beheer zullen houden. Dat alles 

vraagt van onze mensen een belangrijke investe-
ring; onze medewerkers moeten op een andere 
manier leren omgaan met data. Daarvoor zijn wij 
uitstekend gepositioneerd.’

WELKE POSITIE AMBIEERT FLYNTH IN 
DE AGRARISCHE SECTOR?
‘Een derde van onze omzet komt uit de agrarische 
sector. Het samenwerken, dat vanouds in de
agrarische sector gebeurt, zit ook in de wortels 
van Flynth. We zijn en blijven lid van de VLB, de 
belangenvereniging van accountantskantoren die 
zijn gericht op de agrarische sector. 
We zijn als dienstverlener aan de agrarische sec-
tor een belangrijke gesprekspartner van de minis-
teries van Financiën en Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. We zijn op dit moment de 
marktleider in de melkveehouderij, de glastuin-
bouw, en delen van de akkerbouw. Dat past bij 
onze sectoraanpak: klanten waarderen ons om 
onze diepe branchekennis. Die positie beogen we 
ook in de bouw en detailhandel. Daarnaast willen 
we middels onze auditpraktijk onze sterke posi-
ties in de markt voor onderwijs en lagere overhe-
den verder uitbreiden.’

‘We bevinden ons op een kantelpunt; 
onze omvang en nieuwe ambities 
trekken nieuw talent aan’
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FLYNTH WIL MET ZIJN CONTROLE-
PRAKTIJK 15 PROCENT VAN DE TOTALE 
OMZET GENEREREN. HOE DICHT BENT 
U BIJ DIT DOEL?
‘De overname van Astrium leverde ons ruim 
€ 5 miljoen aan extra auditomzet. Maar we zijn 
ook autonoom gegroeid. Onze controlepraktijk 
zal dit jaar goed zijn voor € 27 miljoen aan omzet. 
Dat komt neer op bijna 9 procent van de totale 
omzet.’

DE CONTROLEPRAKTIJK VAN ACCON 
AVM LEED AFGELOPEN JAREN EEN 
MILJOENENVERLIES. IS AUDIT VOOR 
FLYNTH EEN HOOFDPIJNDOSSIER?
‘Zeker niet. Accon avms praktijk was gezond, 
leverde hoge kwaliteit en had een uitstekend 
team, dat niet onder deed voor de controleprak-
tijk van Astrium. De gefuseerde controlepraktijk 
van het huidige Flynth is winstgevend en levert 
een goede bijdrage aan het bedrijfsresultaat.’

HOE HEEFT FLYNTH BINNEN ÉÉN JAAR 
DIE OMMEKEER KUNNEN REALISEREN?
‘Nou, Accon avm had last van het staken van het 

OOB-regime. Voor de te kleine praktijk was het 
moeilijk om te voldoen aan de eisen van de toe-
zichthouder, om te blijven investeren in kwaliteits-
systemen.’

SLUIT FLYNTH UIT OOIT EEN 
OOB-KANTOOR TE WORDEN?
‘Ja. We willen geen OOB-kantoor worden. We wil-
len een toonaangevend controlekantoor zijn voor 
het MKB. En dankzij de overname van Astrium 
hebben we ook toegang tot de controlepraktijk in 
de onderwijssector en bij lagere overheden. Daar-
op richten we ons, niet op beursfondsen of finan-
ciële instellingen.’

ZOU U BINNEN AFZIENBARE TERMIJN 
NOG EEN OVERNAME ZOALS ASTRIUM 
WILLEN DOEN?
‘Een grote omvang is van belang. Naast groei in 
audit en in de genoemde sectoren, willen we 
groeien in adviesdiensten. We ontwikkelen bij-
voorbeeld specialisaties in HR-advies, subsidie-
advies en duurzaamheidsadvies.
We doen dat stapsgewijs, door strategisch ecosys-
temen op te bouwen in samenwerking met speci-
alistische partijen. Die samenwerkingen zouden 
nadien kunnen leiden tot overnames. Overname-
kandidaten moeten passen in dit strategisch ka-
der.’

ACCON AVM KOSTTE FLYNTH € 1, MET 
OVERNAME VAN DE FINANCIËLE 
VERPLICHTINGEN. HOE GEZOND IS DE 
HUIDIGE BALANS VAN FLYNTH?
‘Kerngezond, zonder externe financiering. Daar-
mee zijn we in staat komende jaren investeringen 
te doen. Dat kan gaan om investeringen in kennis 
van mensen, in onze dienstverlening en in volgen-
de acquisities.’

HOE VOL ZIT DE OORLOGSKAS?
‘We denken niet in termen van oorlogskassen. Ik 
ga ook geen bedragen noemen. We zullen elke 
mogelijke volgende overname beoordelen zoals 
we afgelopen jaren hebben gedaan. Dat willen we 
financieel gezond doen.’

WELKE SOLVABILITEIT PAST BIJ ZO’N 
GEZONDE BALANS?
‘Rond de 25 procent vinden wij een gezonde sol-
vabiliteit, zeker als je geen risicovolle posten op 
de balans hebt staan.’

HOE KIJKT U ALS BESTUURDER AAN 
TEGEN NIEUWE DIENSTVERLENING OP 
HET TERREIN VAN DUURZAAMHEID?
‘Duurzaamheid zit in de genen van Flynth. We wil-
len onze bijdrage leveren door onze klanten te 
helpen zelf duurzamer te presteren. We hebben 
daarom een aparte adviesgroep voor energiead-
vies en CSRD. Onze ambitie is met die groeiende 
praktijk leidend te zijn voor het MKB.’

IS DAT MISSIEWERK OF BESPEURT U AL 
EEN GEZONDE MARKTVRAAG?
‘We bevinden ons op het kantelpunt van de 
markt. We zien dat de vraag van onze klanten toe-
neemt. Voor onszelf maakt een dergelijke speciali-
satie ons bovendien aantrekkelijker als werkge-
ver. Onze omvang en onze nieuwe ambities in 
duurzaamheid en digitalisering trekken nieuw ta-
lent aan.’ 

Afgelopen jaar was roerig voor Flynth. Naast het 
foutherstel bij Accon avm en de overname van 
dat kantoor, benoemde de Ondernemingskamer 
twee tijdelijke commissarissen na het vertrek van 
de raad van commissarissen in maart. Ook voer-
de Flynth zelf twee statutenwijzigingen door, 
waarbij de laatste de eerdere vennootschappelij-
ke afspraken grotendeels lijkt te herstellen. 

WAAROM KON DAT NIET IN ÉÉN KEER?
‘Ik bestrijd die lezing. Kijkend naar komende wet-
geving zijn we al in 2020 veel breder gaan kijken of 
onze statuten wel toekomstbestendig waren. In 
onze huidige statuten is onze doelstelling als or-
ganisatie en hoe die zich verhoudt tot de holding 
en de aandeelhoudersstichting nog beter ver-
woord. 
Ik ben ongelooflijk blij met de huidige statuten en 
met onze nieuwe raad van commissarissen. Ei-
gendom en beroepsuitoefening liggen niet te 
dicht bij elkaar, zoals bij organisaties met een 
partnerstructuur waar dat echt een uitdaging is. 
De rode draad in de hele periode is dat bij Flynth 
het eigendom in onafhankelijke hand ligt. Dat is 
altijd geborgd geweest. Er valt verder niet zo veel 
meer te zeggen over de zaak.’

Afgelopen zomer onthulde Het Financieele 
Dagblad dat er sprake was van manipulatie van 
de boeken van Accon avm door voormalig top-
man Guus Delger. De betrokken aandeelhouder, 
bestuurders en commissarissen zagen deson-

danks af van aangifte van fraude. Het FD be-
schreef dat de betrokkenen geen slapende hon-
den bij de FIOD wakker wilden maken.

HOE KIJKT U ALS BESTUURDER VAN DE 
RECHTSOPVOLGER DAAROP TERUG? 
‘Bij de overname hebben wij als koper zorgvuldig 
onderzoek gedaan naar het foutherstel. Onze 
constatering is dat bedrijf en klantbediening niet 
werden geraakt. Daarmee hebben we het inci-
dent achter ons gelaten. Het maakt geen onder-
deel uit van het nieuwe Flynth.’ 

BEGRIJPT U DE BEWEEGREDENEN VAN 
DE BESTROKKENEN OM VAN AANGIF-
TE AF TE ZIEN? 
‘Ik verwijs je naar wat ik al zei. We hebben het ge-
zonde bedrijf Accon avm overgenomen. En we 
hebben geen verantwoordelijkheid naar de oude 
aandeelhouder en de oude raad van commissa-
rissen. De zaak gaat Flynth niet aan.’ 

HEEFT U OVERWOGEN ZELF AANGIFTE 
TE DOEN?
‘Nee, we hebben er ons met name op gericht te 
onderzoeken wat zich heeft afgespeeld, om te 
voorkomen dat datgene bij Flynth zou terechtko-
men. Op basis van dat onderzoek hebben we ge-
concludeerd dat het niet onze taak is om aangifte 
te doen.’

WAT KAN DE ACCOUNTANCY LEREN 
VAN DE KWESTIE ACCON AVM?
‘Zuiver handelen, een professioneel kritische in-
stelling – die zijn essentieel. De zaak is een gele-
genheid om als sector in de spiegel te kijken. De 
kwestie onderstreept hoe belangrijk de rol van 
accountants is bij klanten.’

HEEFT U WELEENS GEDACHT: HAD IK 
DIT MAAR ANDERS GEDAAN?
Na een stilte: ‘Nee. Nee, niet. De periode heeft mij 
geleerd hoe belangrijk het is je te blijven richten 
op je missie, dicht bij jezelf te blijven, juist bij in-
grijpende ontwikkelingen. Nee, het is geen eenza-
me positie geweest. We deden dit als bestuur, in 
samenspraak met de twee interim-commissaris-
sen en met externe adviseurs die ons bijstonden. 
Als bestuur wilden we zuiver, transparant en op 
onze missie gericht blijven, ons niet laten afleiden 
door zaken die de buitenwacht anders ziet. Zo 
heb ik het ervaren.’

‘EENZAAM? 
NEE, DAT IS 
HET NIET 
GEWEEST. 
AFGELOPEN 
JAAR HEEFT 
MIJ GELEERD 
OM DICHT 
BIJ JEZELF, 
BIJ JE MISSIE 
TE BLIJVEN, 
JUIST ALS ER 
INGRIJPEN-
DE ONTWIK-
KELINGEN 
ZIJN’

‘DE ZAAK 
ACCON AVM 
VORMT EEN 
GELEGEN-
HEID OM 
ALS SECTOR 
IN DE 
SPIEGEL TE 
KIJKEN’
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INTERVIEW

FLYNTH WIL MET ZIJN CONTROLE-
PRAKTIJK 15 PROCENT VAN DE TOTALE 
OMZET GENEREREN. HOE DICHT BENT 
U BIJ DIT DOEL?
‘De overname van Astrium leverde ons ruim 
€ 5 miljoen aan extra auditomzet. Maar we zijn 
ook autonoom gegroeid. Onze controlepraktijk 
zal dit jaar goed zijn voor € 27 miljoen aan omzet. 
Dat komt neer op bijna 9 procent van de totale 
omzet.’

DE CONTROLEPRAKTIJK VAN ACCON 
AVM LEED AFGELOPEN JAREN EEN 
MILJOENENVERLIES. IS AUDIT VOOR 
FLYNTH EEN HOOFDPIJNDOSSIER?
‘Zeker niet. Accon avms praktijk was gezond, 
leverde hoge kwaliteit en had een uitstekend 
team, dat niet onder deed voor de controleprak-
tijk van Astrium. De gefuseerde controlepraktijk 
van het huidige Flynth is winstgevend en levert 
een goede bijdrage aan het bedrijfsresultaat.’

HOE HEEFT FLYNTH BINNEN ÉÉN JAAR 
DIE OMMEKEER KUNNEN REALISEREN?
‘Nou, Accon avm had last van het staken van het 

OOB-regime. Voor de te kleine praktijk was het 
moeilijk om te voldoen aan de eisen van de toe-
zichthouder, om te blijven investeren in kwaliteits-
systemen.’

SLUIT FLYNTH UIT OOIT EEN 
OOB-KANTOOR TE WORDEN?
‘Ja. We willen geen OOB-kantoor worden. We wil-
len een toonaangevend controlekantoor zijn voor 
het MKB. En dankzij de overname van Astrium 
hebben we ook toegang tot de controlepraktijk in 
de onderwijssector en bij lagere overheden. Daar-
op richten we ons, niet op beursfondsen of finan-
ciële instellingen.’

ZOU U BINNEN AFZIENBARE TERMIJN 
NOG EEN OVERNAME ZOALS ASTRIUM 
WILLEN DOEN?
‘Een grote omvang is van belang. Naast groei in 
audit en in de genoemde sectoren, willen we 
groeien in adviesdiensten. We ontwikkelen bij-
voorbeeld specialisaties in HR-advies, subsidie-
advies en duurzaamheidsadvies.
We doen dat stapsgewijs, door strategisch ecosys-
temen op te bouwen in samenwerking met speci-
alistische partijen. Die samenwerkingen zouden 
nadien kunnen leiden tot overnames. Overname-
kandidaten moeten passen in dit strategisch ka-
der.’

ACCON AVM KOSTTE FLYNTH € 1, MET 
OVERNAME VAN DE FINANCIËLE 
VERPLICHTINGEN. HOE GEZOND IS DE 
HUIDIGE BALANS VAN FLYNTH?
‘Kerngezond, zonder externe financiering. Daar-
mee zijn we in staat komende jaren investeringen 
te doen. Dat kan gaan om investeringen in kennis 
van mensen, in onze dienstverlening en in volgen-
de acquisities.’

HOE VOL ZIT DE OORLOGSKAS?
‘We denken niet in termen van oorlogskassen. Ik 
ga ook geen bedragen noemen. We zullen elke 
mogelijke volgende overname beoordelen zoals 
we afgelopen jaren hebben gedaan. Dat willen we 
financieel gezond doen.’

WELKE SOLVABILITEIT PAST BIJ ZO’N 
GEZONDE BALANS?
‘Rond de 25 procent vinden wij een gezonde sol-
vabiliteit, zeker als je geen risicovolle posten op 
de balans hebt staan.’

HOE KIJKT U ALS BESTUURDER AAN 
TEGEN NIEUWE DIENSTVERLENING OP 
HET TERREIN VAN DUURZAAMHEID?
‘Duurzaamheid zit in de genen van Flynth. We wil-
len onze bijdrage leveren door onze klanten te 
helpen zelf duurzamer te presteren. We hebben 
daarom een aparte adviesgroep voor energiead-
vies en CSRD. Onze ambitie is met die groeiende 
praktijk leidend te zijn voor het MKB.’

IS DAT MISSIEWERK OF BESPEURT U AL 
EEN GEZONDE MARKTVRAAG?
‘We bevinden ons op het kantelpunt van de 
markt. We zien dat de vraag van onze klanten toe-
neemt. Voor onszelf maakt een dergelijke speciali-
satie ons bovendien aantrekkelijker als werkge-
ver. Onze omvang en onze nieuwe ambities in 
duurzaamheid en digitalisering trekken nieuw ta-
lent aan.’ 

Afgelopen jaar was roerig voor Flynth. Naast het 
foutherstel bij Accon avm en de overname van 
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PORTRET

Minder werk,
hogere winst 
dankzij AdminPulse

Maar liefst 240 administraties runt Esther Evers als eigenaresse van 
boekhoudkantoor Jazz. Sinds kort gebruikt ze het practicemanagement-
systeem AdminPulse. Daarmee heeft ze beter overzicht én weet precies 
hoeveel tijd ze besteedt aan elke klant. De investering in AdminPulse 
leverde Evers veel op: ‘Ik maak minder uren, maar zag mijn winst 
toenemen.’

EYEOPENER
AdminPulse ondersteunt allereerst bij een beter 
doordacht taakbeheer. Ik kan eenvoudig taken 
aanmaken en wijzigen, het systeem verzekert dat 
taken worden opgevolgd. ‘Vroeger reageerde ik 
nog dezelfde dag op alle klantvragen, zelfs ’s 
avonds beantwoordde ik nog e-mails’, vertelt 
Evers. ‘Dat doe ik niet meer. Vragen die vijf minu-
ten kosten, beantwoord ik meteen. Ingewikkelde 
vragen gooi ik in een aparte mailbox waarna 
AdminPulse er taken van maakt. Die plan ik ver-
volgens in.’ 
Evers koos voor deze werkwijze na het lezen van 
Elke dag om 15.00 uur klaar. ‘Het timemanage-
mentboek was een eyeopener. Dat gaat uit van 
de OHIO-methode, ofwel Only Handle It Once. 
Volgens dit principe moet je alle klussen in één 
keer afhandelen, of op een later tijdstip in één 
keer afhandelen. Ik ben een groot OHIO-fan. 
Dankzij AdminPulse kan dat ook. Ik ben niet bang 
dat ik iets vergeet of deadlines niet haal.’ 

COMPLETE DOSSIERS
AdminPulse helpt Evers daarnaast bij een efficiën-
ter documentbeheer. ‘Documenten bewaarde ik 
voorheen op mijn bureaublad, ik was veel tijd 
kwijt met zoeken naar gegevens. In AdminPulse 

In België maken ruim 2.000 accountants- en admi-
nistratiekantoren al jaren dankbaar gebruik van 
AdminPulse. Vanaf 1 mei van dit jaar kunnen ook 
Nederlandse kantoren aan de slag met het practi-
cemanagementsysteem. Esther Evers van boek-
houdkantoor Jazz in Spijkenisse mocht het al eer-
der proberen; ze werd benaderd deel te nemen 
aan de pilotfase. Dat bleek een schot in de roos; 
Evers is vanaf dag één enthousiaste ambassadeur 
van Adminpulse.

NETJES EN GEORGANISEERD 
De 51-jarige Evers begon in 2016 met boekhoud-
kantoor Jazz. Zes jaar later bedient ze 240 klan-
ten. Het werk groeide haar bijna boven het hoofd 
toen AdminPulse bij haar aanklopte. Volgens 
Evers was de timing perfect. ‘Ik werkte 75 tot 80 
uur per week. Ik was voortdurend bezig overzicht 
te houden op zoveel klanten. Hoewel ik van natu-
re een georganiseerd persoon ben, was mijn bu-
reau bezaaid met notities om urgente acties niet 
te vergeten. ’s Avonds rende ik regelmatig naar 
boven om een geeltje op mijn computer te plak-
ken.’ Sinds Evers met AdminPulse werkt, is dat 
verleden tijd. ‘Ik werk efficiënter en heb rust in 
mijn hoofd. Mijn werkweek telt nu 40 uur, mijn 
bureau is netjes en geeltjes-vrij.’

ESTHER EVERS

‘IK ONTDEKTE DAT DE RENTABILITEIT 
VAN SOMMIGE KLANTEN WEL ERG 
LAAG WAS’
Esther Evers

staan alle documenten per klanten onder een 
tabblad.’ Ook prettig: Evers hoeft zich niet meer 
druk te maken of dossiers al dan niet compleet 
zijn. ‘Als een paspoort niet meer geldig is, krijg ik 
een melding. Het systeem start een taak op om 
de klant op de hoogte te stellen en ondersteunt 
mij dat mijn verzoek ook wordt opgevolgd. Ik hoef 
niet langer bij te houden of de taak van mijn to 
do-lijstje afkan.’

CONFRONTERENDE INZICHTEN
Vooral de tijdregistratie-module van AdminPulse 
betekende een grote verbetering voor boekhoud-
kantoor Jazz. Het systeem houdt exact bij hoeveel 
tijd aan elke klant wordt besteed. ‘Zodra ik een 
dossier open, loopt er een klok mee. Ik werk met 
abonnementen, maar wist nooit of mijn uren 
overeenkwamen met de afgesloten pakketten.’ 
Dat leidde inmiddels tot confronterende inzich-
ten. ‘Sommige klanten vroegen onbewust zoveel 
tijd dat mijn uurtarief wel erg laag lag. Met hen 
ging ik in gesprek. Een aantal stapte over op een 
duurder abonnement, van een aantal nam ik af-
scheid. Het is stom dat ik niet eerder mijn uren 
bijhield. Ik had het simpelweg te druk, maar door 
er nooit op te letten, hield ik de drukte in stand.’ 

cessen meten en op zoek gaan naar passende 
ICT-oplossingen om bepaalde werkprocessen ver-
der te verbeteren.Voor Evers betekende de inves-
tering in AdminPulse vooral meer vrijheid. Dankzij 
een efficiëntere manier van werken, neem ik te-
genwoordig de vrijdagmiddag vrij. Als ik straks 
minder administraties heb, ben ik zelfs van plan 
om een hele dag in de week minder te gaan wer-
ken. Een jaar geleden had ik dat nooit voor moge-
lijk gehouden.’

ADMINPULSE

AdminPulse is een practicemanagement-
programma waarmee ondernemers regie 
hebben over CRM, taakbeheer, tijdregistra-
tie, facturatie, documentbeheer, klantaccep-
tatieprocedure en rapportage. AdminPulse 
is van oorsprong een Belgisch softwarebe-
drijf en is sinds dit jaar onderdeel van 
Visma. 

HOGERE WINSTMARGE
Evers concludeert dat AdminPulse haar leven een 
stuk prettiger heeft gemaakt. Dankzij het pro-
gramma nam ze de stevige beslissing om het aan-
tal administraties terug te brengen naar 175. ‘Dat 
kan omdat ik mijn winstmarge aanzienlijk heb 
kunnen verhogen. Met AdminPulse heb ik voort-
durend zicht op de rentabiliteit van mijn klanten. 
Met als gevolg dat ik nu minder werk, maar meer 
winst maak.’ Volgens Evers kunnen ook andere 
administratie- en accountantskantoren hun voor-
deel doen met AdminPulse. ‘Het pakket maakt 
duidelijk hoeveel tijd de verschillende werkpro-
cessen vergen en waar winst te behalen is. Zo 
kunnen kantoren met AdminPulse hun werkpro-
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Dit is het jaar van het 
MKB-kantoor
In de Accountancy Vanmorgen Top 50 is de stand van de accountancy goed zichtbaar. 
De markt groeit. Niet in aantallen accountants, maar wel in efficiency, tariefstelling, in 
consolidatie en dus in omzet. Vooral de MKB-kantoren presteren goed in deze 
verzadigde markt. 

kerd door de belangstelling van investerings-
maatschappijen in ondernemingen in onze be-
roepsgroep. Voilà de bitterzoete cocktail van de 
huidige stand van de accountancy. Niemand 
hoeft zich te vervelen in deze markt.

BINDING EN WERVING MEDEWERKERS
En dan is ook het personeel onverminderd 
schaars. Dat laatste is goed te merken in de AV-
Top 50. Het totale aantal medewerkers dat bij de 
vijftig grootste kantoren werkzaam is, nam met 
56 fte af, wat neerkomt op een daling van een 
promille. Dat de hengelaars van de accountancy 
in dezelfde vijver vissen, op zoek naar het meest 
smakelijke aas, is afgelopen jaren duidelijk ge-
worden. De nummers 6 tot en met 50 lijken 
daarbij overigens een beter aas: deze kantoren 
presteren beduidend beter in het aantrekken 
van medewerkers dan de grote vier. De absolute 
topper is Qconcepts (nr. 33) dat zijn loonlijst 
met bijna de helft zag toenemen. ‘We luisteren 
naar onze mensen en geven hen de ontwikkel-
kansen die passen bij hun ambities. Ook kunnen 
ondernemende Q’ers mee bouwen aan onze or-
ganisatie. Die aanpak valt positief in de markt, 
want we mochten in boekjaar 2020-2021 meer 
dan 30 nieuwe Q’ers verwelkomen.’

UITSTROOM
Maar waar komen die mensen vandaan als de 
totale arbeidsmarkt niet groeit? De meeste ko-
men van de grootste vier. De vertrekkers hebben 
per saldo hun weg naar kleine, maar ambitieuze 

De algehele groei is ook dit jaar groot. Groeiden 
de vijftig grootste kantoren in 2020 nog met 
4,9 procent, een boekhoudkundig jaar later is de 
groei 3,4 procent. Maar dat beeld wordt verte-
kend door de haperende omzetmotoren van de 
Big4. De grootste vier, die goed zijn voor grofweg 
de helft van de omzet van de AV-Top 50, groei-
den gemiddeld slechts 1,2 procent in omzet.
De MKB-kantoren op de AV-Top 50 presteren be-
duidend beter: met 7,1 procent groeiden de op-
getelde omzetten van de nummers 5 tot en met 
50 op de ranglijst. De onderste twintig kantoren 
zagen hun omzet zelfs gemiddeld met 13,8 pro-
cent groeien. Ter vergelijking: in 2021 noteerden 
wij een gemiddelde omzetgroei van de onderste 
twintig kantoren van 6,3 procent. Boekjaar 2021 
is, kortom, het jaar van het MKB-kantoor, dat 
zelfs de torenhoge inflatie weet te compenseren 
met hogere omzet. Geen ongezonde prestatie.

BITTERZOETE COCKTAIL
De redenen zijn bekend: de noodsteunmaatre-
gelen zorgden voor meer werk, terwijl de in-
stroom van jonge accountants stokt. Maar on-
derliggend spelen ook de kantelende 
conjunctuur, de veranderende beschikbaarheid 
van kapitaal en de fors opgelopen geldontwaar-
ding een rol. De bijbehorende onzekerheden, die 
in het huidige jaar nog eens stevig zijn toegeno-
men, maken van de automatisering van de basis-
dienstverlening van de meeste accountants-
kantoren een absolute noodzaak. Dat vraagt om 
een schaalgrootte, die weer wordt aangewak-

Verschuiving van omzet, talenten en kapitaal

POSITIE OMZET (x € 1 mln.)   WERKNEMERS (fte)

2021 2020 2021 2020 2021 2020
1 (1) Deloitte1 1.032,0 1015,5 6.172 6.455
2 (2) PwC2 936,3 949,8 5.241 5.315
3 (3) EY2 900,0 905,0 4.562 4.743
4 (4) KPMG4,5 592,1 549,6 3.490 3.601
5 (5) BDO 319,0 306,9 2.529 2.498
6 (6 & 10) Flynth6 234,5 223,0 2.126 2.087
7 (7) Mazars3 124,3 123,7 933 926
8 (8) Baker Tilly 105,1 99,5 770 741
9 (9) Alfa 98,9 94,9 873 866
10 (11) De Jong & Laan  77,9 71,8 588 563
11 (12) Grant Thornton 76,3 66,7 551 493
12 (13) RSM 71,4 63,5 493 458
13 (19 & 26) HLB Witlox Van den Boomen7 69,1  67,6 549 505
14 (14) Moore DRV  64,4  62,9 531 519 
15 (15) ABAB  60,7  62,9 580 609 
16 (16) Crowe Foederer  57,2  52,7 422 387
17 (17) Countus  50,6  48,9 457 447 
18 (24) ETL  44,3  31,7 413 310 
19 (18) Moore MTH  43,1  41,9 346 358 
20 (21) KroeseWevers  40,5  36,6 322 297 
21 (20) Van Oers  40,2  36,8 344 323
22 (23) Visser & Visser  37,2  32,9 298 266 
23 (22) Schipper Groep  37,1  35,3 295 306 
24 (25) CROP  34,8  30,7 264 243 
25 (27) Verstegen  31,3  29,1 164 151 
26 (29) Koenen en Co  29,6  28,4 218 222 
27 (28) PKF Wallast  29,4  28,5 217 204 
28 (30) Ruitenburg  28,0  24,5 215 201 
29 (31) Bentacera  25,0  22,8 228 215 
30 (32) Bol Adviseurs  22,2  20,6 169 161 
31 (35) Vermetten  19,3  15,4 170 140 
32 (36) Van Ree Accountants  18,4  15,0 147 129 
33 (45) Qconcepts4  18,2  11,9 96 65
34 (40) Eshuis  18,1  13,9 153 124
35 (38) JAN© Accountants9  17,6  16,8 137 141 
36 (33) Stolwijk Kennisnetwerk  17,5  15,9 142 137
37 (34) ESJ  17,2  15,8 144 135
38 (37) Lansigt  16,8  14,8 129 122
39 (39) Schuiteman  15,0  14,0 123 124 
40 (42) De Hooge Waerder  14,6  13,8 106 101 
41 (41) Hoek en Blok  14,4  13,8 114 113 
42 (43) Joanknecht  14,4  12,9 116 110 
43 (44) Omnyacc8  13,4  12,6 115 114 
44 (46) Crowe Peak  12,6  11,6 84 76
45 (49) OOvB  12,0  10,4 98 86 
46 (47) Rijkse  11,9  11,3 113 115 
47 (48) ABIN  11,8  11,0 88 89
48 (-) Wesselman  11,7  10,6 104 97
49 (-) Vallei  11,4  10,2 89 86
50 (-) Londen & Van Holland  11,3  10,1 82 79

Tekst: Arjen Schutte

Voetnoten: 1 Boekjaar t/m 31 mei 2 Boekjaar t/m 30 juni 3 Boekjaar t/m 31 augustus 4 Boekjaar t/m 30 september 5 Omzet exclusief KPMG Meijburg 
6 Cijfers 2021 betreffen opgeteld Flynth, Accon avm en Astrium. Cijfers 2020 betreffen opgeteld Flynth en Accon avm 7 Cijfers 2020 betreffen opgeteld 
HLB Van Daal en Witlox Van den Boomen 8 Omzet betreft OmnyTop: Den Helder, Leeuwarden, Schagen en Texel 9 Omzet 2020 is herzien
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Dit is het jaar van het 
MKB-kantoor
In de Accountancy Vanmorgen Top 50 is de stand van de accountancy goed zichtbaar. 
De markt groeit. Niet in aantallen accountants, maar wel in efficiency, tariefstelling, in 
consolidatie en dus in omzet. Vooral de MKB-kantoren presteren goed in deze 
verzadigde markt. 
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bijvoorbeeld. Dit kantoor heeft de laatste jaren 
veel professionals aangenomen van de Big4, 
geeft bestuursvoorzitter Michel Schaepers aan. 
Hij stelt dat die medewerkers ‘afknappen op de 
op compliance gerichte aanpak’. Schaepers: ‘Pro-
fessionals zijn op zoek naar autonomie in de uit-
voering van hun werk, natuurlijk binnen de spel-
regels van wet- en regelgeving. Mensen willen 
geen templates of checklists invullen, maar na-
denken over risico’s bij een controleklant en de 
meest effectieve en efficiënte oplossingen kun-
nen en mogen toepassen. Dit draagt naar onze 
optiek ook bij aan een kwalitatief hoogwaardige 
controle, tevreden klanten en werkplezier bij 
onze mensen.’

PERSOONLIJKE GROEI
Dat wil niet zeggen dat het alleen de grote vier 
zijn die medewerkers moeten inleveren. Van de 
46 kantoren die in de AV-Top 50 onder de boven-
ste vier staan, krompen er opgeteld tien. Voor-
beelden zijn ABAB (nr. 15), Moore MTH (nr. 19) 
en Schipper Groep (nr. 23), die hun loonlijst res-
pectievelijk met 4,8 procent, 3,4 procent en 3,6 
procent zagen dalen. De kleinere kantoren in de 
AV-Top 50 geven zelf aan dat de aandacht voor 
persoonlijke groei, werkplezier, opleidingsmoge-
lijkheden, en de balans tussen privé en werk lei-
den tot een beperkte uitstroom van medewer-

kers. Medewerkers behouden en werven blijkt 
dé belangrijkste voorwaarde voor groei. Klanten 
komen bijna vanzelf. Dat bewijst de lijst met 
grootste stijgers van de omzet.
Zouden we een top 5 opstellen van grootste 
groeiers in omzet, dan vinden we daarin dezelf-
de namen als in een top 5 van grootste groeiers 
in aantallen medewerkers. In die selectie vinden 
we de reeds eerdergenoemde Qconcepts en 
Eshuis. Maar ook ETL (nr. 18) groeide hard, net 
als Vermetten (nr. 31) en Van Ree Accountants 
(nr. 32). Zie voor de snelste groeiers in de 
accountancy onze portretten van de drie uitblin-
kers in het artikel op pagina 64. Meer talenten 
staat in de huidige accountancy gelijk aan meer 
centen. De paradox is natuurlijk tegelijkertijd dat 
succes in het ronselen en enthousiast houden 
van diezelfde talenten meer is dan een kwestie 
van centen.

GROEI IN DE TOP 10
Maar de meest in het oog springende overname 
is die van Accon avm door Flynth (nr. 6). Het 
kantoor maakt daarmee een uitdagende sprong 
in de richting van de eeuwige nummer vijf BDO. 
En dat voor de somma van slechts € 1,–, een 
schijntje, indien je de financiële verplichtingen 
zou negeren die de jager van zijn prooi overnam. 
In de ranglijst van dit jaar hebben wij deze over-

names van kantoren die reeds in onze ranglijst 
staan, pro forma meegerekend in onze becijfe-
ring. De pro-formaomzet die wij in 2021 hebben 
geplaatst bij Flynth, omvat die van Flynth, Accon 
avm en van het in controles gespecialiseerde 
Astrium, dat kort na Accon avm zich eveneens 
aansloot bij Flynth. Voor de duidelijkheid: in de 
cijfers over 2020 hebben wij de omzet van 
Astrium buiten beschouwing gelaten. Zo bezien 
groeide Flynth met 5,1 procent. In realiteit zorgen 
overnames van deze omvang altijd voor een ze-
ker verloop van werknemers. Deze raming geeft 
ons de gelegenheid volgend jaar de effecten van 
de integratie vergelijkbaar te presenteren.

GROEI DOOR OVERNAMES
Zoals blijkt uit de monsterfusie van Flynth en 
Accon avm, is een overname de snelste manier 
om te groeien in deze verzadigde markt. De fusie 
van HLB Van Daal en Witlox Van den Boomen is 
de enige echte samensmelting van dit boekjaar 
in de AV-Top 50. HLB Van Daal was in 2020 de 
nummer 26 en Witlox Van den Boomen de num-
mer 19. Het fusiekantoor HLB Witlox Van den 
Boomen prijkt op nummer 13 in de huidige lijst. 
Hoewel dat een grote sprong voorwaarts is, valt 
het fusiekantoor niet op als snelle groeier: met 
slechts 2,2 procent nam die toe. Opvallend is dat 
het aantal medewerkers met 8,7 procent steeg. 

Dat betreft een gemiddelde van het boekjaar – 
mogelijk is daarin een zeker verloop als gevolg 
van de overname nog niet verwerkt.Overnames 
zijn voor enkele kantoren dé manier om te groei-
en. Die hebben in 2021 meer dan in eerdere ja-
ren plaatsgevonden. Men wil de marktpositie 
verstevigen en gaat actief de markt op. Het kan-
toor dat het meeste werk maakt van groei is ETL. 
Dit kantoor is in 2021 vooral gegroeid als gevolg 
van overnames. Ook Vermetten heeft diverse 
kantoren laten aansluiten en daardoor de omzet 
en het medewerkersbestand flink laten stijgen.

GROEI DOOR TARIEFSTIJGING
In tijden van krapte is het onvermijdelijk dat ta-
rieven stijgen. Tegelijk zijn veel medewerkers 
meer uren gaan draaien. Van leegloop in bepaal-
de perioden van het jaar is bij kantoren geen 
sprake meer. Er mocht meer worden thuisge-
werkt en er hoeven minder uren te worden be-
steed aan acquisitie. Sterker nog: steeds meer 
kantoren herzien kritisch hun klantenportefeuil-
le. En passant stijgen de tarieven, wat maakt dat 
sommige kantoren met minder mensen meer 
omzet genereren. Liefst negen kantoren zagen 
hun omzet stijgen, terwijl hun loonlijst kromp in 
2021. Deze kantoren vormen een doorsnee van 
de AV-Top 50. Naast de Big4-kantoren Deloitte 
(nr. 1) en KPMG (nr. 4) gold dit voor Moore MTH,  
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dé belangrijkste voorwaarde voor groei. Klanten 
komen bijna vanzelf. Dat bewijst de lijst met 
grootste stijgers van de omzet.
Zouden we een top 5 opstellen van grootste 
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Schipper Groep, Koenen & Co (nr. 26), 
JAN© Accountants (nr. 35), Schuiteman (nr. 
39), Rijkse (nr. 46) en ABIN (nr. 47).

GROEIENDE MKB-CONTROLEPRAKTIJK
Een belangrijke reden dat de controlemarkt fors 
groeit, is de verschuiving van MKB-klanten van 
de grotere vijf kantoren naar kleinere kantoren 
in de AV-Top 50. Behalve dat het met veel klan-
ten van de kantoren goed ging, noemden veel 
partijen dat er in 2021 ook veel groei was dankzij 
de NOW-werkzaamheden. Een aantal respon-
denten geeft aan dat dit niet betekent dat de 
omzet anders niet was gemaakt; als deze werk-
zaamheden er niet waren, hadden de mensen 
wel andere klantwerkzaamheden kunnen ver-
richten. Aan werk, kortom, geen gebrek. Zie voor 
een dieper gaande analyse van de auditmarkt 
ons artikel op pagina 54.

DE VERLIEZERS
Een aantal kantoren bleek niet in staat de omzet 
te laten stijgen. De grootste omzetdaling staat dit 
jaar op naam van ABAB. ABAB kromp ook het 
meeste in op het medewerkersbestand. CEO Ro-
nald Meijers zegt dat de focus bij hen meer lag 
op het creëren van ‘impact, innovatie en kwali-
teit’. Impact wordt door kantoren als Eshuis juist 
als reden voor groei gegeven. Andere dalers zijn 
te vinden in de top. Zo zag PwC (nr. 2) zijn omzet 
met 1,4 procent dalen. Ook EY (nr. 3) kromp, zij 
het met slechts 0,6 procent.
Er zijn verrassend genoeg 14 kantoren die daal-
den in het aantal fte’s. Dat betekent dat de 
meeste kantoren die daalden qua aantal fte’s 
toch stegen met de omzet. De drie kantoren met 
het grootste verloop absolute aantallen, zijn te 
vinden onder de Big4: EY, Deloitte en KPMG za-
gen de meeste werknemers vertrekken.

NIEUWE BINNENKOMERS
Er mogen dan voldoende trends zijn in de ac-
countancy die voor de beroepsgroep worden er-
varen als aardverschuivingen, in de AV-Top 50 
zijn niet snel grote toetreders te verwachten. 
Drie nieuwkomers kent de lijst. Twee daarvan 
hebben hun entree te danken aan de fusies van 
HLB Van Daal en Witlox Van den Boomen en de 
combinatie Flynth en Accon avm. De hoogste 
binnenkomer is het Eindhovense Wesselman 
(nr. 48). Bij gebrek aan cijfers hadden wij dit kan-
toor vorig jaar niet opgenomen in onze ranglijst, 

waar het destijds al een positie als hekkensluiter 
had verdiend. Dit jaar is die omissie rechtgezet. 
Pal onder Wesselman vinden we het nog jonge 
Woudenbergse kantoor Vallei Accountants & 
Adviseurs (nr. 49), dat dit jaar de ondergrens 
heeft geslecht met een groeiende omzet. Vol-
gens directeur Marfred de Leeuw is de groei van 
zijn kantoor te danken aan ‘een gemotiveerd 
team’ en een focus op ‘kwaliteit van dienstverle-
ning’ – zaken die investering vergen. ‘Dat kan zijn 
door een opleiding te faciliteren, incompany-
cursussen, training on the job, doorgroeimoge-
lijkheden, ruimte voor eigen inbreng en tevens 
door te kijken of we klanten aannemen die de 
funfactor hooghouden.’

HEKKENSLUITER
De hekkensluiter van dit jaar is Londen & Van 
Holland (nr. 50), dat zich richt op de hoofdste-
delijke MKB-markt. De afstand ten opzichte van 
het kantoor op nummer 49 en 50 is klein. 
Londen & Van Holland is een eigentijds 
Amsterdams kantoor met een aanzienlijke inter-
nationale adviespraktijk. Het kantoor realiseert 
een groei van 12 procent met name door continu 
te investeren in hun mensen en organisatie. Dit 
heeft de afgelopen jaren haar vruchten afgewor-
pen met name in de controlepraktijk, waar veel 
wordt gewerkt met innovatieve oplossingen, 
zoals data-analyse. Ook dit kantoor trekt aan 
accountants die een carrière hebben opge-
bouwd bij de Big4.

EEN VOORUITBLIK NAAR 2022
Afgelopen jaar is er veel gebeurd in de top 50. 
Het gevecht om de medewerker, kantoren met 
extreme groei, een aantal kantoren die erg actief 
zijn op de overnamemarkt en de fusie van HLB 
en Witlox Van den Boomen. 
De trend van het gevecht om de medewerker zet 
zich in 2022 voort. Verder zijn er diverse indica-
ties dat er in 2022 weer sprake zal zijn van om-
zetgroei. We noemen: tariefsverhogingen, over-
names en economische groei. Vermetten en ETL 
hebben in 2022 al een aantal overnames gedaan 
en gaan groeien. Vermoedelijk zal ETL concur-
rent Countus (nr. 17) inhalen en Vermetten zou 
het Bol Adviseurs (nr. 30) en Bentacera (nr. 29)
weleens moeilijk kunnen maken. Het is span-
nend of Flynth boven de € 225 miljoen aan om-
zet zal uitkomen in 2022 en hoeveel fte’s er zul-
len wegvallen. Wij verwachten dat de daling van 

ER ZIJN VER-
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€ 1.000 groei € 1.000 krimp

OMZET/FTE 
(x €1.000)

GROEI OF KRIMP

2021 2020-2021
EY 197,3
Verstegen 190,9
Qconcepts 189,6
PwC 178,6
KPMG 169,7
Deloitte 167,2
Crowe Peak 150,5
RSM 144,8
Grant Thornton 138,5
Londen & Van Holland 137,8
De Hooge Waerder 137,5
Baker Tilly 136,5
Koenen en Co 135,8
Crowe Foederer 135,5
PKF Wallast 135,5
ABIN 134,4
Mazars 133,3
De Jong & Laan 132,5
CROP 131,9
Bol Adviseurs 131,3
Ruitenburg 130,2
Lansigt 130,2
JAN© Accountants 128,6
Vallei 127,9
Hoek en Blok 126,1
BDO 126,1
HLB Witlox Van den Boomen 125,9
KroeseWevers 125,8
Schipper Groep 125,8
Van Ree Accountants 125,5
Visser & Visser 124,8
Moore MTH 124,5
JoanKnecht 123,8
Stolwijk Kennisnetwerk 123,4
OOvB 122,4
Schuiteman 122,3
Moore DRV 121,3
ESJ 119,8
Eshuis 118,4
Van Oers 116,9
Omnyacc 116,6
Vermetten 113,6
Alfa 113,3
Wesselman 112,7
Countus 110,7
Flynth 110,3
Bentacera 109,6
ETL 107,3
Rijkse 104,9
ABAB 104,7

€ 10.000 groei € 10.000 krimp

het aantal medewerkers gezien de pe-
rikelen zal doorgaan in 2022.

LOONSTIJGING
Full Finance signaleert bovendien dat 
kantoren tegen het maximum zullen 
aanlopen van wat ze van hun mede-
werkers kunnen vragen. Zonder aan-
vullende maatregelen zal de omzet 
per fte (behoudens tariefstijgingen) 
nauwelijks nog kunnen stijgen. Wat 
het extra lastig maakt is dat de kost-
prijs van het personeel verder stijgt 
– diverse kantoren hebben te kampen 
met loonstijgingen die ze niet volledig 
kunnen doorberekenen in de tarieven 
of budgetten. Tussentijdse loonstijgin-
gen van 5 procent én een dito loonstij-
ging in 2023 zijn geen uitzondering.

KANSEN
Als kantoren de marge goed willen 
houden, zullen ze moeten kijken naar 
het verbeteren van de efficiency, advi-
seert Henk Aardoom, ICT-consultant 
van Full Finance Consultants: ‘Er zijn 
nog wel mogelijkheden om de omzet 
per fte te laten groeien. Dat kan bij-
voorbeeld door een deel van de werk-
zaamheden te laten vervangen door 
data-analyse, artifical intelligence en 
robotisering slim in te zetten.’ 
Zeker nu de arbeidsmarkt het steeds 
uitdagender maakt voor kantoren om 
de bemensing op peil te houden, is 
het jammer dat op dit soort terreinen 
de ontwikkelingen langzaam gaan, 
vermoedt Aardoom. ‘Dat ligt niet aan 
de beschikbaarheid van oplossingen 
maar meer aan niet de juiste aandacht 
besteden aan de mogelijkheden die er 
zijn. Vaak met als argument geen tijd 
te kunnen vrijmaken om dit te onder-
zoeken en op te zetten. Maar die tijd 
en aandacht zouden toch moeten 
worden gevonden om deze cirkel te 
doorbreken.’

Arjen Schutte is werkzaam bij Full 
Finance Consultants.
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Assurance-divisie. Het is 
lastig gebleken voor het 
kantoor om accountants 
te behouden – een trend 
die ook na dit boekjaar 
wordt voortgezet. Dat 
blijkt uit het jaarverslag 
2021-2022, dat inmiddels is 
verschenen. Zou EY (nr. 
3) niet splitsen in een au-
dit- en een advieskantoor, 
dan lag een nieuwe strijd 
om het behoud van plek 
twee in het verschiet.

3.
EY
EY zag de omzet welis-
waar minder hard krim-
pen dan concurrent PwC 
(nr. 2), maar het verloor 
sneller medewerkers dan 
zijn aartsrivaal in de AV-
Top 50. Zo’n 180 fte verlie-
ten de fi rma. Welk deel 
daarvan accountants be-
trof, maakt EY in de eigen 
jaarverslaggeving niet be-
kend – het kantoor is 
daarin beduidend minder 

1.
DELOITTE
Al zeven jaar voert Deloit-
te de ranglijst van accoun-
tantskantoren aan. Dit 
jaar – voor de AV-Top 50 
rekenen wij met cijfers 
over het gebroken boek-
jaar 2020-2021 – lijkt de 
koploper een pas op de 
plaats te maken. De om-
zet steeg slechts met 1,6 
procent, het aantal mede-
werkers daalde. Feitelijk is 
de marktleider een ad-
vieskantoor: net meer 
dan een kwart van de om-
zet komt uit accountancy-
werk.

2.
PWC
Was PwC vorig jaar nog 
de snelste groeier, sinds 
dit jaar zit de klad erin. De 
nummer 2 verloor vooral 
veel medewerkers in de 

transparant. De divisie As-
surance verloor minder 
omzet dan de concurrent. 
Daarmee zou EY volgend 
jaar best eens de kopposi-
tie in de Audit-Top 30 
kunnen overnemen van 
PwC.

4.
KPMG
De kleinste van de Grote 
Vier heeft als enige een 
echt goed jaar achter de 
rug. In boekjaar 2020-2021 
steeg de omzet met 7 
procent. Binnen het be-
drijf draaien de accoun-
tants relatief goed. Het 
aantal consultants van 
KPMG nam met meer dan 
120 fte fl ink af, terwijl het 
kantoor per saldo 11 fte 
aan nieuwe accountants 
wist te verwelkomen. Mo-

gelijk neemt KPMG als au-
ditkantoor volgend jaar 
de toppositie van 
Audit-Top 30 in. Meijburg, 
is in onze ranglijst niet 
meegeteld.

5.
BDO
Voor de vaste nummer 5 
was 2021 een vruchtbaar 
jaar. De omzet steeg met 

een kleine 4 procent, en 
het kantoor wist zijn loon-
lijst licht te laten groeien, 
ondanks de ‘extra druk’ 
die het tweede coronajaar 
legde op de medewer-
kers. Het landelijke net-
werk is steeds meer een 
consultancy aan het wor-
den: de inkomsten van de 
praktijk Accountancy & 
Advies daalden, terwijl de 
inkomsten van BDO 
Advisory piekten.

6. 
FLYNTH
Het was een bewogen 
jaar voor Flynth, dat in 
2021 bekendmaakte con-
current Accon avm over 
te nemen. Die overname, 
die begin dit jaar is afge-
rond, hebben wij in onze 
ranglijst pro forma door-

gevoerd. Daarbij hebben 
wij de cijfers van het spe-
cialistische kantoor 
Astrium, dat eveneens 
werd ingelijfd, meegeteld 
voor boekjaar 2021, maar 
niet voor boekjaar 2020. 
De reden is dat wij alleen 
overnames meerekenen 
van kantoren die reeds in 
de ranglijst werden opge-
nomen (zoals Accon avm). 
Astrium viel met een om-
zet van 6,7 miljoen euro 

buiten de AV-Top 50 van 
vorig jaar. Bestuursvoor-
zitter Bas Hidding geeft 
op pagina 18 zijn vooruit-
blik.
Lees ook het portret van 
Flynth op pagina 98.

7. 
MAZARS
Voor Mazars is 2021 een 
pas op de plaats. De om-
zet en het aantal werkne-
mers bleven nagenoeg 
gelijk. De controlepraktijk 
van Mazars heeft overi-
gens een bewogen jaar 
achter de rug: de boeken 
van Pels Rijcken Droog-
leever & Fortuijn, die door 
fraude wordt geplaagd, 
en de gecorrigeerde cij-
fers van Accon avm zijn 
gecontroleerd door ac-
countants van het kan-
toor.
Lees ook het portret van 
Mazars op pagina 118.

8. 
BAKER TILLY
In de top 10 van de AV-
Top 50 presteert Baker 
Tilly op de Jong & Laan 
(nr. 10) na, het beste. Niet 
alleen de omzet groeide 
met een kleine 6 procent, 
ook wist het kantoor een 

dertigtal meer medewer-
kers aan zich te binden. 
Voor de omzet per fte be-
tekende dit een beschei-
den opwaartse stap, 
waarbij het Mazars (nr. 7)
wederom overtreft, maar 
wel concurrent Grant 
Thornton (nr. 11) voor 
zich moet dulden.

9. 
ALFA 
Al voor de fusie van 
Flynth (nr. 6) en Accon 
avm, was Alfa het tweede 
accountantsnetwerk met 
een sterke agrarische 
clientèle. Het kantoor 
groeit al sinds 2015 in ste-
vige tred richting de om-
zetgrens van € 100 mil-
joen. In diezelfde periode 
steeg Alfa per saldo 
slechts één positie: vorig 
jaar van 10 naar 9. Een po-
sitie op nummer 8 ligt nog 
niet in het verschiet: con-
current Baker Tilly (nr. 8)

nam dit jaar een nieuwe 
voorsprong door net iets 
meer te groeien.
Lees ook het portret van 
Alfa op pagina 82.

10. 
DE JONG & LAAN
Het in Oost-Nederland ge-
vestigde de Jong & Laan 
wil stijgen in de AV-Top 
50, zo stelde directielid 
Marco Lokhorst dit jaar, in 
een interview met 
Accountancy Vanmorgen. 
Maar nog voordat priva-
te-equitypartij Waterland 
dit jaar groeikapitaal in-
jecteerde, groeide het 
kantoor liefst 8,5 procent 
in omzet. De Jong & Laan 
wil in ‘het gat springen on-
der BDO en het nieuwe 
Flynth’. Voor 2025 ver-
wacht de Jong & Laan de 
omzetgrens van € 100 mil-
joen te slechten. De focus 
voor acquisities ligt op 
Friesland, Achterhoek en 
Amersfoort. De Jong & 
Laan is een van de drie 
uitblinkers die op pagina 
64 worden geportret-
teerd.
Lees ook het portret van de 
Jong & Laan op pagina 112.

11. 
GRANT THORNTON
Nog meer dan de Jong & 
Laan (nr. 10) groeide 
Grant Thornton. Het kan-
toor breidde de omzet 
met bijna 10 miljoen euro 
uit. Dat komt neer op een 
plus van 14 procent. De 
loonlijst kende een aan-
was van bijna 60 fte. Dat 
is deels te danken aan 
overnames, zoals die van 
Syncount uit Bodegraven. 
Dit jaar volgden nog twee 
overnames: van de duur-
zaamheidspraktijken 
Avance Impact en Wolfs 
Company.
Lees ook het portret van 
Grant Thornton op pagina 
100.

12. 
RSM
Ook RSM groeide in om-
zet met bijna 8 miljoen, 
ofwel 12 procent. Net als 
vorig jaar groeide vooral 
de controlepraktijk sterk 
– ditmaal met 21 procent. 
Het internationale kan-
toor presteert ook opval-
lend goed als uitvoerder 
van due-diligenceproces-
sen bij fusies en overna-
mes. Het kantoor behaal-
de een 10e plaats als we 
kijken naar de waarde van 
de deals en een 7e plaats 
als het gaat om het aantal 
deals, aldus vakwebsite 
MenA.nl.
Lees ook het portret van 
RSM op pagina 132.

ZO’N 180 FTE VERLIETEN EY GEDURENDE 
HET AFGELOPEN JAAR

‘WE WILLEN MET DE JONG & LAAN IN HET 
GAT SPRINGEN ONDER BDO EN HET 
NIEUWE FLYNTH’ 
Marco Lokhorst
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Assurance-divisie. Het is 
lastig gebleken voor het 
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13. 
HLB WITLOX VAN
DEN BOOMEN
HLB Witlox Van den Boo-
men is het fusiekantoor 
van HLB Van Daal en 
Witlox Van den Boomen. 
Deze beide Noord-
Brabantse kantoren vul-
len elkaar strategisch 
goed aan. De fusie heeft 
in de praktijk per saldo 
geen omzet en werkne-
mers gekost. Integendeel, 
het kantoor haakt met 
zijn lichte omzetgroei in 
het kielzog van de drie 
kantoren boven positie 13.
Lees ook het portret van 
HLB Witlox Van den 
Boomen op pagina 102.

14. 
MOORE DRV
Voor Moore DRV was het 
een tegenvallend jaar. Het 
kantoor kreeg er per sal-
do slechts 12 fte bij en ook 
de omzet nam met € 1,5 
miljoen toe. Dit jaar, waar-
in Moore DRV zijn 100-
jarig bestaan viert, voert 

het kantoor de naam van 
het internationale net-
werk in de bedrijfsnaam 
– een geste waarmee het 
lonkt naar een toekomstig 
samenvloeien met net-
werkcollega Moore MTH 
(nr. 19).

15.
ABAB
ABAB is een van de drie 
kantoren die in omzet 
kromp. Van die drie – 
PwC (nr. 2) en EY (nr. 3)
zijn de andere twee – 
spande ABAB de kroon 
met een krimp van 3,4 
procent. Het in Tilburg ge-
vestigde kantoor met 
agrarische coöperatieve 
wortels wist wel zijn posi-
tie in de top 15 te behou-
den.
Lees ook het portret van 
ABAB op pagina 80.

16.
CROWE FOEDERER
Crowe Foederer staat 
klaar om de top 15 te be-
stormen. Dit jaar nam het 
met een omzetgroei van 
8,5 procent een fl inke 
sprong in opwaartse rich-
ting, al bleef het stevig op 
plek 16 staan. Crowe Foe-
derer trok 35 fte extra 
aan. Of de groei dit jaar 
zal voortzetten, is nog on-
duidelijk: het kantoor 
werd in maart een week 
lamgelegd door hackers.

17. 
COUNTUS
Ook Countus bestendigde 
zijn positie met een lichte 
groei van 3,5 procent. 
Daarmee slechtte het 
kantoor, dat zich richt op 
de agrarische sector, de 
magische grens van € 50 
miljoen. Volgens be-
stuursvoorzitter Bob 
Seemann bleef de omzet 
per fte van € 110.800 ‘nog 
wel achter bij onze inter-
ne doelstelling’.
Lees ook het portret van 
Countus op pagina 90.

18. 
ETL
Het Duitse accountantsla-
bel ETL blijft in Nederland 
op overnamepad. Het 
kantoor weet met overna-
mes opnieuw fors te 
groeien – de omzet pluste 
met bijna 40 procent. ETL 
is een van de drie uitblin-
kers van de AV-Top 50. Zie 
het artikel op pagina 64.
Lees ook het portret van 
ETL op pagina 96.

19. 
MOORE MTH
Ook Moore MTH groeide 
slechts licht. Dat heeft het 
kantoor te danken aan 
een effi  ciencyslag: het 
aantal werknemers daal-
de immers licht. MTH, dat 
sinds dit jaar de naam van 
het internationale Moore 
in de naam voert, krikte 
de omzet per fte op met 
€ 7.500 naar een gezonde 
€ 124.500.
Lees ook het portret van 
Moore MTH op pagina 120.

20. 
KROESEWEVERS
KroeseWevers, actief in 
Oost-Nederland, schuift 
net als vorig jaar één 
plaats op in de AV-Top 50. 
Dat dankt het kantoor 
aan een omzetgroei van 
10 procent. Het kantoor 
nam in januari 2021 het 
Groninger kantoor MTN 
over. Daarmee profi teer-

de het van de dertig werk-
nemers die dit kantoor 
telde.

21. 
VAN OERS
Bij Van Oers groeide de 
omzet in 2021 meer dan 
begroot, maar toch wordt 
het Brabantse kantoor ge-
passeerd door Kroese-
Wevers (nr. 20). Deson-
danks zal er tevredenheid 
zijn, want het nettoresul-
taat was bijna 15 procent 
hoger dan waarvan was 
uitgegaan. Directievoorzit-
ter Peter Hofwegen is 
vooral blij met de ervaren 
krachten in de audittak 
die er zijn aangetrokken. 
Hij ziet de trend dat gebo-
ren Brabanders – nadat 
ze een tijd hebben ge-
werkt bij een Big4-kan-
toor – graag terugkeren 
naar de provincie. 
Lees ook het portret van 
Van Oers op pagina 124.

22.
VISSER & VISSER
Visser & Visser wint een 
plek met een omzetgroei 
van 13 procent. Vooral Au-
dit & Assurance groeide 
sterk met een plus van 
27,5 procent. En dat on-
danks een tekort aan ac-
countants; op enig mo-
ment stonden er bij het 
kantoor 77 vacatures 
open. Aan de aantrekke-
lijkheid van het bedrijf 
kan het niet liggen: Visser 
& Visser werd door MT/
Sprout gelauwerd als ‘bes-

te accountantskantoor 
van Nederland’ en kreeg 
van Eff ectory bovendien 
het label ‘world-class 
workplace’.
Lees ook het portret van 
Visser & Visser op pagina 
142.

23.
SCHIPPER GROEP
De Schipper Groep groeit 
wat minder dan de kanto-
ren die in de buurt staan, 
maar een toename van 5 
procent is nog altijd mooi 
gezien het dalende aantal 
fte’s. Per 1 januari 2022 is 
het aantal partners met 
zes uitgebreid tot 26. Vijf 
van de nieuwe toetreders 
komen uit de eigen orga-
nisatie. Dit jaar zakt het 

kantoor één positie in de 
ranglijst.

24.
CROP
CROP groeit met meer 
dan 13 procent en zette in 
2021 in op ICT door een 

samenwerking te starten 
met GeONE. GeONE b
geleidt het kantoor bij het 
realiseren van een centra-
le plek voor dossierbe-
heer op basis van een in-
formatieplatform in de 
cloud. Daarnaast is er ge-
start met het leveren van 
interim-ondersteuning op 
het gebied van in-house 
fi scale of fi nanciële func-
ties aan klanten.
Lees ook het portret van 
CROP op pagina 92.

25. 
VERSTEGEN
Verstegen is een van de 
accountantskantoren die 
sterk leunen op hun con-
trolepraktijk. In de 
Audit-Top 30 behoort het 
gespecialiseerde kantoor 
tot de grootste tien. In de 
AV-Top 50 is Verstegen 
een middenmoter, die dit 
jaar twee plaatsen stijgt. 
Het kantoor doet het net 
als eerdere jaren bijzon-
der goed als het gaat om 
de verhouding omzet-fte. 
Met gemiddeld 190.900 
euro per fte moet 
Verstegen alleen EY voor 
laten gaan op dat gebied.

26.
KOENEN EN CO
Het Limburgse Koenen en 
Co stak in 2021 de provin-
ciegrens over met het 
openen van een kantoor 
in Helmond, naast de be-
staande kantoren in Ven-
lo, Roermond en Maas-
tricht. Het agrarisch 
georiënteerde kantoor 
heeft een breed palet aan 
dienstverlening. Opval-
lend is de relatief grote 
praktijk voor belastingad-
vies – een activiteit waar-
mee het kantoor zich al 
sinds zijn vroege jaren 
heeft gespecialiseerd. Ge-
meten naar omzet per fte 
scoort Koenen en Co rela-
tief hoog: de gemiddeld 
bijna € 136.000 is goed 
voor een 13e plaats.

AV-TOP 50 PROFIELEN

‘OF WIJ WILLEN FUSEREN MET MOORE MTH? 
VAST WEL, OOIT. ONZE HORIZON IS NIET 
MORGEN MAAR OVERMORGEN’
Michael Bick

‘HET AANTAL BESCHIKBARE MEDEWERKERS 
EN DE MATE WAARIN WE DAAR EEN BEROEP 
OP WILLEN DOEN STELT HARDE GRENZEN 
AAN ONZE GROEI’
Bob Seemann
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miljoen toe. Dit jaar, waar-
in Moore DRV zijn 100-
jarig bestaan viert, voert 

het kantoor de naam van 
het internationale net-
werk in de bedrijfsnaam 
– een geste waarmee het 
lonkt naar een toekomstig 
samenvloeien met net-
werkcollega Moore MTH 
(nr. 19).

15.
ABAB
ABAB is een van de drie 
kantoren die in omzet 
kromp. Van die drie – 
PwC (nr. 2) en EY (nr. 3)
zijn de andere twee – 
spande ABAB de kroon 
met een krimp van 3,4 
procent. Het in Tilburg ge-
vestigde kantoor met 
agrarische coöperatieve 
wortels wist wel zijn posi-
tie in de top 15 te behou-
den.
Lees ook het portret van 
ABAB op pagina 80.

16.
CROWE FOEDERER
Crowe Foederer staat 
klaar om de top 15 te be-
stormen. Dit jaar nam het 
met een omzetgroei van 
8,5 procent een fl inke 
sprong in opwaartse rich-
ting, al bleef het stevig op 
plek 16 staan. Crowe Foe-
derer trok 35 fte extra 
aan. Of de groei dit jaar 
zal voortzetten, is nog on-
duidelijk: het kantoor 
werd in maart een week 
lamgelegd door hackers.

17. 
COUNTUS
Ook Countus bestendigde 
zijn positie met een lichte 
groei van 3,5 procent. 
Daarmee slechtte het 
kantoor, dat zich richt op 
de agrarische sector, de 
magische grens van € 50 
miljoen. Volgens be-
stuursvoorzitter Bob 
Seemann bleef de omzet 
per fte van € 110.800 ‘nog 
wel achter bij onze inter-
ne doelstelling’.
Lees ook het portret van 
Countus op pagina 90.

18. 
ETL
Het Duitse accountantsla-
bel ETL blijft in Nederland 
op overnamepad. Het 
kantoor weet met overna-
mes opnieuw fors te 
groeien – de omzet pluste 
met bijna 40 procent. ETL 
is een van de drie uitblin-
kers van de AV-Top 50. Zie 
het artikel op pagina 64.
Lees ook het portret van 
ETL op pagina 96.

19. 
MOORE MTH
Ook Moore MTH groeide 
slechts licht. Dat heeft het 
kantoor te danken aan 
een effi  ciencyslag: het 
aantal werknemers daal-
de immers licht. MTH, dat 
sinds dit jaar de naam van 
het internationale Moore 
in de naam voert, krikte 
de omzet per fte op met 
€ 7.500 naar een gezonde 
€ 124.500.
Lees ook het portret van 
Moore MTH op pagina 120.

20. 
KROESEWEVERS
KroeseWevers, actief in 
Oost-Nederland, schuift 
net als vorig jaar één 
plaats op in de AV-Top 50. 
Dat dankt het kantoor 
aan een omzetgroei van 
10 procent. Het kantoor 
nam in januari 2021 het 
Groninger kantoor MTN 
over. Daarmee profi teer-

de het van de dertig werk-
nemers die dit kantoor 
telde.

21. 
VAN OERS
Bij Van Oers groeide de 
omzet in 2021 meer dan 
begroot, maar toch wordt 
het Brabantse kantoor ge-
passeerd door Kroese-
Wevers (nr. 20). Deson-
danks zal er tevredenheid 
zijn, want het nettoresul-
taat was bijna 15 procent 
hoger dan waarvan was 
uitgegaan. Directievoorzit-
ter Peter Hofwegen is 
vooral blij met de ervaren 
krachten in de audittak 
die er zijn aangetrokken. 
Hij ziet de trend dat gebo-
ren Brabanders – nadat 
ze een tijd hebben ge-
werkt bij een Big4-kan-
toor – graag terugkeren 
naar de provincie. 
Lees ook het portret van 
Van Oers op pagina 124.

22.
VISSER & VISSER
Visser & Visser wint een 
plek met een omzetgroei 
van 13 procent. Vooral Au-
dit & Assurance groeide 
sterk met een plus van 
27,5 procent. En dat on-
danks een tekort aan ac-
countants; op enig mo-
ment stonden er bij het 
kantoor 77 vacatures 
open. Aan de aantrekke-
lijkheid van het bedrijf 
kan het niet liggen: Visser 
& Visser werd door MT/
Sprout gelauwerd als ‘bes-

te accountantskantoor 
van Nederland’ en kreeg 
van Eff ectory bovendien 
het label ‘world-class 
workplace’.
Lees ook het portret van 
Visser & Visser op pagina 
142.

23.
SCHIPPER GROEP
De Schipper Groep groeit 
wat minder dan de kanto-
ren die in de buurt staan, 
maar een toename van 5 
procent is nog altijd mooi 
gezien het dalende aantal 
fte’s. Per 1 januari 2022 is 
het aantal partners met 
zes uitgebreid tot 26. Vijf 
van de nieuwe toetreders 
komen uit de eigen orga-
nisatie. Dit jaar zakt het 

kantoor één positie in de 
ranglijst.

24.
CROP
CROP groeit met meer 
dan 13 procent en zette in 
2021 in op ICT door een 

samenwerking te starten 
met GeONE. GeONE b
geleidt het kantoor bij het 
realiseren van een centra-
le plek voor dossierbe-
heer op basis van een in-
formatieplatform in de 
cloud. Daarnaast is er ge-
start met het leveren van 
interim-ondersteuning op 
het gebied van in-house 
fi scale of fi nanciële func-
ties aan klanten.
Lees ook het portret van 
CROP op pagina 92.

25. 
VERSTEGEN
Verstegen is een van de 
accountantskantoren die 
sterk leunen op hun con-
trolepraktijk. In de 
Audit-Top 30 behoort het 
gespecialiseerde kantoor 
tot de grootste tien. In de 
AV-Top 50 is Verstegen 
een middenmoter, die dit 
jaar twee plaatsen stijgt. 
Het kantoor doet het net 
als eerdere jaren bijzon-
der goed als het gaat om 
de verhouding omzet-fte. 
Met gemiddeld 190.900 
euro per fte moet 
Verstegen alleen EY voor 
laten gaan op dat gebied.

26.
KOENEN EN CO
Het Limburgse Koenen en 
Co stak in 2021 de provin-
ciegrens over met het 
openen van een kantoor 
in Helmond, naast de be-
staande kantoren in Ven-
lo, Roermond en Maas-
tricht. Het agrarisch 
georiënteerde kantoor 
heeft een breed palet aan 
dienstverlening. Opval-
lend is de relatief grote 
praktijk voor belastingad-
vies – een activiteit waar-
mee het kantoor zich al 
sinds zijn vroege jaren 
heeft gespecialiseerd. Ge-
meten naar omzet per fte 
scoort Koenen en Co rela-
tief hoog: de gemiddeld 
bijna € 136.000 is goed 
voor een 13e plaats.
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‘OF WIJ WILLEN FUSEREN MET MOORE MTH? 
VAST WEL, OOIT. ONZE HORIZON IS NIET 
MORGEN MAAR OVERMORGEN’
Michael Bick

‘HET AANTAL BESCHIKBARE MEDEWERKERS 
EN DE MATE WAARIN WE DAAR EEN BEROEP 
OP WILLEN DOEN STELT HARDE GRENZEN 
AAN ONZE GROEI’
Bob Seemann



Fiscaal Vanmorgen biedt actuele fi scale (online) cursussen
en fi scaal nieuws voor de zakelijke professional!

Actueel en praktijkgericht. Maximaal 
15 deelnemers per groep, dus altijd 
interactief
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Topdocenten met jarenlange ervaring

Zowel open markt als incompany

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op fi scaalvanmorgen.nl. Meld je aan voor de GRATIS nieuwsbrief en ontvang 
2x per week het fi scale nieuws en blijf tevens op de hoogte van het actuele opleidingenaanbod.

Cursussen

De vijf voordelen van een incompany-training 
ten opzichte van een open training:
1. De inhoud wordt volledig afgestemd op 

jullie leervraag;
2. Betere borging van de opgedane kennis 

binnen je organisatie;
3. Online, op je eigen locatie of een locatie 
 in de buurt; 
4. Lagere kosten per deelnemer;
5. Ontzorging van de organisatie en 
 administratie. 

Incompany-training
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27.
PKF WALLAST
PKF Wallast ging 2021 in 
als eerste accountants-
kantoor dat het keurmerk 
‘Great Place To Work’ 
kreeg. Met vestigingen in 
Alphen aan den Rijn, 
Capelle aan den IJssel, 
Delft, Rotterdam en 
Woerden wordt een groei 
geboekt van 3,2 procent. 
Goed genoeg voor een 
stijging van één plek op 
de ranglijst. Per fte is de 
omzet in 2021 echter ge-
daald.
Lees ook het portret van 
PKF Wallast op pagina 126.

28. 
RUITENBURG
Ruitenburg richt zich op 
de regio Delft en het 
Westland en breidde in 
2021 uit met de overname 
van het Haagse Amace. 
Met twee vestigingen in 
de hofstad hoopt het kan-
toor vooral een slag te 
kunnen slaan in het aan-
trekken van jonge mede-
werkers. Er ligt nog de 
ambitie actief te worden 
in of rond Amsterdam. 
Met een omzetstijging van 
boven de 14 procent was 
Ruitenburg een van de 
sterkere groeiers. 
Lees ook het portret van 
Ruitenburg op pagina 134.

29. 
BENTACERA
Bentacera is het meest 
Friese kantoor in de AV-
Top 50. De zes kantoren 
in Fryslân zijn in 2022 aan-
gevuld met een kantoor 
in de stad Groningen, ge-
opend met het oog op 
jong talent te bereiken. 
Het bedrijf is aangesloten 
bij het internationale net-
werk Kreston Global en 
groeit net geen 10 procent 
in 2021. Met € 109.600 is 
de omzet per medewer-
ker wel een van de laag-
ste in de ranglijst.
Lees ook het portret van 
Bentacera op pagina 84.

30. 
BOL ADVISEURS
Bol is actief in Oost-
Brabant en Noord-
Limburg, maar heeft ook 
een kantoor in Wijchen en 
in Amsterdam. De laatste 
is met name gericht op de 
buitenlandse klanten. In 
2021 groeide het bedrijf 
met 7,7 procent. De om-
zet per fte houdt gelijke 
trend met kantoren van 
vergelijkbare omvang.
Lees ook het portret van 
Bol Adviseurs op pagina 86.

31. 
VERMETTEN
Het Brabantse Vermetten 
is al enkele jaren een van 
de grootste groeiers in de 
markt, vooral dankzij ste-
vige stappen op het over-
namepad. In 2021 lijfde 
het kantoor Accountenz+ 
in. Alle aandeelhouders 
participeren nu op het-
zelfde niveau via een hol-
ding. Sinds 2022 is de 
overnamemotor weer op 
gang met overnames van 
L&P, Denetax en Kalb. De 
auditafdeling krijgt een 
eigen vestiging in Tilburg. 
De groei doet het kantoor 
vier plekken stijgen in de 
AV-Top 50.
Lees ook het portret van 
Vermetten op pagina 140.

32. 
VAN REE ACCOUN-
TANTS
Van Ree heeft zeven vesti-
gingen verspreid over het 
land en nam in 2021 het 
relatief bescheiden Koster 
uit Bodegraven over. Niet-
temin kan het bedrijf bo-
gen op een sterke 
omzetgroei van 23  pro-
cent – goed voor een stij-

ging van vier plekken in 
de AV-Top 50. Ook is de 
omzet per fte met 8,8 pro-
cent toegenomen. Die ligt 
nu op € 125.500 – keurig 
in de middelste regionen 
van de ranglijst.

33. 
QCONCEPTS
Qconcepts is de grootste 
stijger in de AV-Top 50 en 
daarmee een van de drie 
uitblinkers, die op pagina 
64 worden geportret-
teerd. Liefst twaalf plek-
ken schuift het kantoor 
opwaarts op. Het kantoor, 
dat is gefocust op contro-
les, zag de omzet in het 
gebroken boekjaar 2020-
2021 stijgen met meer dan 
50 procent. De omzet is 
voor het overgrote deel 
afkomstig uit audits – een 
activiteit waarin de om-
zetgroei zelfs meer dan 
60 procent betrof. Daar-
naast weet Qconcepts 
ook nog eens een van de 
hoogste omzetten per fte 
te noteren. Een prestatie, 
mede gezien de sterke 
uitbreiding van 65 naar 96 
fte.
Lees ook het portret van 
Qconcepts op pagina 128.

‘AL ONZE SERVICE LINES ZAGEN HUN OMZET 
ZIEN GROEIEN, MAAR ONZE AUDITPRAKTIJK 
WAS DE UITSCHIETER’ 
Michel Schaepers
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1. De inhoud wordt volledig afgestemd op 

jullie leervraag;
2. Betere borging van de opgedane kennis 

binnen je organisatie;
3. Online, op je eigen locatie of een locatie 
 in de buurt; 
4. Lagere kosten per deelnemer;
5. Ontzorging van de organisatie en 
 administratie. 
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34. 
ESHUIS
Eshuis is de derde groot-
ste groeier in de AV-Top 
50. De omzet van Eshuis 
pluste in 2021 liefst 30 
procent – goed voor zes 

plekken hoger dan vorig 
jaar. De sterkste groei 
wordt geboekt in audits, 
waarmee het zelfs 62 pro-
cent groeide. Eshuis heeft 
eigen kantoren in Almelo, 
Amersfoort en Enschede. 
Vorig jaar sloot Road 2 BI 
uit Hengevelde zich aan 
bij het kantoor, in 2022 
volgde HZG uit Gronin-
gen.
Lees ook het portret van 
Eshuis op pagina 94.

35. 
JAN©
JAN©, met vier vestigin-
gen in de regio Noord- en 
Zuid-Holland, schakelde 
in 2021 naar een hogere 
versnelling na een pas op 
de plaats in 2020. Drie 
plekken steeg het kantoor 
op de AV-Top 50. De om-
zet groeit met meer dan 6 
procent en vooral de om-
zet per fte wordt met een 
krimpend aantal mede-
werkers opgekrikt. Die 

gaat ruim 11 procent om-
hoog naar een voor de 
branche ruim gemiddelde 
€ 132.000. Alleen bij KPMG 
(nr. 4) is de productiviteit 
per fte dit boekjaar sterker 
omhooggegaan.
Lees ook het portret van 
JAN© op pagina 108.

36. 
STOLWIJK KENNIS-
NETWERK
Stolwijk, met vier vestigin-
gen in oostelijk Gelderland, 
wil in 2026 hét kennisnet-
werk zijn voor het MKB in 
midden en oostelijk Neder-
land. Met een omzetgroei 
van 10 procent lijkt het kan-
toor op de goede koers. 
Toch daalt het kantoor drie 
plaatsen. Dat komt doordat 
het kantoor op de arbeids-
markt de boot lijkt te mis-
sen. Stolwijk kreeg er in 
2021 slechts 4 fte bij, een 
plusje van 3 procent.

37.
ESJ
ESJ is een accountantskan-
toor met vier vestigingen in 
de regio Rijnmond en 
West-Brabant, en een kan-
toor op Schiphol. De omzet 
groeide met bijna 9 pro-
cent en het aantal mede-
werkers nam met ruim 6 
procent toe. ESJ, dat is aan-
gesloten bij het internatio-
nale netwerk Allinial Global, 
identifi ceert zich met de 
poema, een scherpzinnig 
dier met een vooruitziende 
blik. De omzetgroei van bij-
na 9 procent is katachtiger 
dan het gemiddelde – in de 
omzet per fte zit nog ruim-
te voor een spurt.

38. 
LANSIGT
Ondanks een sterke omzet-
groei van ruim 13 procent 
en een toename van de 
omzet per medewerker 
van 7 procent daalt Lansigt 
één positie. Een verklaring 
is dat de concurrentie in dit 
deel van de AV-Top 50 zo’n 
tien procent meer mede-
werkers heeft en daarmee 
ook een hogere omzet 

AV-TOP 50 PROFIELEN

JAN© ACCOUNTANTS STEEG MAAR LIEFST 
DRIE PLEKKEN IN DE AV-TOP 50

haalt. Lansigt heeft vesti-
gingen in Alphen aan den 
Rijn, Gouda en Ridderkerk. 
In 2023 zal laatstgenoemde 
vestiging verhuizen naar 
Barendrecht.
Lees ook het portret van 
Lansigt op pagina 114.

39. 
SCHUITEMAN
Hoewel het aantal fte met 
slechts één daalde, wist 
Schuiteman de omzet per 
fte op te schroeven met 
10.000 euro, ofwel 8 pro-
cent. Ondanks die pruden-
te prestatie maakte het 
kantoor een pas op de 
plaats in de ranglijst. Mis-
schien dat de nieuwe CFO 
Willem Koens en het nieu-
we directielid Hans 
Havelaar, die begin 2022 
aantrad om de samenstel-
discipline te versterken, 
Schuiteman in de ranglijst 
weten op te stuwen.
Lees ook het portret van 
Schuiteman op pagina 136.

40. 
DE HOOGE WAERDER
Op de vijf kantoren in 
Noord-Holland van De 
Hooge Waerder zag men 
aantal medewerkers toene-
men tot 106 fte. Met een 
omzetgroei van bijna 6 pro-
cent schoof het kantoor 
twee plekken op in de AV-
Top 50. De Hooge Waerder 
slaagt er onvoldoende in 
de omzetgroei per fte te la-
ten meegroeien. Een plus 

van nog geen procent is 
beduidend minder dan de 
kantoren die net boven 
en onder De Hooge Waer-
der staan genoteerd.
Lees ook het portret van De 
Hooge Waerder op pagina 
104.

41. 
HOEK EN BLOK
Hoek en Blok, met kanto-
ren in Sliedrecht en Ba-
rendrecht, publiceert de 
eigen omzetcijfers op 
haar website. Deze trans-
parantie kom je maar zel-
den tegen bij MKB-ac-
countants. De cijfers van 
Hoek en Blok tonen dat 
het kantoor gemiddeld 
groeit. Zo’n 4 procent 

meer omzet, 1 procent 
meer medewerkers en 
een 3 procent hogere om-
zet per fte. Het resultaat 
is dat Hoek en Blok, net 
als vorig jaar, geparkeerd 
staat op plek 41.
Lees ook het portret van 
Hoek en Blok op pagina 
106.

42. 
JOANKNECHT
Dit Eindhovense kantoor 
zoekt tegenwoordig crea-

tief naar nieuw talent 
door zelf te solliciteren bij 
mogelijke nieuwe mede-
werkers. Er is voor deze 
aanpak gekozen omdat 
de traditionele werving in 
2021 te weinig vruchten 
afwierp. De toename van 

6 fte (een plus 5,5 pro-
cent) was in lijn met het 
branchegemiddelde, 
maar niet genoeg om de 
groeiambities van Joan-
knecht echt gestalte te ge-
ven.
Lees ook het portret van 
Joanknecht op pagina 110.

43.
OMNYACC
Omnyacc telt als netwerk 
weliswaar zeven kantoren 

in Noord-Holland en één 
in Leeuwarden, maar de 
cijfers in onze ranglijst be-
perken zich tot de hol-
dingvennootschap Om-
nyTop. Die omvat de 
vestigingen in Den Helder, 
Leeuwarden, Schagen en 
op Texel. In 2022 werd het 
dertigjarige bestaan van 
Omnyacc gevierd. Een 
omzetgroei van 6,7 pro-
cent en een omzetplus 
per fte van 5,7 procent 
dragen bij aan de feest-
vreugde. Maar de kers op 
de taart ontbreekt: in 2021 
wist Omnyacc slechts met 
1 fte te groeien, op een to-
taal van 115 fte.
Lees ook het portret van 
Omnyacc op pagina 122.

44. 
CROWE PEAK
In de onderste regionen 
van de AV-Top 50 vallen 
de verschuivingen op: 
Crowe Peak steeg twee 
posities naar plaats 44. 
Die sprong lijkt het gevolg 
van een succesvol ar-

beidsmarktbeleid. Een 
groei van 8 fte betekent 
voor Crowe Peak dat het 
aantal fte’s in 2021 met 10 
procent groeide. Het kan-
toor heeft vestigingen in 
Amsterdam, Rotterdam 
en Nijmegen. Crowe Peak 
is onderdeel van Crowe 
Peak Global, dat actief is 
in 145 landen.

45. 
OOVB
Over dit kantoor met vijf 
vestigingen in Oost-Bra-
bant en de regio-Nijme-
gen hoort onze redactie 
zelden iets. Maar in okto-
ber 2021 kwam partner 
Jeroen van Boekel zowaar 
aan het woord op NOS.nl. 
Het ging over de NOW-af-
rekening: OOvB werd 
platgebeld door onderne-
mers die hun NOW-aan-
vraag wilden laten contro-
leren. ‘Maar wij hebben 
het druk genoeg, onze ei-
gen klanten gaan voor’, 
aldus Van Boekel. En die 
klanten stuwden de om-
zet met 16 procent op in 
2021 – goed voor een stij-
ging van vier plekken.

46. 
RIJKSE
Rijkse is een Zeeuws ac-
countantskantoor dat 
sinds 1955 actief is en in-
middels zes vestigingen 
exploiteert. Het bedrijf 
zette één bescheiden 
stapje vooruit in 2021. Mis-
schien kan Rijkse zich la-

‘WE WILLEN JOANKNECHT ZELFSTANDIG ÉN 
IN NOG BETERE VORM EN CONDITIE OVER-
DRAGEN AAN DE VOLGENDE GENERATIE’
Stefan Suy
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34. 
ESHUIS
Eshuis is de derde groot-
ste groeier in de AV-Top 
50. De omzet van Eshuis 
pluste in 2021 liefst 30 
procent – goed voor zes 

plekken hoger dan vorig 
jaar. De sterkste groei 
wordt geboekt in audits, 
waarmee het zelfs 62 pro-
cent groeide. Eshuis heeft 
eigen kantoren in Almelo, 
Amersfoort en Enschede. 
Vorig jaar sloot Road 2 BI 
uit Hengevelde zich aan 
bij het kantoor, in 2022 
volgde HZG uit Gronin-
gen.
Lees ook het portret van 
Eshuis op pagina 94.

35. 
JAN©
JAN©, met vier vestigin-
gen in de regio Noord- en 
Zuid-Holland, schakelde 
in 2021 naar een hogere 
versnelling na een pas op 
de plaats in 2020. Drie 
plekken steeg het kantoor 
op de AV-Top 50. De om-
zet groeit met meer dan 6 
procent en vooral de om-
zet per fte wordt met een 
krimpend aantal mede-
werkers opgekrikt. Die 

gaat ruim 11 procent om-
hoog naar een voor de 
branche ruim gemiddelde 
€ 132.000. Alleen bij KPMG 
(nr. 4) is de productiviteit 
per fte dit boekjaar sterker 
omhooggegaan.
Lees ook het portret van 
JAN© op pagina 108.

36. 
STOLWIJK KENNIS-
NETWERK
Stolwijk, met vier vestigin-
gen in oostelijk Gelderland, 
wil in 2026 hét kennisnet-
werk zijn voor het MKB in 
midden en oostelijk Neder-
land. Met een omzetgroei 
van 10 procent lijkt het kan-
toor op de goede koers. 
Toch daalt het kantoor drie 
plaatsen. Dat komt doordat 
het kantoor op de arbeids-
markt de boot lijkt te mis-
sen. Stolwijk kreeg er in 
2021 slechts 4 fte bij, een 
plusje van 3 procent.

37.
ESJ
ESJ is een accountantskan-
toor met vier vestigingen in 
de regio Rijnmond en 
West-Brabant, en een kan-
toor op Schiphol. De omzet 
groeide met bijna 9 pro-
cent en het aantal mede-
werkers nam met ruim 6 
procent toe. ESJ, dat is aan-
gesloten bij het internatio-
nale netwerk Allinial Global, 
identifi ceert zich met de 
poema, een scherpzinnig 
dier met een vooruitziende 
blik. De omzetgroei van bij-
na 9 procent is katachtiger 
dan het gemiddelde – in de 
omzet per fte zit nog ruim-
te voor een spurt.

38. 
LANSIGT
Ondanks een sterke omzet-
groei van ruim 13 procent 
en een toename van de 
omzet per medewerker 
van 7 procent daalt Lansigt 
één positie. Een verklaring 
is dat de concurrentie in dit 
deel van de AV-Top 50 zo’n 
tien procent meer mede-
werkers heeft en daarmee 
ook een hogere omzet 

AV-TOP 50 PROFIELEN

JAN© ACCOUNTANTS STEEG MAAR LIEFST 
DRIE PLEKKEN IN DE AV-TOP 50

haalt. Lansigt heeft vesti-
gingen in Alphen aan den 
Rijn, Gouda en Ridderkerk. 
In 2023 zal laatstgenoemde 
vestiging verhuizen naar 
Barendrecht.
Lees ook het portret van 
Lansigt op pagina 114.

39. 
SCHUITEMAN
Hoewel het aantal fte met 
slechts één daalde, wist 
Schuiteman de omzet per 
fte op te schroeven met 
10.000 euro, ofwel 8 pro-
cent. Ondanks die pruden-
te prestatie maakte het 
kantoor een pas op de 
plaats in de ranglijst. Mis-
schien dat de nieuwe CFO 
Willem Koens en het nieu-
we directielid Hans 
Havelaar, die begin 2022 
aantrad om de samenstel-
discipline te versterken, 
Schuiteman in de ranglijst 
weten op te stuwen.
Lees ook het portret van 
Schuiteman op pagina 136.

40. 
DE HOOGE WAERDER
Op de vijf kantoren in 
Noord-Holland van De 
Hooge Waerder zag men 
aantal medewerkers toene-
men tot 106 fte. Met een 
omzetgroei van bijna 6 pro-
cent schoof het kantoor 
twee plekken op in de AV-
Top 50. De Hooge Waerder 
slaagt er onvoldoende in 
de omzetgroei per fte te la-
ten meegroeien. Een plus 

van nog geen procent is 
beduidend minder dan de 
kantoren die net boven 
en onder De Hooge Waer-
der staan genoteerd.
Lees ook het portret van De 
Hooge Waerder op pagina 
104.

41. 
HOEK EN BLOK
Hoek en Blok, met kanto-
ren in Sliedrecht en Ba-
rendrecht, publiceert de 
eigen omzetcijfers op 
haar website. Deze trans-
parantie kom je maar zel-
den tegen bij MKB-ac-
countants. De cijfers van 
Hoek en Blok tonen dat 
het kantoor gemiddeld 
groeit. Zo’n 4 procent 

meer omzet, 1 procent 
meer medewerkers en 
een 3 procent hogere om-
zet per fte. Het resultaat 
is dat Hoek en Blok, net 
als vorig jaar, geparkeerd 
staat op plek 41.
Lees ook het portret van 
Hoek en Blok op pagina 
106.

42. 
JOANKNECHT
Dit Eindhovense kantoor 
zoekt tegenwoordig crea-

tief naar nieuw talent 
door zelf te solliciteren bij 
mogelijke nieuwe mede-
werkers. Er is voor deze 
aanpak gekozen omdat 
de traditionele werving in 
2021 te weinig vruchten 
afwierp. De toename van 

6 fte (een plus 5,5 pro-
cent) was in lijn met het 
branchegemiddelde, 
maar niet genoeg om de 
groeiambities van Joan-
knecht echt gestalte te ge-
ven.
Lees ook het portret van 
Joanknecht op pagina 110.

43.
OMNYACC
Omnyacc telt als netwerk 
weliswaar zeven kantoren 

in Noord-Holland en één 
in Leeuwarden, maar de 
cijfers in onze ranglijst be-
perken zich tot de hol-
dingvennootschap Om-
nyTop. Die omvat de 
vestigingen in Den Helder, 
Leeuwarden, Schagen en 
op Texel. In 2022 werd het 
dertigjarige bestaan van 
Omnyacc gevierd. Een 
omzetgroei van 6,7 pro-
cent en een omzetplus 
per fte van 5,7 procent 
dragen bij aan de feest-
vreugde. Maar de kers op 
de taart ontbreekt: in 2021 
wist Omnyacc slechts met 
1 fte te groeien, op een to-
taal van 115 fte.
Lees ook het portret van 
Omnyacc op pagina 122.

44. 
CROWE PEAK
In de onderste regionen 
van de AV-Top 50 vallen 
de verschuivingen op: 
Crowe Peak steeg twee 
posities naar plaats 44. 
Die sprong lijkt het gevolg 
van een succesvol ar-

beidsmarktbeleid. Een 
groei van 8 fte betekent 
voor Crowe Peak dat het 
aantal fte’s in 2021 met 10 
procent groeide. Het kan-
toor heeft vestigingen in 
Amsterdam, Rotterdam 
en Nijmegen. Crowe Peak 
is onderdeel van Crowe 
Peak Global, dat actief is 
in 145 landen.

45. 
OOVB
Over dit kantoor met vijf 
vestigingen in Oost-Bra-
bant en de regio-Nijme-
gen hoort onze redactie 
zelden iets. Maar in okto-
ber 2021 kwam partner 
Jeroen van Boekel zowaar 
aan het woord op NOS.nl. 
Het ging over de NOW-af-
rekening: OOvB werd 
platgebeld door onderne-
mers die hun NOW-aan-
vraag wilden laten contro-
leren. ‘Maar wij hebben 
het druk genoeg, onze ei-
gen klanten gaan voor’, 
aldus Van Boekel. En die 
klanten stuwden de om-
zet met 16 procent op in 
2021 – goed voor een stij-
ging van vier plekken.

46. 
RIJKSE
Rijkse is een Zeeuws ac-
countantskantoor dat 
sinds 1955 actief is en in-
middels zes vestigingen 
exploiteert. Het bedrijf 
zette één bescheiden 
stapje vooruit in 2021. Mis-
schien kan Rijkse zich la-

‘WE WILLEN JOANKNECHT ZELFSTANDIG ÉN 
IN NOG BETERE VORM EN CONDITIE OVER-
DRAGEN AAN DE VOLGENDE GENERATIE’
Stefan Suy
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ten inspireren door zijn 
22-jarige assistent-ac-
countant Emma Brandes. 
Zij stelde zich in juli 2022 
ten doel duizend ‘swing-
overs’ op één dag te ma-
ken. Oftewel: in een touw 

omhoogklimmen, koprol 
over een balk maken en 
weer afdalen. Met haar 
record (als eerste vrouw 
in Nederland) haalde ze 
geld op voor een goed 
doel.
Lees ook het portret van 
Rijkse op pagina 130.

47. 
ABIN
ABIN is een accountants-
kantoor met vestigingen 
in Noordwijk en Voorburg 
dat in 2021 een plaatsje 
opschoof in de ranglijst. 
De omzet nam licht toe, 
maar het aantal fte’s 
kromp met één. De omzet 
per fte pluste met 9 pro-
cent naar ruim 134 dui-
zend euro – een bovenge-
middeld gezonde 
prestatie voor de AV-Top 
50.

48. 
WESSELMAN
Vorig jaar ontvingen wij 
geen cijfers van Wessel-

man, dat gezien zijn om-
vang ook toen al een posi-
tie verdiende in de 
ranglijst. Dit jaar maakt 
het kantoor dat goed, wat 
het tot de hoogste nieuw-
komer maakt in de AV-

Top 50. Het ruim veertig 
jaar oude kantoor, met 
vestigingen in Helmond 
en Eindhoven, werpt zich 
op als adviseur van fami-
liebedrijven. Wesselman 
groeide in 2021 met ruim 
10 procent, mede door ze-
ven fte (een plus van 7 
procent) toe te voegen.
Lees ook het portret van 
Wesselman op pagina 144.

‘ALS JE GEEN GEMOTIVEERD TEAM HEBT, 
KRIJG JE GEEN KWALITEIT’
Marfred de Leeuw

49. 
VALLEI
Vorig jaar gaf directeur 
Marfred de Leeuw aan lie-
ver nog buiten de AV-Top 
50 te staan en erin te 
groeien en dan erin te 
staan en eruit te vallen. 
Het scenario dat hij wens-
te, is uitgekomen: Vallei 
Accountants & Adviseurs 
is op eigen kracht toege-
treden tot de AV-Top 50. 
Het jonge kantoor heeft 
drie vestigingen, waarvan 
een in Amsterdam. Vallei 
bedient onder meer – hoe 
kan het ook anders met 
een kantoor in Barneveld 
– kippenboeren. Op agra-
rische vakwebsites is Val-
lei-adviseur Nico van Ec-
keveld een veelgevraagde 
deskundige.
Lees ook het portret van 
Vallei op pagina 138.

50. 
LONDEN & VAN 
HOLLAND
De derde en laatste nieuw-
komer in deze AV-Top 50. 
Londen & Van Holland is 
een echt Amsterdams kan-
toor met acht vennoten en 
een geschiedenis van bijna 
dertig jaar dat zijn talen 
spreekt (Nederlands, 
Engels, Frans, Duits en 
Turks, aldus de website). 
Londen & Van Holland is 
aangesloten bij Integra 
International, een netwerk 
van ruim 120 zelfstandige 
accountants-en advieskan-
toren in meer dan 65 
landen.
Lees ook het portret van 
Londen & Van Holland op 
pagina 116.

OVER DE AV-TOP 50
De AV-Top 50 is tot stand ge-
komen met medewerking 
van Arjen Schutte van Full 
Finance Consultants. De lijst 
is samengesteld op basis van 
gepubliceerde jaarstukken 
en door de accountantskan-
toren aan de redactie be-
schikbaar gestelde fi nanciële 
gegevens. De kantoren zijn in 
de gelegenheid gesteld de 
feiten te controleren en hun 
prestaties toe te lichten.



WORD VRIEND 
VAN AV

10 VACATURES
VOOR € 750,- EN
NOG VEEL MEER

Geef door aan HR-adviseur



Tekst: Naomi van Esschoten

44 AV-TOP 50  |  DECEMBER 2022 45DECEMBER 2022 | AV-TOP 50

VAN ONZE PARTNER

‘Succesvol automa-
tiseren begint bij het 
overstapproces'

Boekhouden is meer dan cijfers verwerken en jaarlijks terugblikken op 
de resultaten. In de visie van accountantskantoor Tamek is het naast de 
klant staan en die realtime voorzien van advies. Visma | yuki blijkt 
daarin de juiste softwarepartner.

meteen uit. ‘Dit onlineplatform biedt een hoge 
automatiseringsgraad en is eenvoudig in gebruik 
voor zowel ons als onze klanten. Zo verloopt alle 
communicatie met klanten via het portaal. Dat 
voorkomt dat mails blijven liggen: je ziet in een 
oogopslag of er een vraag is gesteld bij een in- of 
verkoopfactuur.’

DAADWERKELIJK SUCCES
De overstap betekende voor Tamek niet alleen 
leren omgaan met andere boekhoudsoftware, 
maar vooral ook een compleet andere manier 
van werken. Daarom besteedt Yuki veel tijd en 
aandacht aan het onboardingproces. ‘Mijn func-
tietitel Customer Success Manager omschrijft het 
perfect’, vertelt Jamie van Rest. ‘Ik ben er om van 
werken met Yuki daadwerkelijk een succes te ma-
ken. En dat is geen kwestie van een softwarepak-
ket over de schutting gooien en mensen een 
middag trainen. Het vraagt om een gedegen stra-
tegie.’ Zo brengt Van Rest eerst in kaart wat het 
automatiseren moet opleveren. ‘Vervolgens kijken 
we hoe het team eruitziet, welke valkuilen we 
kunnen verwachten en wat er nodig is om echt 
anders te gaan werken. Daar steek ik de begelei-
ding op in. The Yuki Way, noemen we dat. Die om-
slag maken vraagt tijd: mensen moeten technisch 
anders werken en vaak ook een andere rol inne-
men. Door de automatische controles ontstaan 

Vijftig procent. Dat is het percentage tijd dat 
accountant Franc Meijer van Tamek en zijn colle-
ga’s vrij spelen sinds een groot deel van de boek-
houding is geautomatiseerd. Tijd ‘over’ heeft hij 
niet: het kantoor met zes vestigingen in regio 
Zwolle groeit en ook hier is de arbeidsmarktkrap-
te voelbaar. ‘Maar we zaten op zaterdag regelma-
tig op kantoor voor de laatste BTW-aangiftes. Dat 
komt niet meer voor’, vertelt hij. ‘Bovendien zie ik 
dankzij het overzichtelijke dashboard meteen 
opvallende zaken, zoals onverwacht hoge kosten 
of een tegenvallende omzet. Dan bel ik de klant 
even.’

JAMIE VAN REST

‘DOOR HET REALTIME INZICHT 
KUNNEN WE ONDERNEMERS HET 
HELE JAAR DOOR ADVISEREN’
Franc Meijer

OVERZICHTELIJK PLATFORM
Dit was precies het doel van de directie toen die 
in 2019 besloot te kijken naar een toekomstbe-
stendig boekhoudplatform. ‘Onze visie was om 
verregaand te automatiseren’, vertelt Meijer. ‘We 
willen efficiënter werken om meer tijd te beste-
den aan dienstverlening en advies.’ Yuki sprong er 

inzichten die de accountant kan vertalen naar 
bruikbare kennis voor de ondernemer.’

ANDERE FOCUS
Ook bij Tamek was dat de grootste uitdaging in 
het veranderproces. Van Rest: ‘Yuki’s kwaliteits-
monitor doet elke nacht volautomatisch 21 
kwaliteitscontroles op de belangrijkste hoofdon-
derdelen van de administratie. Het voordeel is dat 
de medewerkers die de administratie verwerken 
zo meer tijd hebben om zaken op te pakken die 
aandacht nodig hebben.’ Meijer: ‘Dat was wel 
wennen: mensen vonden het aanvankelijk lastig 
de controle los te laten of iets niet tóch even ‘snel’ 
handmatig in te voeren.’ Een bijkomend obstakel 
was dat de boekhoudkundig medewerkers op 
verschillende vestigingen werken. Van Rest: ‘In de 
praktijk betekende dit dat zij na de training niet 
even konden sparren met collega’s bij vragen. Dat 
hebben we opgelost door twee key users op te 
leiden die nu dienen als vraagbaak voor alle 
vestigingen.’ 

MAATWERK
Ook vroeg de implementatie hier en daar maat-
werk. ‘Zo werkt Tamek met relatiemanagers’, 
vertelt Van Rest. ‘Zij zijn de schakel met de onder-
nemer. Het is hun taak de klant te enthousias-
meren om de app en het onlineplatform te 
gebruiken. Maar zelf werken zij niet met Yuki. 
Door de relatiemanagers een aparte training te 
geven, kunnen zij alsnog goed overbrengen wat 
het platform ondernemers biedt.’ Meijer: ‘En dat 
merken we: een enkeling werkt nog op de oude 
manier, maar nieuwe klanten en jonge onderne-
mers pakken het snel op.’ Daardoor zien de 
accountants van Tamek nu ook het enorme 
verschil. ‘Voor sommige klanten, die niet met Yuki 
werken, hebben we net de jaarrekening van 2020 
afgerond. Een adviesgesprek daarover is nu dan 
nog weinig zinvol’, vertelt hij. ‘Andersom hebben 
we steeds meer klanten die meteen aan de slag 
gaan met Yuki. Hun leveranciers sturen de factu-
ren rechtstreeks naar de inbox van Yuki. Daar 
worden de facturen automatisch herkend en 
verwerkt in de digitale archiefkast. En via de app 
zien de klanten precies hoe ze ervoor staan. Wij 
kunnen ze vervolgens realtime van advies 
voorzien of proactief benaderen. Er is meer 
persoonlijk contact. En niet alleen bij het jaarlijkse 
adviesgesprek, maar juist het hele jaar door.’

SMAAK TE PAKKEN
Hoe Franc Meijer terugkijkt op de overstap? ‘De 
goede begeleiding werpt echt zijn vruchten af’, 
vindt de accountant van Tamek. ‘Inmiddels heb-
ben we de smaak te pakken. De komende tijd 
hopen we onze automatiseringsgraad nog verder 
omhoog te brengen.’ Jamie van Rest: ‘Dankzij de 
begeleiding, de kwaliteitsmonitor en het enthousi-
asme van medewerkers en ondernemers berei-
ken kantoren gemiddeld 60 procent efficiëntie. 
Sommigen scoren nog hoger. Maar zelfs als je de 
helft van de tijd bespaart, kun je je business al 
verdubbelen.’

YUKI

Visma | yuki is een softwarebedrijf met ves-
tigingen in Rotterdam, Antwerpen en Barce-
lona. Met ruim 200 medewerkers is het 
voorloper op het gebied van automatisering 
van de boekhouding. Yuki is onderdeel van 
de Visma Connected Experience voor 
accountants. Met de Connected Experience 
werken innovatieve Visma-bedrijven samen 
aan een compleet toekomstbestendig 
ecosysteem voor de accountancysector.

FRANC MEIJER
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AV-TOP 50 DE GROTE VIER

SUBURBANISATIE 
En toch is er iets aan het rommelen bij de grote 
vier. In boekjaar 2020/2021 ging het de Big4 niet 
voor de wind. Twee kantoren daalden in omzet en 
elk van de vier kromp in het aantal mensen. 
Opgeteld verlieten 649 fte de grote vier. Waar die 
medewerkers heen gingen? Een aanzienlijk deel 
trad in dienst bij MKB-kantoren. 
Dat wil zeggen: bij aanzienlijk kleinere kantoren. 
De middenmoot, de nummers 5 tot en met 15, 
zagen hun loonlijsten opgeteld met 2,5 procent 

Er mogen weliswaar veel veranderingen gaande 
zijn in de AV-Top 50, er is altijd één constante: de 
top 5 wordt gedomineerd door dezelfde partijen. 
Op de vaste vijfde positie staat BDO, en daarbo-
ven de zogenoemde Big4: met sinds 2015 
Deloitte op kop, in wisselende formaties gevolgd 
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schoots te compenseren. Toch gaat het hier voor-
al om consultants: slechts een op de negen van 
deze nieuwe aanwas is aan de slag gegaan bij 
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Bij PwC is de daling voortgezet: 120 fte verloor de 
fi rma. Ook daar is sprake van een uitruil van 
accountants, ten gunste van adviseurs. PwC 
Assurance zag zijn loonlijst in boekjaar 2021-2022 
krimpen met 141 fte. De uitstroom van accoun-
tants zet zich daar voort. De jongste cijfers van EY 
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Op ontastbare hoogte, ver boven de MKB-kantoren, prijken steevast de 
Grote Vier accountskantoren. Opgeteld verloren de Big4 in een jaar tijd 
649 fte’s. Is hun rol als aantrekkelijke werkgever uitgespeeld?
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Noord-Brabant is een powerhouse. Met zijn 
bovengemiddelde economische groei, zijn stevig 
gewortelde familiebedrijven en de vele MKB-
ondernemingen die actief zijn als toeleveranciers 
aan hightechbedrijven en industriële giganten in 
Duitsland, is de provincie een aantrekkelijke regio. 
Ook voor landelijke accountantskantoren, waar-

voor mainport Eindhoven een aantrekkelijke 
kantoorlocatie is. Maar dieper in de Brabantse 
haarvaten zijn in de accountancy grote verschui-
vingen gaande. Juist de regionale helden voeren 
een slag om dominantie bezuiden de Moerdijk. 
Accountancy Vanmorgen zette de actuele ver-
schuivingen in de Brabantse markt op een rij.
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49DECEMBER 2022 | AV-TOP 50  

De Brabantse slag
Tekst: Misha Hofl and

In de accountancy vormt Noord-Brabant een eigen marktsegment. Tien 
herkenbaar Brabantse kantoren vechten daar als lokale held om de 
meeste dominante positie. De bovengemiddeld bedrijvige economie, het 
sterke MKB en de internationale naam van brainport Eindhoven maken 
dat accountantskantoren verlekkerd focussen bezuiden Moerdijk. De 
slag om Brabant is in volle gang.

RANG KANTOOR HOOFDKANTOOR OMZET 

(x € 1 mln.)

MEDEWERKERS

(fte)

OMZETGROEI (%) GROEI 

MEDEWERKERS 

(%)

13 HLB WVDB Waalre 69,1 549 +2,2 +8,7
15 ABAB Tilburg 60,7 580 -3,4 -4,8
16 Crowe Foederer Eindhoven 57,2 422 +8,5 +9,0
21 Van Oers Breda 40,2 344 +9,2 +6,5
30 Bol Boxmeer 22,2 169 +7,7 +5,0
31 Vermetten Gilze 19,3 170 +25,6 +21,7
37 ESJ Etten-Leur 17,2 144 +8,9 +6,4
42 Joanknecht Eindhoven 14,4 116 +11,3 +5,5
45 OOvB Cuijk 12,0 98 +15,9 +14,0
48 Wesselman Helmond 11,7 104 +10,5 +6,8

We keken naar accountantskantoren in de AV-Top 50 met een dominant Brabants profi el en een hoofdvestiging in de 
provincie. 

Afgaand op de omzet van kantoren in de top 50 
tekent zich een soort Brabantse Big3 af, bestaan-
de uit HLB Witlox Van den Boomen (nr. 13), 
ABAB (nr. 15) en Crowe Foederer (nr. 16). 
Van Oers (nr. 21) bungelt als best of the rest tus-
sen de groten en de relatieve kleintjes in de AV-
Top 50 in. Die laatste groep wordt dan weer aan-
gevoerd door het uitstekend presterende 
Bol (nr. 30). Of dat op termijn zo blijft is nog maar 
de vraag, want onder de kleintjes bij de top 
50-kantoren bevindt zich ook Vermetten (nr. 31), 
dat de laatste jaren fl ink groeit.
Die groei is te danken aan een off ensieve overna-
mestrategie. Daarmee staat het Brabantse kan-
toor niet op zichzelf. Volgens zelfstandig compli-
anceprofessional Arnout van Kempen zijn veel 
van de veranderingen te danken aan een toene-
mend aantal fusies en overnames. Een terechte 
keuze, vindt hij. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de 
toekomst van controlekantoren is gelegen in of-
wel klein zijn en daar veel plezier in hebben, of 
doorgroeien totdat ze groot genoeg zijn om din-
gen zelf te automatiseren, te standaardiseren en 
een goede organisatie neer te zetten.’ Andere 

strategieën tussen die twee keuzes in acht Van 
Kempen ‘vrij kansloos’. En dus zullen grote kanto-
ren proberen nog groter te worden. ‘De meeste 
top 50-kantoren in Brabant snappen dat goed. 
Mijn indruk is dat HLB WVDB het wat dat betreft 
heel goed doet, ook qua organisatieopbouw. Ze 
gebruiken hun schaalgrootte op een verstandige 
manier.’

DE NIEUWE LOKALE HELD
In de denkbeeldige Brabantse accountancyrang-
lijst staat HLB Witlox Van den Boomen (nr. 13)
aan kop. Dat is niet voor niets – feitelijk zijn de 
twee fusiekantoren HLB Van Daal en Witlox van 
den Boomen (WVDB) de instigatoren van veel van 
de huidige marktbewegingen. In april 2021 kondig-
den zij een fusie aan die terugwerkend per 1 janu-
ari 2021 van kracht werd. Zo ontstond met het 
nieuwe fusiekantoor HLB Witlox van den Boomen 
in één klap een dominante Brabantse accountan-
cyspeler. De twee accountantskantoren vulden 
elkaar goed aan, met hun oriëntatie op het MKB 
en hun vergelijkbare omvang. WVDB had vestigin-
gen in Waalre en Rosmalen en bood werk aan 
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ruim 325 medewerkers. HLB Van Daal telde ten 
tijde van de fusie ongeveer 300 medewerkers en 
kende vestigingen in Waalwijk, Dongen, Gemert, 
Schijndel en het Limburgse Valkenburg. 
Fusiekantoren leveren meestal na het samengaan 
omzet in en raken personeel kwijt, maar uit de 
nieuwe top 50 blijkt dat bij HLB Witlox Van den 
Boomen vooralsnog niet op te gaan. Een uitste-
kende prestatie van het nieuwe kantoor, al blijft 
het afwachten wat het eff ect van de fusie op lan-
gere termijn zal zijn.
Strategisch is het samengaan van de twee kanto-
ren interessant. Accountancy Vanmorgen inter-
viewde bestuurders Rob Becx (HLB Van Daal) en 
Stephan Seijkens (WVDB) ten tijde van het nieuws 
over de fusie. Daaruit werd duidelijk dat de stap is 
genomen met een duidelijk doel voor de langere 
termijn in het achterhoofd: de slagkracht uitbrei-
den in het zuiden van Nederland. HLB Van Daal 
raakte er namelijk van overtuigd dat er meer mas-
sa nodig is om klanten op termijn optimaal te 
kunnen blijven bedienen, schetste Becx de aanlei-
ding voor de fusiegesprekken. WVDB’er Seijkens: 
‘Het gaat puur om groei in de markten waarin we 
actief zijn.’ Voor Seijkens is Zuid-Nederland een 
groeibriljant in de Nederlandse economie. ‘Het in-
ternationaliseert daar enorm snel en de bedrijvig-
heid neemt hard toe.’ Seijkens omschrijft het kan-
toor als ‘een serieus alternatief’ voor grotere 
kantoren. Dat komt door de ‘menselijke maat’ die 
vooropstaat in beide kantoren. ‘We hebben uit-
eindelijk beiden een Brabantse signatuur en 
cultuur: pragmatisch en laagdrempelig.’

DE GEWORTELDE AGRI-GIGANT
Met ABAB kent Noord-Brabant nog een opvallen-
de speler van formaat. ABAB heeft 9 vestigingen 
in Noord-Brabant en het hoofdkantoor is geves-
tigd in Tilburg. Het profi el van het bedrijf is echter 
niet puur Brabants, want daarnaast zijn er ook 
enkele ABAB-vestigingen in Zeeland, Limburg en 
Gelderland. Het accountantskantoor met agrari-
sche roots werd jarenlang vooral gekenmerkt 
door stabiliteit, met jaaromzetten tussen de 55 en 
60 miljoen euro en een personeelsbestand van 
ruim 600 fte zonder al te veel verloop. Het eerste 
coronajaar (2020) wist ABAB met 62,8 miljoen 
voor het eerst substantieel boven de omzetgrens 
van 60 miljoen euro uit te komen en daarnaast 
werd een fl inke verbetering van het nettoresul-
taat gemeld. Bij het bekendmaken van die mooie 
cijfers vond er aan de top ook een bestuurlijke 

een van de grootste accountancy- en advieskanto-
ren in West-Brabant. Het kantoor maakte de afge-
lopen jaren een gestage groei door, met bijna 
jaarlijks een aardig plusje qua omzet. Directie-
voorzitter Peter Hofwegen verklaarde de groei 
eerder dit jaar door een succesvol personeels-
beleid: ‘In de audittak hebben we nauwelijks ver-
loop maar we zijn wel in staat geweest ervaren 
krachten aan te trekken. We werken daar nu met 
75 mensen, waarmee we in Brabant een van de 
grootste zo niet het grootste auditkantoor zijn. 
Dat trekt ook weer nieuwe mensen aan. Kijk, 
auditklanten werven is op dit moment niet moei-
lijk, het gaat om voldoende medewerkers.’ 
Hofwegen ziet de trend dat geboren Brabanders 
– nadat ze een tijd bij een Big4-kantoor in de 
Randstad hebben gewerkt – graag terugkeren 
naar de provincie. ‘En dan bij voorkeur gaan wer-
ken bij een groot regionaal kantoor.’

mes en fusies ook een stevige organisatie neer te 
zetten. ‘Crowe Foederer begrijpt de noodzaak van 
het groot zijn – niet om het groot zijn zelf, maar 
om een aantal dingen goed te kunnen neerzet-
ten.’
Volgens Van Kempen zijn er nog genoeg kleine 
kantoren om over te nemen of weg te concurre-
ren. ‘Aan de andere kant zit er ook zeker een risi-
co in zo’n overnamestrategie. Je kunt kapot groei-
en als je bijvoorbeeld te weinig kwaliteit 
overneemt, of te veel betaalt voor de goodwill. 
Dus je moet bij overnames wel zorgen dat het ook 
echt op korte termijn iets toevoegt.’
En rondom de provincie? Vanuit Limburg beweegt 
Koenen en Co (nr. 26) gestaag Oost-Brabant in. 
In het westen heeft Moore DRV een stevige posi-
tie. Verder weg naar het noordoosten heeft inves-
teringsmaatschappij Waterland het kantoor 
de Jong & Laan (nr. 10) voorzien van het nodige 
oorlogskapitaal. Van Kempen acht het waarschijn-
lijk dat de interesse van private equity in de ac-
countancy ook in Noord-Brabant vorm zal krijgen. 
‘Groei zit er bij veel Brabantse kantoren de ko-
mende jaren echt nog wel in, omdat de provincie 
economisch gezien een groeibriljant is. Dat maakt 
de provincie interessant om nauwgezet te blijven 
volgen.’

JUIST DE 
REGIONALE 
HELDEN 
VOEREN EEN 
SLAG OM 
DOMINAN-
TIE BEZUI-
DEN DE 
MOERDIJK

wisseling van de wacht plaats. John Verhagen 
nam na twaalf jaar afscheid als voorzitter van de 
raad van bestuur en werd opgevolgd door Ronald 
Meijers.
De nieuwe topman kreeg het meteen lastig, want 
in 2021 kromp ABAB in omzet (minus 3,3 procent), 
maar vooral in aantal fte’s (minus 4,8 procent). 
Met beide kengetallen presteerde het kantoor 
percentueel gezien het slechtst van alle kantoren 
in de AV-Top 50. Nieuwe topman Meijers liet ove-
rigens opvallend genoeg weten aan Accountancy 
Vanmorgen dat de krimp een bewuste keuze zou 
zijn. ‘Wij besteden veel energie aan impact, inno-
vatie en kwaliteit. Dan is een beetje krimp niet 
erg.’ Dat neemt niet weg dat de ontwikkeling van 
ABAB met argusogen zal worden bekeken: is de 
tijdelijke dip inderdaad de opmaat tot veel moois 
of een voorteken van mindere tijden?

HET BRABANTSE BUITENBEENTJE
Over het Brabantse profi el van Crowe Foederer 
kun je discussiëren. Het bedrijf heeft weliswaar 
zijn hoofdvestiging in Eindhoven, werd daar ook 
in 1961 opgericht en kent verder nog een vestiging 
in Bladel. Maar de nevenvestigingen in 
Amsterdam, Oostzaan, Lelystad en Limburg (3 
vestigingen) maken het kantoor inmiddels wat 
minder uitgesproken Brabants dan enkele provin-
ciegenoten. Naast veel klanten in het MKB 
bedient het accountantskantoor (met name van-
uit Amsterdam) ook veel private-equitypartijen en 
internationale, meer corporate bedrijven.
Crowe Foederer werd de afgelopen tijd geken-
merkt door jaren met fl inke groeispurten, afge-
wisseld met enkele jaren iets minder stevige 
groei. Afgelopen jaar kwam de omzet uit op 57,2 
miljoen euro, een stijging van 8,5 procent. De
ambitie is groot bij Crowe Foederer. Het kantoor 
liet eerder aan Accountancy Vanmorgen weten 
dat er voor dit jaar wordt gemikt op een groei van 
liefst 20 tot 25 procent, zowel door autonome 
groei als door de overnames van Personeelsdien-
sten Veghel (PDC) en CONTOUR accountants. Ook 
opvallend: Crowe Foederer werd eerder dit jaar 
een tijdje lamgelegd door een cyberaanval, waar-
over verder weinig details werden bekendge-
maakt.

DE AMBITIEUZE RUNNERS-UP
En dan zijn er nog de lokale helden met hun eigen 
ambities. Van Oers is met vestigingen in Breda, 
Etten-Leur, Oosterhout, Roosendaal en Zundert 

‘DE SPANNING IS GELEGEN IN HET 
NOODZAKELIJKE VERMOGEN VAN DE 
SNEL GROEIENDE KANTOREN OM NA 
DE OVERNAMES EN FUSIES OOK EEN 
STEVIGE ORGANISATIE NEER TE 
ZETTEN’
Arnout van Kempen

Onder de kleinere Brabantse kantoren in de 
AV-Top 50 valt vooral Vermetten op. Het accoun-
tantskantoor van oprichter John Vermetten profi -
leert zich als een no-nonsensebedrijf, dat de 
laatste jaren vooral opvalt door de forse groei via 
een fl inke hoeveelheid overnames. Daardoor 
heeft Vermetten inmiddels acht vestigingen. Het 
kantoor was eerder vooral actief in het westen en 
midden van Brabant, maar heeft dankzij een 
recente overname van Kalb Accountants uit 
Valkenswaard nu ook een vestiging in het oosten 
van de provincie.

UITDAGINGEN IN DE CONSOLIDATIE
Van Kempen – zelf Brabander van geboorte – 
begrijpt het overnamegeweld. Duidelijk is dat een 
overnamestrategie helpt schaalvoordelen te reali-
seren met de nieuwe omvang. De spanning is 
voor hem gelegen in het noodzakelijke vermogen 
van de snel groeiende kantoren om na de overna-
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DE BRABANTSE SLAG
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een van de grootste accountancy- en advieskanto-
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JUIST DE 
REGIONALE 
HELDEN 
VOEREN EEN 
SLAG OM 
DOMINAN-
TIE BEZUI-
DEN DE 
MOERDIJK
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nam na twaalf jaar afscheid als voorzitter van de 
raad van bestuur en werd opgevolgd door Ronald 
Meijers.
De nieuwe topman kreeg het meteen lastig, want 
in 2021 kromp ABAB in omzet (minus 3,3 procent), 
maar vooral in aantal fte’s (minus 4,8 procent). 
Met beide kengetallen presteerde het kantoor 
percentueel gezien het slechtst van alle kantoren 
in de AV-Top 50. Nieuwe topman Meijers liet ove-
rigens opvallend genoeg weten aan Accountancy 
Vanmorgen dat de krimp een bewuste keuze zou 
zijn. ‘Wij besteden veel energie aan impact, inno-
vatie en kwaliteit. Dan is een beetje krimp niet 
erg.’ Dat neemt niet weg dat de ontwikkeling van 
ABAB met argusogen zal worden bekeken: is de 
tijdelijke dip inderdaad de opmaat tot veel moois 
of een voorteken van mindere tijden?

HET BRABANTSE BUITENBEENTJE
Over het Brabantse profi el van Crowe Foederer 
kun je discussiëren. Het bedrijf heeft weliswaar 
zijn hoofdvestiging in Eindhoven, werd daar ook 
in 1961 opgericht en kent verder nog een vestiging 
in Bladel. Maar de nevenvestigingen in 
Amsterdam, Oostzaan, Lelystad en Limburg (3 
vestigingen) maken het kantoor inmiddels wat 
minder uitgesproken Brabants dan enkele provin-
ciegenoten. Naast veel klanten in het MKB 
bedient het accountantskantoor (met name van-
uit Amsterdam) ook veel private-equitypartijen en 
internationale, meer corporate bedrijven.
Crowe Foederer werd de afgelopen tijd geken-
merkt door jaren met fl inke groeispurten, afge-
wisseld met enkele jaren iets minder stevige 
groei. Afgelopen jaar kwam de omzet uit op 57,2 
miljoen euro, een stijging van 8,5 procent. De
ambitie is groot bij Crowe Foederer. Het kantoor 
liet eerder aan Accountancy Vanmorgen weten 
dat er voor dit jaar wordt gemikt op een groei van 
liefst 20 tot 25 procent, zowel door autonome 
groei als door de overnames van Personeelsdien-
sten Veghel (PDC) en CONTOUR accountants. Ook 
opvallend: Crowe Foederer werd eerder dit jaar 
een tijdje lamgelegd door een cyberaanval, waar-
over verder weinig details werden bekendge-
maakt.

DE AMBITIEUZE RUNNERS-UP
En dan zijn er nog de lokale helden met hun eigen 
ambities. Van Oers is met vestigingen in Breda, 
Etten-Leur, Oosterhout, Roosendaal en Zundert 

‘DE SPANNING IS GELEGEN IN HET 
NOODZAKELIJKE VERMOGEN VAN DE 
SNEL GROEIENDE KANTOREN OM NA 
DE OVERNAMES EN FUSIES OOK EEN 
STEVIGE ORGANISATIE NEER TE 
ZETTEN’
Arnout van Kempen

Onder de kleinere Brabantse kantoren in de 
AV-Top 50 valt vooral Vermetten op. Het accoun-
tantskantoor van oprichter John Vermetten profi -
leert zich als een no-nonsensebedrijf, dat de 
laatste jaren vooral opvalt door de forse groei via 
een fl inke hoeveelheid overnames. Daardoor 
heeft Vermetten inmiddels acht vestigingen. Het 
kantoor was eerder vooral actief in het westen en 
midden van Brabant, maar heeft dankzij een 
recente overname van Kalb Accountants uit 
Valkenswaard nu ook een vestiging in het oosten 
van de provincie.

UITDAGINGEN IN DE CONSOLIDATIE
Van Kempen – zelf Brabander van geboorte – 
begrijpt het overnamegeweld. Duidelijk is dat een 
overnamestrategie helpt schaalvoordelen te reali-
seren met de nieuwe omvang. De spanning is 
voor hem gelegen in het noodzakelijke vermogen 
van de snel groeiende kantoren om na de overna-



Tekst: Ellis Bloembergen

52 AV-TOP 50  |  DECEMBER 2022 53DECEMBER 2022 | AV-TOP 50

VAN ONZE PARTNER

Trainen op soft skills 
is absolute must

Het is vanzelfsprekend dat financiële professionals vakinhoudelijk 
blijven groeien. Maar tegenwoordig is het minstens zo belangrijk soft 
skills te ontwikkelen. Dat is de stellige overtuiging van accountants- en 
adviesorganisatie RSM. Het kantoor laat medewerkers daarom jaarlijks 
trainingen volgen aan de Professional Skills Academy, die mede wordt 
verzorgd in samenwerking met Markus Verbeek Praehep. 

SOFT-SKILLCURRICULUM 
Samen met onder andere opleidingsinstituut MVP 
ontwikkelde RSM een zogenoemd soft-skillcurri-
culum. Voor elke functie en elke fase in de loop-
baan is het volgens Nederkoorn waardevol om 
bepaalde trainingen te volgen. ‘We hebben samen 
met Markus Verbeek Praehep (MVP) goed geke-
ken waar bijvoorbeeld een beginnend fiscalist of 
een assistent-accountant in het tweede jaar 
tegenaan loopt. In het begin van de carrière gaat 
het om de basis van persoonlijke ontwikkeling; 
medewerkers ontdekken wie ze zijn en hoe ze 
zich verhouden tot collega’s en het team. Vrij snel 
daarna in de loopbaan ligt de focus op gespreks-
technieken en adviserende vaardigheden; het is 
vaak het moment waarop een collega meer klant-
contact heeft. Een medewerker die al enige jaren 
als professional werkt, kan weer baat hebben bij 
het ontwikkelen van leidinggevende of coachende 
vaardigheden.’ 

DILEMMA’S OP WERKGEBIED
Hoewel RSM voor elke functie een soft-skillcurri-
culum samenstelt, kunnen collega’s ook sugges-
ties doen. Nederkoorn: ’Elke medewerker is 
anders. De één wil graag de diepte in op het ad-
viesvlak, de ander wil juist leidinggevende vaar-
digheden verder ontwikkelen. Maar uiteindelijk 
krijgt iedereen wel dezelfde basis mee.’ Collega 
Montagne verduidelijkt dat sommige mensen ook 

Net als elk accountantskantoor vindt RSM het 
belangrijk te investeren in de ontwikkeling van 
medewerkers. Er is een RSM Academy die voor 
alle functies een groot scala aan vaktechnische 
cursussen biedt. Maar RSM heeft ook een 
Professional Skills Academy. Jaarlijks volgen alle 
medewerkers gedurende meerdere dagen diver-
se trainingen die aansluiten op hun behoeften. 
‘Dat gebeurt extern om even weg te zijn van kan-
toor, maar ook om andere collega’s te ontmoe-
ten; we nodigen onze medewerkers van alle vesti-
gingen en disciplines uit', vertelt HR-professional 
Caroline Nederkoorn, die zich binnen RSM bezig-
houdt met de opleidingsprogramma’s. Tijdens de 
opleiding is van oudsher veel aandacht voor hard 
skills, ofwel vakinhoudelijke kennis. Soft skills wa-
ren eerder een ondergeschoven kindje, terwijl die 
voor het uitoefenen van het vak steeds belangrij-
ker zijn geworden. ‘De klant is gebaat bij een pro-
fessional met adviserende kwaliteiten, die besluit-
vaardig is, goed kan luisteren en ook een 
vertrouwenspersoon is’, meent HR-businesspart-
ner Sandra Montagne. ‘De accountant is allang 
geen ouderwetse boekhouder meer die enkel 
met zijn neus in de cijfers zit.’ Volgens zowel 
Montagne als Nederkoorn leeft dit beeld bij jon-
geren ook steeds minder. ‘Zij kiezen ook voor het 
vak van accountant of fiscalist omdat ze het klan-
tencontact leuk vinden en met collega’s willen 
samenwerken.’

‘MVP DENKT INHOUDELIJK MEE EN 
WEET WAT ER SPEELT IN ONS VAK’ 
Caroline Nederkoorn

tegen bepaalde dilemma’s aanlopen. ‘Ze vinden 
het bijvoorbeeld lastig hun werk-privébalans te 
bewaken. Met een timemanagementtraining leer 
je niet alleen efficiënt te werken, maar je leert bij-
voorbeeld ook hoe je duidelijker grenzen kunt 
stellen.’ Montagne wil daarmee maar zeggen dat 
de trainingen in persoonlijke ontwikkeling heel 
breed zijn en dat RSM oog heeft voor ieders per-
soonlijke ontwikkeling.

REALISTISCHE SITUATIES 
Al drie jaar werkt RSM naar tevredenheid samen 
met MVP. ‘Onze contactpersoon, Mike van Hilten, 
begrijpt ons vakgebied ontzettend goed. Hij weet 
wat er speelt, zowel binnen onze organisatie als 
binnen de sector’, vindt Nederkoorn. Zowel de 
trainers als de acteurs snappen ons vak. Ze krui-
pen ongelooflijk goed in de rol van een klant. Voor 
onze collega’s zijn de simulaties daardoor heel re-
alistisch.’ De HR-professional legt uit dat mede-
werkers erop worden getraind met verschillende 
type klanten om te gaan. ‘Sommige ondernemers 
zijn heel open en gooien alles meteen op tafel. 
Maar er zijn ook ondernemers van wie je het ver-
trouwen moet winnen. We leren middels basis-
technieken hoe ze dat kunnen doen.’

organisatie groot genoeg is om een evenement 
als dit te faciliteren. ‘Het is elk jaar een uitdaging 
om in twee weken tijd alle medewerkers een trai-
ning te laten volgen. Bij de afgelopen editie bleek 
de animo voor een bepaalde training groter dan 
verwacht. Dankzij een groot netwerk van trainers 
kon MVP dat makkelijk opvangen.’ Voor collega’s 
van RSM is de jaarlijkse training aan de Professio-
nal Skills Academy niet alleen leerzaam maar ook 
heel leuk volgens Nederkoorn en Montagne. ‘Ze 
komen samen op een mooie locatie waar ze te-
vens samen eten en een nachtje blijven slapen. 
Zo leren ze collega’s van andere kantoren kennen 
en hebben ze alle ruimte om na te praten.’

MARKUS VERBEEK PRAEHEP

Markus Verbeek Praehep is al 125 jaar 
een gerenommeerd opleidingsinstituut 
voor boekhouders, accountants, sala-
risadministrateurs, belastingconsulen-
ten en -adviseurs en controllers. Het 
aanbod varieert van opleidingen op 
MBO, HBO, Master-. Post HBO- en Ba-
chelorniveau, tot kortere trainingen op 
vaktechnisch gebied. De lessen worden 
gegeven door ervaren docenten op 
meer dan 30 leslocaties.

CAROLINE
NEDERKOORN

BETERE DIENSTVERLENING 
De Professional Skills Academy is volgens beide 
HR-professionals een waardevolle aanvulling op 
het opleidingsprogramma. ’We hebben veel colle-
ga’s die als junior binnenkomen en doorgroeien 
tot senior accountant. Ze maken een hele reis op 
het gebied van hun persoonlijke ontwikkeling. Dat 
wordt gewaardeerd. Ook als organisatie groeien 
we, uiteindelijk kunnen we zo een betere dienst-
verlening bieden’, zegt Montagne. MVP speelt 
daarbij een belangrijke rol, vinden beide RSM-col-
lega’s. ‘Ze denken goed mee over de inhoud van 
de trainingen. Elk jaar evalueren we de feedback 
van de deelnemers en gebruiken die om de trai-
ningen verder te verbeteren’, zegt Nederkoorn. 
‘MVP speelt ook in op actuele ontwikkelingen bin-
nen kantoor of in de sector. Het is een inhoudelijk 
sterke partner.’ Prettig aan MVP is tevens dat de 

SANDRA 
MONTAGNE
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aanbod varieert van opleidingen op 
MBO, HBO, Master-. Post HBO- en Ba-
chelorniveau, tot kortere trainingen op 
vaktechnisch gebied. De lessen worden 
gegeven door ervaren docenten op 
meer dan 30 leslocaties.

CAROLINE
NEDERKOORN

BETERE DIENSTVERLENING 
De Professional Skills Academy is volgens beide 
HR-professionals een waardevolle aanvulling op 
het opleidingsprogramma. ’We hebben veel colle-
ga’s die als junior binnenkomen en doorgroeien 
tot senior accountant. Ze maken een hele reis op 
het gebied van hun persoonlijke ontwikkeling. Dat 
wordt gewaardeerd. Ook als organisatie groeien 
we, uiteindelijk kunnen we zo een betere dienst-
verlening bieden’, zegt Montagne. MVP speelt 
daarbij een belangrijke rol, vinden beide RSM-col-
lega’s. ‘Ze denken goed mee over de inhoud van 
de trainingen. Elk jaar evalueren we de feedback 
van de deelnemers en gebruiken die om de trai-
ningen verder te verbeteren’, zegt Nederkoorn. 
‘MVP speelt ook in op actuele ontwikkelingen bin-
nen kantoor of in de sector. Het is een inhoudelijk 
sterke partner.’ Prettig aan MVP is tevens dat de 

SANDRA 
MONTAGNE
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Audit-Top 30: Kansen 
voor kleine kantoren

Hoewel de auditmarkt minder hard groeide in omzet dan vorig jaar, zijn er uitblinkers in 
de markt die hun controlepraktijk explosief zagen groeien. Ook in de Audit-Top 30 is er 
een verschuiving gaande van de giganten naar specialistische en MKB-kantoren. Dit zijn 
de belangrijkste trends in de assurancemarkt.

MKB-kantoren en specialisten schroeven hun ambities op POSITIE OMZET ASSURANCE 
(x € 1 mln.)

GROEI 
(in %)

AANDEEL ASSURANCE

2021 2020 2021 2020-2021
1 (1) PWC2 341,7 -8
2 (2) EY2 339,0 -1
3 (3) KPMG4 328,1 6
4 (4) Deloitte1 249,1 8
5 (5) BDO 120,1 5
6 (6) Mazars3 51,1 1
7 (7) Baker Tilly 47,1 8
8 (13) de Jong & Laan6 21,9 8
9 (8) Verstegen 21,3 5
10 (9) RSM 21,3 21
11 (11) Flynth5 19,3 16
12 (10) Grant Thornton 18,7 10
13 (14) Qconcepts4 17,4 64
14 (17&30) HLB WVDB 16,1 22
15 (12) Moore DRV 13,1 12
16 (15) Crowe Foederer 11,3 12
17 (16) CROP 11,0 13
18 (18) Van Ree Accountants 10,4 23
19 (19) PKF Wallast 9,1 7
20 (20) KroeseWevers 9,0 10
21 (22) Visser & Visser 7,7 27
22 (21) Moore MTH 7,6 -3
23 (26) Eshuis 7,6 63
24 (24) Van Oers  6,7 16
25 (-) Crowe Peak 6,3 10
26 (23) Alfa 6,2 3
27 (25) Koenen en Co 5,5 15
28 (27) Lansigt 5,4 17
29 (-) ABAB 5,0 4
30 (29) Stolwijk Kennisnetwerk 4,9 9

In de accountancy is het onderscheid tussen de 
samenstelmarkt en de controlepraktijk groot. De 
ontwikkelingen in de controlemarkt zijn bedui-
dend anders dan in de bredere dienstverlening. 
Dat blijkt duidelijk uit de verschuivingen in de 
Audit-Top 30, die is opgesteld in samenwerking 
met Full Finance. Kleinere kantoren doen betere 
zaken dan de vanouds dominante spelers. Het 
aantal Wta-vergunningen daalt bovendien lang-
zaam. Diverse kantoren leveren hun vergunning 
in, maar er zijn ook een aantal nieuwe toetreders 
in de assurancemarkt. De totale assuranceomzet 
van de grootste 30 kantoren in Nederland die ac-
tief zijn in de auditmarkt steeg vorig jaar met cir-
ca € 50 miljoen tot € 1,74 miljard. Dat komt neer 
op een groei van 2,9 procent – 4 procentpunten 
hoger dan vorig jaar. Dat is alleszins bescheiden 
in vergelijking met de groei in de brede markt 
van de AV-Top 50-kantoren, die hun omzet ge-
middeld met 3,4 procent zagen stijgen.

KRIMPENDE REUZEN
Sinds jaar en dag wordt de assurancemarkt ge-
domineerd door de reuzen. De auditomzet van 
de dertig grootste kantoren wordt voor bijna 80 
procent gegenereerd door de grootste vijf kanto-
ren. De nummers 6 tot en met 10 zijn goed voor 
10 procent en de resterende 12 procent komt van 
de onderste twintig kantoren in de Audit-Top 30. 
De markt lijkt verdeeld.
Maar wie de cijfers beter bekijkt, ontdekt in de 

Audit-Top 30 wel degelijk een verschuiving van 
de omzet. Die uitruil gaat van de reuzen naar de 
kleinere kantoren. Zeventien van de dertig kan-
toren zagen hun omzet dan ook groeien met 
dubbelcijferige percentages. Dat is één kantoor 
meer dan vorig jaar. Net als in de AV-Top 50 zijn 
het de MKB-kantoren die marktaandeel winnen. 
Dat de grootste kantoren nauwelijks groeien in 
omzet, heeft grotendeels te maken met het on-
vermogen gespecialiseerd personeel te behou-
den. Veel van deze accountants zijn in dienst ge-
treden bij kleinere kantoren. (Zie daarvoor ook 
het artikel De Grote Krimpende Vier op pagina 
46.) Drie kantoren in de Audit-Top 30 waren niet 
succesvol in de assurancemarkt. Zo zag PwC (nr. 
1) de omzet afnemen met 8 procent. Ook EY (nr. 
2) kromp in assurance, zij het met een beschei-
den 1 procent. Moore MTH (22) dat in de AV-Top 
50 wel omzetgroei bereikte, zag zijn auditomzet 
dalen met 3 procent.

TWEE EXPLOSIEVE GROEIERS
Maar ook de groeipercentages van de grootste 
groeiers overtreffen die van vorig jaar. 
Zo laat Qconcepts (nr. 13) een extreem grote 
omzetgroei in audit zien van 64 procent. Dit kan-
toor is een van de weinige echte audit-only-
kantoren in Nederland en kan zich daardoor 
duidelijk profileren op de markt. Bovendien blijkt 
het kantoor succesvol in het werven en selecte-
ren van medewerkers. En in het behouden van 

Tekst: Arjen Schutte
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deze talenten, die dikwijls bij grotere kantoren 
vandaan zijn gekomen. Een andere grote groeier 
is Eshuis (nr. 23). Dat kantoor zag zijn auditom-
zet met 63 procent sneller groeien dan de omzet 
uit samenstelwerk en genereert inmiddels 43 
procent van zijn omzet met controlewerkzaam-
heden. Ook Eshuis stelt veel talent bij de Big4 
vandaan te hebben gehaald. Het accountants-
kantoor heeft een – in de ogen van de medewer-
kers – minder bureaucratische organisatiestruc-
tuur en manier van werken, die aanslaat bij de 
overstappers die nieuw in dienst treden. Andere 

grote groeiers zijn het fusiekantoor HLB Witlox 
Van den Boomen (nr. 14), Van Ree 
Accountants (nr. 18) en Visser & Visser (nr. 21). 
Hun groeipercentages in de auditmarkt liggen 
tussen 20 en 30 procent.

VIJF SPECIALISTEN IN AUDIT
Het gemiddelde top 30-assurancekantoor be-
haalt ongeveer een derde van de omzet met 
assurance, blijkt uit de cijfers. Toch gaat het lang 
niet altijd op dat grote kantoren relatief veel van 
hun omzet uit assurance halen en kleine kanto-

Voetnoten
1 Gebroken boekjaar eindigend op 31 mei  2 Gebroken boekjaar eindigend op 30 juni  3 Gebroken boekjaar eindigend op 31 
augustus 4 Gebroken boekjaar eindigend op 30 september  5 Betreft de pro forma omzet van Flynth en Accon avm, exclu-
sief Astrium 6 Op de over 2020 gerapporteerde omzet is een redactionele correctie toegepast
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ren relatief weinig. Alleen bij Qconcepts bestaat 
de omzet bijna volledig uit assurance. De assu-
ranceomzet bij Verstegen (nr. 9) is ook erg 
hoog: 68 procent van het totaal wordt daarmee 
binnengehaald. Volgens Frans van der Plaat, 
partner bij Verstegen, zijn daarvoor twee verkla-
ringen: ‘Ten eerste hebben we bewust gekozen 
voor het hogere segment in het MKB en ten 
tweede genereren we ruimschoots de helft van 
onze omzet in de publieke sector.’ Die laatste 
omzetcategorie bestaat vrijwel volledig uit assu-
ranceomzet – denk aan controleopdrachten bij 
zorgorganisaties, lokale overheden en woning-
corporaties.
Ook KPMG (nr. 3) behaalt meer dan de helft (55 
procent) van zijn omzet met assurance. Dat het 
kantoor daarmee zijn Big4-concurrenten over-
treft, heeft te maken met het feit dat wij in onze 
ranglijsten de omzet van belastingadvieskantoor 
KPMG Meijburg niet meerekenen. Deloitte (nr. 
4), de koploper in de AV-Top 50, is de nummer 4 
in de Audit-Top 30 en genereert slechts 23 pro-
cent van zijn omzet met auditwerk. Andere kan-
toren die voor hun kantoor sterk leunen op hun 
auditteam, zijn Van Ree Accountants dat 57 cent 
van elke euro verdient aan controlewerk en Cro-
we Peak (nr. 25) dat de helft van de omzet ge-
nereert met assurance.

TWEE SOORTEN MKB-KANTOREN
De grote kantoren die ontbreken in de 
assurance-top 30 zijn Countus en ETL, die elk in 
de top 20 van de AV-Top 50 prijken. Andere grote 
namen in de algemene ranglijst die laag scoren 
in de audit-Top 30, zijn Alfa (nr. 26) en 
ABAB (nr. 29). Deze kantoren hebben een rela-
tief kleine controlepraktijk van minder dan 10 
procent van hun totale omzet. Flynth (nr. 11), 
dat eveneens vanuit een coöperatieve agrarische 
doelgroep is ontstaan, heeft de ambitie zijn con-
trolepraktijk te laten uitgroeien tot 15 procent 
van de totale omzet. Met de recente overname 
van controlekantoor Astrium verwacht bestuurs-
voorzitter Bas Hidding dat Flynth in 2022 uitkomt 
op een assuranceomzet van 27 miljoen euro. 
Daarmee zal Flynth nog geen aansluiting vinden 
bij kantoren als Mazars (nr. 6) en Baker Tilly 
(nr. 7), die met respectievelijk 41 procent en 45 
procent van hun totale omzet aanzienlijke con-
trolepraktijken exploiteren.

OP DIT 
MOMENT 
ZIJN ER 
NOG 255 
KANTOREN 
MET EEN 
WTA-VER-
GUNNING
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GEEN VRIJE VAL WTA-VERGUNNINGEN
Het succes van de dertig grootste assurance-
praktijken staat in contrast met het beeld dat al 
jaren bestaat dat accountantskantoren massaal 
hun Wta-vergunning inleveren. Een daling is wel-
iswaar nog steeds gaande, maar het gaat niet zo 
hard als weleens lijkt te worden gesuggereerd. In 
februari 2020 stond de teller van het aantal 
Wta-vergunningen op 275. Op dit moment zijn er 
nog 255 kantoren met een Wta-vergunning. Op-
geteld 32 kantoren hebben afgelopen jaar hun 
vergunning ingeleverd – ruim 10 procent. Dan 
gaat het vooral om de kantoren die minder dan 
ongeveer € 2 miljoen euro behalen aan controle-
omzet. Daartegenover staan overigens twaalf 
kantoren die een vergunning hebben aange-
vraagd. Voor ongeveer een derde betreffen de 
inleveraars van hun vergunning de ondernemin-
gen die zijn gefuseerd met een ander kantoor, 
werden overgenomen of op het gebied van con-
trole een samenwerking met elkaar zijn aange-
gaan. Nog eens een derde lijkt kantoren te be-
treffen die vanwege de leeftijd van de eigenaren 
kampten met een continuïteitsvraagstuk en in-
middels niet meer bestaan. De laatste groep van 
eveneens een derde bestaat uit kantoren die een 
kleine controleportefeuille hadden en constate-
ren dat ze beter konden stoppen met de activi-
teiten. De toetreders op de controlemarkt be-
treffen samenwerkingsverbanden, maar ook 
bestaande kleinere kantoren die zich willen gaan 
begeven op de controlemarkt. Daarnaast zijn er 
enkele nieuwkomers bij die de overstap maken 
van een bestaand kantoor naar een nieuw klein 
controlekantoor.

VERWACHTINGEN
Bij Full Finance Consultants verwachten we dat 
de voorzichtige daling van het aantal Wta-ver-
gunningen zich de komende jaren minstens in 
hetzelfde tempo voortzet. Diverse kantoren la-
ten doorschemeren dat ze zich kwetsbaar voelen 
met hun controleafdeling. Dat houdt doorgaans 
verband met de beperkte personele bezetting. 
Wij vangen relatief weinig als oorzaak op dat 
men niet in staat zou zijn de kwaliteit op niveau 
te houden. 

Arjen Schutte is werkzaam bij Full Finance 
Consultants.



Werken bij  
Qconcepts in  

Malaga?

Al sinds zijn start bij Q werkt Maarten 
internationaal: “Ik ben actief binnen 
het AGN-netwerk. Een internationaal 
netwerk dat zorgt voor samenwerking 
tussen accountancykantoren wereldwijd. 
Daarnaast voer ik o.a. de audit uit bij een 
exploitant van vliegtuigen en helikopters 
die opereert in Brazilië.” 

“Veel auditors geven aan internationaal te 
willen werken voor Q. Daarom wil ik met 
collega’s Q Malaga opstarten. Daar kunnen 
ondernemende professionals permanent 
werken én kunnen Q’ers op workation. 
Ben jij een van de drie accountants die 
met mij dit kantoor gaat opstarten in 
2023?”

“Ik wil internationaal 
werken naar het  

volgende level tillen”

Al ruim 7 jaar werkt Maarten in de accountancy,
waarvan 1 jaar in dienst bij Q. Hij werkt al voor 

internationale klanten en wil dit naar het volgende level 
tillen. Samen met collega’s is hij op onderzoek uit gegaan 

en starten zij de oprichting van Kantoor Malaga.

Iets voor jou?
Ben jij een ervaren audit professional en zie je 
het wel zitten om te wonen & te werken in Malaga? 
Lees meer of meld je direct aan:
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De bonus klimt uit het verdomhoekje. Na jaren 
waarin deze vorm van prestatiebeloning in een 
kwade reuk stond – die zou alleen maar leiden 
tot ‘graaigedrag’ – communiceren bedrijven weer 
openlijk over dit financiële middel, dat moet hel-
pen schaarse medewerkers aan zich te binden 
en nieuw talent aan boord te krijgen. Ook in de 
accountancy verdwijnt de schroom om over  
bonussen te praten. Enkele maanden geleden 
zocht Moore DRV (nr. 14) de publiciteit met een  
welkomstbonus: nieuwe medewerkers zouden 
tot 4.000 euro ‘tekengeld’ kunnen krijgen als ze 

tie in de accountancysector en ziet dat er momen-
teel weer kwistig wordt gestrooid met bonussen. 
‘De grootste toename is in de auditpraktijk, maar 
daar is de vraag naar personeel ook het grootst’, 
zegt Tijssen. ‘Twee tot drie maandsalarissen als 
variabele beloning is niet uitzonderlijk. Vroeger 
was de bonus meer een beloning voor prestaties. 
Tegenwoordig werken kantoren met variabele 
beloningen om medewerkers aan zich te binden. 
Er is een tekort aan goed personeel. In plaats van 
dure interimmers in te huren, geven kantoren het 
geld liever uit aan eigen mensen, onder meer via 
bonussen. Dit beleid is effectief. ‘Ik zie bij kanto-
ren die variabel belonen een lager verloop dan 
bij kantoren die dit minder doen’, aldus Tijssen. 
Die kantoren zijn er nog steeds, weet Tijssen. 
Niet iedereen doet mee aan de comeback van 
de prestatiebeloning. ‘Ik ken een groot accoun-
tantskantoor dat stelt: bij ons heb je de leukste 
werksfeer, de leukste klanten, de leukste collega’s 
en de beste carrièremogelijkheden. Daar doen 
wij geen financiële prikkel bovenop. Enerzijds 
vind ik het mooi, dat durven uitgaan van eigen 
kracht. Anderzijds denk ik dat elk kantoor dieper 
in de buidel zal moeten tasten om personeel te 
behouden en aan te trekken. De krapte is gewoon 
te groot. En ik vermoed dat die krapte nog jaren 
gaat aanhouden.’

MINDER BIJ KLEINE KANTOREN 
Bij kleinere accountantskantoren, tot tien mede-
werkers, is de situatie anders, weet René Pater 

in dienst traden bij het kantoor. De ‘inflatiebonus’ 
werd dit jaar een bekend begrip in de accountancy. 
En begin oktober kopten de kranten dat bij De-
loitte sprake was van een heuse ‘bonusregen’. Het 
primaire doel: voorkomen dat medewerkers over-
stappen naar de concurrent. 
 
BONUSREGEN OF NIET? 
Maar het beeld is niet eenduidig. Deloitte (nr. 1)
bijvoorbeeld schroeft de variabele beloningen flink 
op, in plaats van 35 procent in het oude model 
werd ditmaal 50 procent van de meer dan begrote 

winst uitgekeerd. Met als argument: 'Een bewuste 
keus om te investeren.' Een ander Big4-kantoor 
echter maakt de omgekeerde beweging. ‘PwC 
zet mes in bonussen’, heette het een paar weken 
geleden. Het kantoor gelooft niet dat financiële 
extraatjes in staat zijn medewerkers aan de orga-
nisatie te binden. Bij PwC (nr. 2) gaan de bonus-
sen met een derde omlaag. Daar staat tegenover 
dat vaste salarissen stijgen. De herijking van het 
beloningsbeleid volgde op een enquête onder 
het personeel, dat een duidelijke voorkeur ten-
toonspreidde voor ‘vast’ boven ‘variabel’. 'Mede-
werkers hebben liever een hoger salaris. Ze willen 
immers ook gewoon een huis kopen’, zo lichtte 
PwC-bestuursvoorzitter  
Agnes Koops de keuze van haar kantoor toe. PwC 
is een jong bedrijf. Veel medewerkers, en het 
talent waarop wordt gejaagd, zit in de fase dat ze 
zich willen settelen. Maar bij de hypotheekaan-
vraag telt alleen het vaste inkomen. Bonussen 
zijn leuk, maar je kunt er geen huis op bouwen, 
zogezegd.

DRIE MAANDSALARISSEN 
Volgens het rapport van ABN Amro is de gemid-
delde leeftijd bij de grote accountantskantoren 
40 jaar, bij de kleine accountantskantoren is dat 
41. Die hogere leeftijd – het eigen huis is meestal 
al aangekocht – zou een rol kunnen spelen bij de 
populariteit van de bonus bij de accountants- 
kantoren die Peter Tijssen van Adviesgroep ’88 als 
klant heeft. Hij doet sinds 1988 werving en selec-
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Personeel vinden en behouden is het grootste probleem in de 
accountancy. Een grotere zak geld voor medewerkers. Dat blijkt het 
belangrijkste antwoord op de schaarste.
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van Fiscount Loonservice. ‘We zien wel een ein-
dejaarsuitkering, maar die is nooit hoger dan een 
maandsalaris. Er gebeurt ook veel onder de werk-
kostenregeling. Daarmee mag je tot 2.400 euro 
belastingvrij aan medewerkers vergoeden. De 
tijd van douceurtjes als mooie leaseauto’s is wel 
voorbij. De nieuwe generatie hoeft niet zo nodig 
een wagen van de zaak. Die gaat voor een hoger 
salaris.’ Dat ziet Pater weerspiegeld in de cijfers. 
De lonen in de accountancy zijn de afgelopen ja-
ren flink gestegen, soms met wel tien procent. En 
die loongolf heeft het verloop ingedamd, meent 
Pater. ‘Een paar jaar geleden zagen we nog dat 
accountants relatief snel overstapten naar een 
bedrijf om daar bijvoorbeeld controller te wor-
den. Dat gebeurt nu minder. Accountants blijven 
langer in de branche werken.’ Echte prestatiebelo-
ning komt Pater bij kleinere kantoren niet veel te-
gen. Maar er is wel een andere trend en die houdt 
zeker verband met ‘prestaties’. ‘Vroeger waren 
lonen sterk gecorreleerd aan de leeftijd van een 
medewerker. Tegenwoordig wordt er meer be-
taald op basis van wat iemand te brengen heeft. 
Jongere medewerkers profiteren hiervan, onder 
meer omdat zij beter overweg kunnen met auto-
matisering dan oudere personeelsleden.’

ARBEIDSMARKT

‘IK ZIE BIJ KANTOREN DIE VARIABEL 
BELONEN EEN LAGER VERLOOP DAN 
BIJ KANTOREN DIE DIT MINDER DOEN’
Peter Tijssen

HOGE BEDRAGEN 
Bonussen lijken vooral in trek bij de top-50  
accountantskantoren. Over welke bedragen pra-
ten we dan? PwC verdeelde het afgelopen jaar 
27,3 miljoen euro over 5.500 medewerkers. Om-
gerekend komt dat neer op net geen 5.000 euro 
per persoon. Deloitte deelde 79 miljoen aan bo-
nussen uit aan 7.200 medewerkers. Dat is gemid-
deld 11.000 euro per persoon. Let wel: voor ‘ge-
wone’ medewerkers. De variabele beloning voor 
partners is vele malen hoger. Zij delen immers in 
de winst. Bij PwC kregen de 284 partners ieder 
690.000 euro gestort, een stijging van 24 procent 
ten opzichte van 2020. Ook partners van de  
andere Big4-kantoren zitten (ruim) boven de 
halve ton. Maar hun variabele beloning is beschei-
den in vergelijking met de bonussen die hun col-
lega’s in het Verenigd Koninkrijk opstrijken. Daar 
toucheerden Deloitte-partners het afgelopen jaar 

voor het eerst in het bestaan van het kantoor een 
bonus van meer dan een miljoen pond. Daarbij 
dient te worden opgemerkt dat de bonussen bij 
de Engelse Big4 aan het begin van de coronacrisis 
met 20 tot 25 procent daalden. En daarmee  
komen we tot de kern: variabele beloningen zijn 
variabel, ze fluctueren van jaar tot jaar.

‘DE NIEUWE GENERATIE HOEFT NIET 
ZO NODIG EEN WAGEN VAN DE ZAAK. 
DIE GAAT VOOR EEN HOGER 
SALARIS’
René Pater

PARTICIPATIEMODEL 
Gaat het over partners, dan gaat het over het 
partnermodel. Het is al meerdere malen dood 
of halfdood verklaard – in maart 2022 kondigde 
minister Sigrid Kaag van financiën aan de plussen 
en minnen nog eens naast elkaar te zetten – maar 
in de accountancy is het partnermodel nog steeds 
de norm. Eigenaar zijn in een kantoor en delen 
in de winst is de ultieme vorm van prestatiebelo-
ning. Maar met het vooruitzicht op de lange ter-
mijn een topinkomen te hebben, spreekt de toch 
al schaarse jongeren niet meer aan, zo stelde ING 
begin 2022 in een studie. Volgens ING bestaat bij 
dertigers nog wel de ambitie om partner te wor-
den, maar dan zo snel mogelijk. Twintigers daar-
entegen vinden andere zaken in hun werk belang-
rijker dan de status of de financiële prikkel van 
het partnerschap. Ze hebben meer behoefte aan 
een betere balans tussen werk en privé, waardoor 
veelal jongere accountants minder bereid zijn veel 
uren te draaien. Peter Tijssen herkent dit. ‘Ik heb 
vijftien partnerposities open maar krijg ze gewoon 
niet ingevuld.’ Hij voorspelt dat het partnermodel 
steeds vaker zal plaatsmaken voor een partici-
patiemodel. ‘Geef álle medewerkers aandelen in 
het kantoor, zoals Alfa en Flynth doen. Je ziet dat 
dit heel goed werkt.’ Het participatiemodel heeft 
echter ook nadelen, voegt hij toe. ‘Als je van me-
dewerkers af wilt omdat ze niet goed functione-
ren, moet je de aandelen terugkopen. En daarbij 
kunnen medewerkers zich gevangen gaan voelen: 
ze hebben dankzij winstdelingen een bovenge-
middeld inkomen. Dat kan een drempel zijn om 
elders te solliciteren. Aandelen worden dan een 
gouden ketting.’
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VAN ONZE PARTNER

‘Technologie vervangt 
nooit de accountant’

Ook softwareleveranciers kennen de trends in de accountancymarkt. 
Met hun kennis van de markt en met oplossingen proberen ze 
accountants te ondersteunen bij de uitdagingen waar ze tegenaan lopen. 
‘Probeer voorop te blijven lopen en de implicaties van nieuwe 
regelgeving te begrijpen.’ 

de war on talent en de veranderende demografie 
van accountants. ‘Normaal gesproken moet een 
geautomatiseerd proces of een geautomatiseer-
de actie stoppen voordat een persoon de gege-
vens beoordeelt. AI kan intelligente beslissingen 
nemen en automatisch de volgende vereiste aan-
sturen. Met als resultaat volledig geautomatiseer-
de processen met weinig of geen menselijke 
interactie.’ Dit leidt niet alleen tot tijdbesparing en 
efficiëntie, het stelt volgens Carter de accountant 
in staat deskundig personeel toe te wijzen aan 
nog waardevoller werk. ‘Technologie zal de 
accountant nooit vervangen, maar het voordeel 
van AI is dat getalenteerde werknemers meer tijd 
kunnen besteden aan waardevoller, bevredigen-
der werk. We weten allemaal dat tijd geld is en 
getalenteerde medewerkers inzetten voor werk 
met een hogere waarde zorgt voor een grotere 
winstmarge voor de praktijk.’

METAVERSE
Carter merkt dat in de accountancymarkt, net als 
in alle andere branches, de behoefte aan 
gelukkige, tevreden medewerkers belangrijker is 
dan ooit. ‘De branche moet de volgende generatie 
accountants aantrekken, die generatie die is op-
gegroeid in de connected world. Zij hebben inte-
ressante kansen in het verschiet.’ Als voorbeeld 
noemt ze het nog redelijk onbekende Metaverse. 
Dit is een digitaal universum toegankelijk via 
internet waar mensen zich interactief kunnen be-
geven. Deze virtuele werkelijkheid combineert as-
pecten van sociale media, onlinegaming, 

Aan het woord is Claire Carter, EVP & Managing 
Director van Wolters Kluwer Tax & Accounting 
Europe. EVP staat voor Executive Vice President 
en in die rol richt de Britse zich op het ontwikke-
len van Europese Tax & Accounting-activiteiten en 
transformatie door middel van strategische acties 
en acquisities. Met meer dan 20 jaar ervaring op 
het gebied van bankieren, belastingen en boek-
houding, voor bedrijven als Morgan Stanley, 
Alliance & Leicester en Sage, weet Carter als geen 
ander tegen welke uitdagingen accountantskanto-
ren aanlopen. En deze verschillen in Nederland 
niet veel van die in andere landen, vertelt ze. 
‘Automatisering van werkzaamheden en de war 
on talent zijn trends die ik zie in de hele Tax & 
Accounting-markt. Technologie en automatisering 
zijn erg belangrijk in de accountancywereld, die 
steeds verandert en evolueert.’ Als voorbeeld 
noemt ze kunstmatige intelligentie (AI). AI zorgt 
ervoor dat steeds meer handmatige, arbeidsin-
tensieve werkzaamheden geautomatiseerd verlo-
pen. Dus zonder menselijke tussenkomst. ‘Met 
automatisering en AI kunnen werkzaamheden die 
een accountant eerst uren, soms zelfs dagen kost-
te, binnen enkele minuten nauwkeurig worden 
afgerond’, legt Carter uit. ‘AI tilt automatisering 
naar een ander niveau. De technologie voltooit 
taken op basis van de aanwezigheid van histori-
sche gegevens. Dit leidt tot meer efficiëntie.’

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE
De Managing Director ziet ook een belangrijke rol 
weggelegd voor AI in relatie tot die andere trend: 

‘GETALENTEERDE MEDEWERKERS 
INZETTEN VOOR WERK MET EEN 
HOGERE WAARDE ZORGT VOOR EEN 
GROTERE WINSTMARGE VOOR DE 
PRAKTIJK’

augmented reality, virtual reality en cryptovaluta. 
Carter: ‘Metaverse is een veelbelovende technolo-
gie die ons kan helpen extra communicatie te le-
veren en verbinding te maken voor onze klanten 
en hun klanten. Wolters Kluwer Tax & Accounting 
heeft onlangs land gekocht in de Metaverse en is 
van plan nieuwe, boeiende manieren te creëren 
voor onze wereldwijde teams om met elkaar en 
met klanten samen te werken – via virtuele verga-
deringen en klantevenementen. We zijn ook van 
plan onderzoek te doen en de ontwikkeling van 
producten en diensten te verkennen die onze 
klanten kunnen helpen werk- en samenwerkings-
processen te transformeren en tegelijkertijd de 
productiviteit en efficiëntie te verbeteren.’

slimme en intuïtieve oplossingen. ‘De oplossingen 
die wij bieden, ondersteunen het verminderen 
van handmatige taken, waardoor accountants 
zich meer kunnen richten op hoogwaardiger 
werk, zoals advies’, legt Carter uit. ‘Ons vakgebied 
is momenteel een hybride omgeving, met een 
combinatie van cloud en on-premise software. 
We zijn bezig stap voor stap en met geduld de 
omgeving van onze klanten om te zetten naar een 
volledige cloudomgeving. Wolters Kluwer Tax & 
Accounting is er, met deskundige oplossingen, 
when you have to be right.

WOLTERS KLUWER

CLAIRE CARTER

ESG
Op de vraag hoe accountants kunnen inspelen op 
de genoemde trends volgt een duidelijk ant-
woord: ‘Accountants moeten technologische 
trends volgen, nieuwe mogelijkheden onderzoe-
ken en ontdekken wat voor hen werkt. Probeer 
voorop te blijven lopen en de implicaties van 
nieuwe regelgeving te begrijpen. Environmental, 
Social en Governance (ESG) en de netto nul CO2- 
uitstootdoelen van de overheid zijn daarvan een 
goed voorbeeld.‘ Volgens Carter gaat ESG een 
geheel nieuw niveau van dienstverlening en ver-
antwoordelijkheid creëren. ‘Accountants moeten 
zich daarvan bewust zijn en zij zullen de mogelijk-
heid moeten hebben rapporten en diensten te 
produceren die ze hun klanten aanbieden. Om de 
netto-nuldoelstelling van de overheid te halen, is 
het essentieel dat het MKB de CO2-uitstoot terug-
dringt. Het MKB heeft hulp nodig om aan deze 
eisen te voldoen. Zij moeten zich kunnen wenden 
tot hun vertrouwde adviseur, de accountant. 
Maar zijn accountantskantoren er wel klaar voor?’ 

TRANSFORMATIE NAAR CLOUD
Om accountants te helpen bij dit vraagstuk en de 
andere uitdagingen die de branche kent, onder-
steunt Wolters Kluwer Tax & Accounting hen met 

Wolters Kluwer helpt klanten elke dag 
cruciale beslissingen te nemen door 
deskundige oplossingen te bieden die 
diepgaande domeinkennis combineren 
met technologie en diensten. In Nederland 
levert Wolters Kluwer Tax & Accounting 
veelgebruikte oplossingen zoals 
Twinfield Boekhouden, Basecone, Alure en 
Twinfield Samenwerken. Meer weten over 
onze producten? www.twinfield.nl

Tekst: Anja van Hout
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met een hogere waarde zorgt voor een grotere 
winstmarge voor de praktijk.’

METAVERSE
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ander tegen welke uitdagingen accountantskanto-
ren aanlopen. En deze verschillen in Nederland 
niet veel van die in andere landen, vertelt ze. 
‘Automatisering van werkzaamheden en de war 
on talent zijn trends die ik zie in de hele Tax & 
Accounting-markt. Technologie en automatisering 
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WOLTERS KLUWER

CLAIRE CARTER

ESG
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TRANSFORMATIE NAAR CLOUD
Om accountants te helpen bij dit vraagstuk en de 
andere uitdagingen die de branche kent, onder-
steunt Wolters Kluwer Tax & Accounting hen met 

Wolters Kluwer helpt klanten elke dag 
cruciale beslissingen te nemen door 
deskundige oplossingen te bieden die 
diepgaande domeinkennis combineren 
met technologie en diensten. In Nederland 
levert Wolters Kluwer Tax & Accounting 
veelgebruikte oplossingen zoals 
Twinfield Boekhouden, Basecone, Alure en 
Twinfield Samenwerken. Meer weten over 
onze producten? www.twinfield.nl
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Ook voor de samenstelpraktijk was het een goed 
jaar. ‘In 2020 investeerden we fors in automatise-
ringsoplossingen, waarmee we effi  ciënter konden 
werken en waarmee we ondernemers konden 
voorzien van prognoses. Die investeringen wier-
pen hun vruchten af in 2021.’
Belangrijk was ook dat de Jong & Laan relatief 
goed aan personeel kon komen, aldus Lokhorst. 
Het aantal fte’s groeide van 563 in 2020 naar 588 
in 2021. Naast jonge professionals slaagt het kan-
toor erin ervaren mensen aan te trekken. ‘Een 
voordeel van deze regio is dat er niet zo veel 
accountantskantoren zijn die net als wij werken 
op een hoog kwaliteitsniveau. Daarnaast spreekt 
onze nuchtere, informele cultuur aan. We doen 
veel leuke dingen, tegelijkertijd kunnen mensen 
zich ontwikkelen.’ Ook houdt de Jong & Laan con-
tact met collega’s die naar het bedrijfsleven ver-
trekken. ‘We zorgen dat de drempel laag is zodat 
ze – als ze spijt krijgen – makkelijk terug kunnen. 
Dat komt nog weleens voor.’ 
De Jong & Laan heeft als ambitie samen met pri-
vate-equityinvesteerder Waterland door te groei-
en en uiteindelijk in het gat te springen tussen 
BDO (nr. 5) en Flynth (nr. 6). ‘Schaalvergroting is 
de enige manier om noodzakelijke investeringen 
te kunnen blijven doen.’ Vooral door overnames 
wil de Jong & Laan fl ink groeien. Het kleinschalige, 
persoonlijke karakter op de vestigingen blijft over-
eind, belooft Lokhorst, die laat weten dat de 
groeiambitie zorgt voor veel positieve energie. ‘Ik 
merk dat collega’s er graag de schouders onder 
zetten.’

Het accountantskantoor uit het midden, noorden 
en oosten van het land kreeg er onder andere 
controleplichtige MKB-klanten bij die door de 
Big4-kantoren werden afgestoten. ’Prachtige klan-
ten waarop we ook onze andere disciplines kun-
nen inzetten. Corporate fi nance en familieadvies 
profi teerden daar bijvoorbeeld fl ink van’, zegt 
Lokhorst. ‘Sinds 2021 is onze strategie om steeds 
meer disciplinair samen te werken aan klanten-
dossiers. Niet alleen per vestiging, maar binnen 
een hele regio.’ Volgens Lokhorst kozen veel nieu-
we klanten voor de Jong & Laan omdat het kan-
toor zich onderscheidt op it-gebied. ‘In de audit-
praktijk maken we al enkele jaren op innovatieve 
wijze gebruik van data-analyse. We halen zaken 
uit de administratie die ondernemers zelf niet op-
merken en die de bedrijfsvoering kunnen verbe-
teren. Dat is waardevol. Vroeger zagen klanten 
die fl ink groeiden de controleverplichting als straf, 
waarvoor ze bovendien moesten betalen.’

Met een forse omzetgroei – vooral in de controlepraktijk – wandelt de 
Jong & Laan de top tien binnen. ‘We kunnen de laatste jaren goed aan 
nieuwe klanten komen, zegt algemeen directeur Marco Lokhorst. ‘Dat 
maakte ik niet eerder zo mee.’

Tekst: Ellis Bloembergen
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fors in HR & recruitment om ons sterker te onder-
scheiden op de arbeidsmarkt.’ Binnen ETL 
GLOBAL wordt bovendien de ICT-expertise verder 
uitgebouwd; het bedrijf ontwikkelt al jaren soft-
ware op maat, waarvan ook Nederlandse kanto-
ren desgewenst kunnen gaan gebruikmaken. 
ETL Nederland wil daarnaast de controleactivitei-
ten sterk uitbreiden. ‘Zo worden we interessanter 
voor profi t- en non-profi torganisaties. Ook trek-
ken we makkelijker auditprofessionals aan naar-
mate we groter worden.’
Niet alleen door overnames, ook door organische 
groei ziet ETL de omzet stijgen. Hadinegoro 
ervaart dat overgenomen kantoren onder de 
vleugels van ETL vaak doorgroeien. ‘Ze komen in 
beeld bij net iets grotere klanten. Daarnaast 
groeit de aantrekkingskracht als werkgever: dat 
blijft uiteindelijk de succesfactor om als kantoor 
te groeien.’ 

Voor een toptienpositie is nog een kleine verdub-
beling van de omzet nodig, maar dat acht 
Hadinegoro ‘realistisch’. De snelle opmars zit hem 
in het grote aantal overnames dat ETL jaarlijks 
doet. Kantoren zijn momenteel enorm geïnteres-
seerd, merkt Hadinegro. ‘Voor MKB-kantoren is 
de urgentie om aan te sluiten bij een grotere par-
tij steeds groter. Door de toenemende dossier-
verplichtingen, strengere eisen voor audits en 
grotere investeringen in automatisering, is de 
druk groot. Ook de krappe arbeidsmarkt speelt 
mee. Voor kleinere spelers is het vaak lastiger 
mensen aan te trekken’, aldus Hadinegoro. 
ETL Nederland maakt deel uit van ETL Global, een 
groot internationaal accountancynetwerk. Het be-
drijf is inmiddels actief in ruim 50 landen en kiest 
in veel landen voor een stevige buy-and-build-
strategie. ‘Ons model is aantrekkelijk. Weliswaar 
kopen we de meerderheid van de aandelen van 
een MKB-kantoor, maar het management be-
houdt volledige autonomie en aandelen. We be-
moeien ons nadrukkelijk niet met de strategie of 
de tarieven’, aldus Hadinegoro. ‘Ondernemers 
kunnen blijven ondernemen, de cultuur verandert 
niet.’ Met 44 miljoen euro omzet in 2021, en een 
verwachte omzet van ruim 60 miljoen euro eind 
2022, heeft ETL Nederland volgens Hadinegoro 
kritieke massa. ‘We zijn inmiddels een grote groep 
die alle specialismen in huis heeft, maar tegelij-
kertijd bij de klant om de hoek zit. Kleinere kanto-
ren kunnen gebruikmaken van expertise elders in 
onze organisatie.’ 
ETL heeft een aantal speerpunten. ‘We investeren 

ETL Nederland maakte opnieuw een fl inke groeispurt. De omzet sprong 
omhoog met 39 procent en dat maakt ETL uitblinker in de categorie 10 
tot en met 30. ‘De ambitie is door te stoten naar de top tien’, zegt 
algemeen directeur Vanessa Hadinegoro.

‘Onze ambitie? Op naar de 
top 10’

ETL NEDERLAND 
(#18)

€ 44,3 miljoen

€ 12,6 miljoen

39,6 procent

blijft uiteindelijk de succesfactor om als kantoor 
te groeien.’ 

ETL Nederland: Het snelst groeiende landelijke MKB-kantoor
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‘Groeien naar 250 mensen 
is een absolute must’

investeer je in kwaliteit. Daarnaast investeren we 
in innovatie, en maken we gebruik van data-
analyse en robotisering. Dat maakt het werk leu-
ker.’ Qconcepts kiest voor zelfsturende teams van 
maximaal 20 collega’s. ‘Zij opereren autonoom en 
zijn verantwoordelijk voor hun eigen budget. Dat 
geeft veel vrijheid en zorgt ervoor dat, ondanks de 
groei, het kleinschalige karakter bewaard blijft.’
Het kantoor wil medewerkers zo goed mogelijk 
tegemoetkomen in hun wensen. Een sollicitant 
die tijdens zijn gesprek aangaf dat hij internatio-
nale ambities had, bracht de directie op een idee. 
‘We openen binnenkort een kantoor in Málaga 
waar een vast team zal gaan werken. Collega’s 
van hier kunnen daar ook voor korte perioden 
aan de slag, als een workation bijvoorbeeld.’
Qconcepts telt inmiddels vijf kantoren: in novem-
ber komt daar een locatie in Enschede bij. De 
organisatie bedient MKB-klanten, zorgorganisa-
ties, woningcorporaties en non-profi torganisaties. 
De omvang van de klanten neemt toe: Waren het 
voorheen vooral klanten met een omzet van rond 
de 50 miljoen euro, tegenwoordig ligt dit gemid-
deld tussen de 100 en 250 miljoen euro met uit-
schieters richting een miljard euro. ‘Als we nieuwe 
klanten aannemen, kijken we wat het beste past, 
zowel qua tijd als match met onze mensen.’ 
Qconcepts wil doorgroeien naar 250 medewer-
kers. ‘Een absolute must’, volgens Pijnenburg, ‘om 
de dienstverlening kwalitatief op hoog niveau te 
houden en onze mensen ontwikkelkansen te 
kunnen blijven bieden.’

Het aantal medewerkers groeide in 2021 van 72 
naar 96. Hoewel de organisatie beschikt over een 
recruitmentafdeling, was de personeelsgroei gro-
tendeels te danken aan medewerkers die in eigen 
kring professionals warm maakten voor 
Qconcepts. ‘Vooral veel ervaren mensen werden 
verwelkomd, maar ook was er dit jaar beperkt 
plek voor ambitieuze mensen met minder erva-
ring’, aldus Cor Pijnenburg. ‘Gegeven ons 
senior-professionalmodel is het aantal “junior” 
plaatsen beperkt, zodat we onze trainees inten-
sief kunnen begeleiden. 
Qconcepts, dat een sterke focus heeft op assuran-
cedienstverlening, heeft als strategie ‘medewer-
kers centraal stellen’. ‘Als je investeert in mensen, 

Uitblinker Qconcepts zag de omzet in 2021 met ruim 53 procent stijgen. 
De autonome groei kwam volgens partner en medeoprichter Cor 
Pijnenburg doordat het medewerkers centraal stelt in de strategie. ‘We 
willen groeien naar 250 medewerkers.’
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Zo, u heeft dus ook kennisgenomen van de 
AV-Top 50 van dit jaar en de verschuivingen die 
hebben plaatsgevonden. Misschien kunt u als 
kantoor trots zijn dat u enkele plaatsen bent 
gestegen. Leuk voor nu, maar dit wordt ook weer 
snel geschiedenis. Immers, 2021 was het tweede 
coronajaar en is dus te vergelijken met 2020. Veel 
interessanter is wat er in 2023 gaat gebeuren. Op 
het moment dat ik deze column schrijf is het nog 
77 dagen tot kerst. Genoeg tijd voor een rechtge-
aarde accountant om te weten hoe succesvol dit 
boekjaar zal uitpakken.

Deze zomer, terwijl voor de wereld langzaam de 
impact duidelijk werd van alle crises die er op dit 
moment spelen én elkaar versterken, mocht ik 
een week lang in alle rust studeren aan Harvard 
Business School. Met 150 medestudenten bogen 
wij ons over de leiderschapsvragen van dit mo-
ment in de zakelijke dienstverlening. Sindsdien 
refl ecteer ik op de lessen die ik daar heb geleerd. 
Daarbij kom ik maar tot één conclusie: we mogen 
geen tijd meer verliezen!

Ik zal u uitleggen wat ik daarmee bedoel. Juist in 
onze uren zit onze uitdaging in de huidige 
arbeidsmarkt. Om maar meteen met een teleur-

stelling in huis te vallen: de schaarste wordt niet 
minder. De vraag is dus, wat gaat u doen? Nog 
meer investeren in een arbeidsmarktcampagne? 
Besluiten tekenbonussen uit te keren, of wellicht 
nog iets gekkere ronselpraktijken bedenken? Ik 
vraag mij ernstig af of dat gaat helpen. Of gaat u, 
zoals ik op Harvard leerde, eens echt kijken naar 
uw cliëntenportefeuille?

Customer alignment noemen ze dat daar. Wat dat 
betekent? Nou, welke klanten wilt u nu echt be-
dienen? Op welke klanten maakt u het echte ren-
dement? Hoe renderen de verschillende diensten 
die u aanbiedt? En daarmee bedoel ik dus écht 
renderen en niet simpel kijken naar de gegene-
reerde omzet. Wat kost het eigenlijk om de klant 
te bedienen? En, klopt die berekening nog als je 
ook de indirecte kosten in ogenschouw neemt? 
Zijn uw beste klanten eigenlijk nog wel echt uw 
beste klanten? In een tijd van enorme arbeids-
schaarste moet u misschien wel anders gaan
kijken naar uw klanten. Ik weet inmiddels als geen 
ander hoe ingewikkeld dat is in onze sector.

Maar één ding is zeker: u mag geen tijd verliezen 
– niet aan klanten waarop u onvoldoende rende-
ment maakt.
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Meer aandacht voor 
continuïteit en fraude in 
de controleverklaring

Continuïteit en fraude zijn de relevantste onder-
werpen bij het controleren van de jaarrekening. 
Met een goedkeurende controleverklaring ver-
klaart de accountant namelijk dat het redelijk 
zeker is dat de jaarrekening geen afwijkingen 
bevat als gevolg van fraude of fouten.1 De rele-
vantie van deze onderwerpen blijkt bij ernstige 
fraudegevallen of bij discontinuïteit. Had de 
accountant dat niet moeten zien? Niet voor niets 
vragen de Monitoring Commissie Accountancy 
en de Commissie Toekomst Accountancysector2 
om meer aandacht voor continuïteit en fraude 
bij de jaarrekeningcontrole. Deze ontwikkelingen 
hebben ertoe geleid dat de NBA op 23 septem-
ber 2020 aan de Vaste commissie voor Finan-
ciën in de Tweede Kamer heeft toegezegd dat 
accountants in al hun controleverklaringen gaan 
aangeven welke werkzaamheden er zijn verricht 
met betrekking tot continuïteit en frauderisico’s 
en wat hierbij de bevindingen zijn. 
 
NIEUWE SECTIES VERKLARING 
De NBA heeft daarom eind 2021 bepaald dat in 
de controleverklaring van wettelijke controles 
binnen het Wta-domein3 met ingang van het 
boekjaar 2022 afzonderlijke secties worden 
opgenomen, waarmee de accountant commu-
niceert over de controle-aanpak Continuïteit 

Tevens zijn in Standaard 7005 belangrijke piket-
palen opgenomen bij het gebruik van de nieuwe 
secties in de controleverklaring: de secties mo-
gen geen vervanging zijn voor een ontbrekende 
toelichting in de jaarrekening. Als een dergelijke 
toelichting van materiële omvang ontbreekt, 
leidt dit tot een niet-goedkeurende controlever-
klaring. ‘Reparatie’ van de tekortkoming via een 
goedkeurende controleverklaring is niet toege-
staan. In het verlengde hiervan mogen de secties 
niet worden ‘misbruikt’ om een niet-goedkeu-
rend oordeel te voorkomen. Bij ernstige conti-
nuïteitsonzekerheid moet de volgens Standaard 
570 verplichte sectie over deze continuïteitson-
zekerheid worden opgenomen.6 Zoals toegelicht 
mag de nieuwe sectie continuïteit daarin worden 
geïntegreerd. Er moet worden voorkomen dat 
de indruk wordt gewekt dat er een zelfstandig 
oordeel wordt gegeven over de thema’s continu-
iteit en frauderisico’s. In de tekst van de contro-
leverklaring wordt dit ondervangen door hier-
voor een ‘waarschuwende’ tekst op te nemen.

en de controleaanpak Frauderisico’s.4 Dit is een 
belangrijke ontwikkeling voor accountants in 
het MKB-domein die wettelijke controles uitvoe-
ren; dit raakt iedere controleverklaring. De NBA 
beoogt daarnaast boilerplatebewoordingen te 
voorkomen en zo ondernemings- en casusspeci-
fiek te rapporteren. Dit wordt voor veel accoun-
tants een uitdaging. Tot op heden merk ik dat in 
veel gevallen de voorbeeldteksten van de NBA 
een-op-een worden overgenomen.  
De accountant heeft de mogelijkheid kort te rap-
porteren over continuïteit en frauderisico’s in de 
controleverklaring als deze onderwerpen tijdens 
de controle geen significante aandacht vereisten.
De nieuwe verplichte secties over continuïteit en 
frauderisico’s mogen worden geïntegreerd met 
de sectie over kernpunten of continuïteitsonze-
kerheid, als die aan de orde zijn. Mijn advies is 
dat ook te doen; daarmee wordt bereikt dat alle 
informatie over eenzelfde onderwerp op één 
centrale plaats in de controleverklaring wordt 
opgenomen. Dit komt de leesbaarheid voor de 
gebruiker van de verklaring zeker ten goede.  
Als de accountant een controleverklaring van 
oordeelonthouding afgeeft, is het niet toege-
staan de secties over continuïteit en frauderisi-
co’s toe te voegen. De motivering hiervoor is dat 
in die situatie de toelichting op beide onderwer-

pen de oordeelonthouding zou ‘overschaduwen’. 
Juist omdat bij een oordeelonthouding geen 
oordeel over de ‘jaarrekening als geheel’ wordt 
gegeven.
 
INHOUD SECTIES 
Voor de inhoud van de nieuwe secties over 
continuïteit en fraude noemt Standaard 700 de 
volgende elementen: 

de frauderisico’s, dan wel de aangelegenheden 
die aandacht vereisen met betrekking tot con-
tinuïteit; 
een verwijzing naar eventuele toelichtingen in 
de jaarrekening, en het bestuursverslag; 
de werkzaamheden die de accountant heeft 
uitgevoerd met betrekking tot beide onderwer-
pen; 
een indicatie van de uitkomsten van die werk-
zaamheden;  
belangrijke waarnemingen met betrekking tot 
continuïteit en frauderisico’s.

ACCOUNTANTSCONTROLE

Tekst: Anton Dieleman

Met ingang van boekjaar 2022 is de accountant verplicht bij alle wette-
lijke controleopdrachten te rapporteren over de controleaanpak wat 
betreft continuïteits- en frauderisico’s. Deze rapportage moet gebeuren 
in afzonderlijke secties in de controleverklaring. Voor accountants in 
het MKB-domein die wettelijke controles uitvoeren is dit een belangrijke 
ontwikkeling. Het raakt namelijk iedere controleverklaring.  
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SCENARIO’S CONTROLEAANPAK CONTINUÏTEIT

Ik licht de nieuwe sectie Controleaanpak continuïteit verder toe op basis van de handreiking die de NBA heeft 
gepubliceerd over dit onderwerp. De handreiking beschrijft de volgende vier scenario’s die zich 

kunnen voordoen:

1. Geen continuïteits- 
onzekerheid

2. Onzekerheid, maar nog 
geen ernstige continuï-
teitsonzekerheid

3. Ernstige continuïteit-
sonzekerheid

4. Discontinuïteit

In dit scenario is er voor 
het bestuur geen ver-
plichting in de jaarreke-
ning of het bestuursver-
slag een toelichting op te 
nemen. De accountant 
kan in de controleverkla-
ring veelal volstaan met 
een korte rapportage.

Het bestuur rapporteert in 
de jaarrekening of het be-
stuursverslag over de situa-
tie waarin de onderneming 
verkeert. De omvang van de 
rapportage van de accoun-
tant in de sectie Controle-
aanpak continuïteit hangt af 
van de aandacht die de ac-
countant besteedt aan de 
continuïteitsonzekerheid.

In dit scenario bevat de 
jaarrekening of het be-
stuursverslag een uitge-
breide toelichting. Op ba-
sis van Standaard 570 
neemt de accountant in 
de controleverklaring een 
verplichte sectie Continuï-
teit op die mag worden 
gecombineerd met de 
sectie Controleaanpak 
continuïteit.

Als er sprake is van dis-
continuïteit is de sectie 
Controleaanpak continuï-
teit niet van toepassing. 
Uiteraard kan de accoun-
tant – als daartoe aanlei-
ding bestaat, gegeven de 
bijzondere situatie – een 
vrijwillige paragraaf opne-
men in de controleverkla-
ring om dat te benadruk-
ken. In die paragraaf 
wordt verwezen naar de 
toelichting op het discon-
tinuïteitsscenario in de 
jaarrekening of het be-
stuursverslag.

ANTON
DIELEMAN
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Bij het rapporteren over fraude kan ook de ver-
trouwelijkheid een rol spelen. Met name als het 
management zelf niet rapporteert in de jaarreke-
ning of het bestuursverslag. De accountant over-
weegt dan wat de consequenties zijn voor de 
controleverklaring. Mede in het licht van de ca-
suïstiek, die soms aanleiding is terughoudend te 
zijn in de rapportering in de controleverklaring. 
 
TOT SLOT 
Alle accountants die Wta-controleopdrachten 
uitvoeren, krijgen met ingang van 2023 te maken 
met de nieuwe rapportageverplichtingen. Het is 
van belang hierop goed te zijn voorbereid. Dat 
begint met het plannen van de controle – juist 
ook voor de onderwerpen continuïteit en fraude. 
Maar even belangrijk is het de klant in te lichten 
over deze onderwerpen en hem tijdig te infor-
meren over de nieuwe rapportageverplichtingen. 
De gebruiker van de controleverklaring moet na-
melijk kunnen rekenen op een deugdelijke con-
trole door de accountant, maar ook op heldere 
communicatie – juist bij deze complexe thema’s. 

ACCOUNTANTSCONTROLE

EINDNOTEN
1 Par. 200.11a van de Nadere voorschriften con-

trole- en overige standaarden (‘Standaard’).
2 Spiegel voor de accountancysector van 
  14 januari 2020 (eindrapport van de Commissie 

Monitoring Accountancy) en Vertrouwen op 
controle van 15 januari 2022 (rapport 

 Commissie Toekomst Accountancysector).
3 Par 29A en 29B van Standaard 700.
4 Voor controles bij organisaties van openbaar 

belang bestaat die verplichting met betrekking 
tot frauderisico’s al voor het boekjaar 2021.

5 Standaard 700, par. A41C 
6 Standaard 570, par. 22

Anton Dieleman is directeur vaktechniek  
accountancy bij Mazars in Rotterdam en voorzitter 
van het Adviescollege voor Beroepsreglementering 
bij de NBA.

SCENARIO’S CONTROLEAANPAK FRAUDERISICO’S
Met betrekking tot de sectie Controleaanpak frauderisico’s heeft de NBA in de gepubliceerde 

concepthandreiking  ook de volgende vier verschillende scenario’s opgenomen:

1. Er is geen sprake van  
specifieke frauderisico’s

2. Er zijn specifie-
ke frauderisico’s

3. Er is sprake van een 
redelijk vermoeden 
van fraude en het ma-
nagement neemt de 
juiste maatregelen

4. Er is sprake van een 
    redelijk vermoeden    
    van fraude en het ma-
    nagement neemt niet 
    de juiste maatregelen

Als er geen sprake is van spe-
cifieke frauderisico’s kan de 
accountant meestal kort rap-
porteren. Van belang hierbij 
is wel dat er twee veronder-
stelde frauderisico’s zijn die 
altijd aandacht vragen: a) het 
management doorbreekt de 
interne beheersing; en b) met 
betrekking tot de opbrengst-
verantwoording. Laatstge-
noemd risico kan overigens 
gemotiveerd worden weer-
legd. Het verdient aanbeve-
ling dat de accountant – ook 
bij kort rapporteren – aan-
dacht besteedt aan beide 
veronderstelde frauderisico’s.

In deze situatie zal 
de accountant aan-
dacht besteden aan 
deze specifieke risi-
co’s. Of er sprake is 
van uitgebreid of 
kort rapporteren 
hangt af van de 
aandacht die de ac-
countant tijdens de 
controle moet be-
steden aan deze 
frauderisico’s.

Als het management de 
juiste maatregelen neemt 
om de fraude zoveel mo-
gelijk te redresseren en 
herhaling te voorkomen 
en de toelichting in de 
jaarrekening of het be-
stuursverslag adequaat 
is, zal de accountant uit-
gebreid rapporteren – 
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VAN ONZE PARTNER

Stop met ‘tussen-
door leidinggeven’

Veel leidinggevenden schaken vaak op twee borden tegelijk: ze doen 
inhoudelijk werk als hoofdtaak en tussendoor geven ze leiding. Dat 
‘tussendoor leidinggeven’ werkt niet bij accountants- en 
administratiekantoren, die worden geplaagd door hoge werkdruk en 
personeelsgebrek. Daar is volgens teamcoach Marinde van Loo meer 
nodig.

tegelijkertijd een omgeving te bieden waar je col-
lega’s graag willen (blijven) werken? Het is lastig 
hier samen goed uit te komen, met name als 
moeheid en stress iedereen parten spelen. Maar 
waar hard werken in je eentje tot stress leidt, kan 
samen hard werken juist vaak voor een overwin-
ningsgevoel zorgen bij het team. Het start bij je-
zelf als leidinggevende – én daarmee je team – se-
rieus te nemen en beseffen dat leiderschap een 
vak is. Wellicht ben je gewend op eigen houtje je 
weg te zoeken in leiderschap. Daarmee doe je je-
zelf én je team tekort, omdat je er daarmee voor 
kiest om hard en alleen te werken. Coördineren 
en aansturen, mensen vertellen wat ze moeten 
doen – dat kan bijna iedereen. Maar echt leiden 
én teams samen resultaat laten behalen, dat is 
wat ingewikkelder. Daarin verschillen organisaties 
ook van elkaar.

AUTONOME VAKMENSEN
Werkdruk te lijf gaan vraagt om van samen wer-
ken de stap te maken naar samenwerken. Nu zijn 
autonome vakmensen, zoals accountants, vaak 
gesteld op hun vrijheid. Ze volgen graag hun vak-
kundigheid en doen dat het liefst op hun eigen 
manier. Dat houdt hen autonoom, congruent en 
vrij. Wil je dat samenwerking in teams vol autono-
me vakmensen slaagt? Dan zul je als eerste 
glashelder moeten zijn over de noodzaak waarom 

Daar zit je dan als leidinggevende. Druk met je 
vak en alle dagelijkse en wekelijkse interventies 
die je moet plegen. Ondertussen zie je dat je team 
er behoefte aan heeft bij elkaar te komen. Tussen 
alle afspraken en thuiswerken door is zo’n meet-
ing best te plannen, al moet je nog even afwegen 
of deze online of offline plaatsvindt. Als het is ge-
lukt om het team bij elkaar te krijgen voor over-
leg, is dat een mooi vertrekpunt. Het is echter nog 
geen garantie voor overleg dat voorbeeldig ver-
loopt. Vaak kunnen we pas achteraf concreet be-
noemen waarom het niet lekker liep tijdens het 
overleg. De frustratie wordt voelbaar, omdat de 
ander zich niet gedraagt, of de dingen niet doet 
op een bepaalde manier, die jou (als leidinggeven-
de) beter lijkt. Die frustratie zul je als leidingge-
vende (her)kennen. Wellicht ga je daardoor zelfs 
harder werken tijdens het overleg en ga jíj het re-
gelen. En toch zul je je er na afloop vaak op be-
trappen dat het niet goed voelt. In ieder geval niet 
goed genoeg.

WAAR TE BEGINNEN?
Oók bij accountants- en administratiekantoren 
vinden leidinggevenden het een uitdaging goed 
leiding te geven. Zeker binnen de huidige turbu-
lente context, met hoge werkdruk én personeels-
gebrek. Want hoe zorg je er als kantoor dan voor 
veel waarde te blijven leveren voor je klanten? En 

‘HET START BIJ JEZELF ALS LEIDING-
GEVENDE – ÉN DAARMEE JE TEAM – 
SERIEUS TE NEMEN EN BESEFFEN DAT 
LEIDERSCHAP EEN VAK IS’
Marinde van Loo

ze wél moeten samenwerken. Waarom ze elkaar 
nodig hebben. Dat is ook niet vrijblijvend; er 
hangt een resultaat van af. Als je dat scherp hebt 
neergezet, kunnen autonome vakmensen daarna 
met elkaar uitzoeken hoe ze dat willen doen.

CONCREET ZIJN OVER DOELEN
Op samenwerkingsniveau (binnen teams) geven 
abstracte of algemeen verwoorde doelen vaak 
ruis, omdat deze verschillend worden geïnterpre-
teerd. Deze ruis kan irritatie, frustratie of ander 
energieverlies oproepen, waardoor vakmensen 
de samenwerking soms zelfs willen staken. Dit 
kan zowel uitgesproken als onuitgesproken het 
geval zijn. ‘Hier steek ik geen energie meer in’ is 
dan een veelgehoorde opmerking. Energie, die 
ook ten goede aan het bedrijf zou kunnen komen.

• Verdeel de rollen op kwaliteit. Wie heeft welke 
kwaliteit – of wil wat leren? Zet dat goed in. 

• Een succesvol overleg op het gebied van samen-
werken betekent echt álle stemmen meenemen. 
In de meest succesvolle teams zijn alle leden 
evenredig aan het woord.

Stop dus met tussendoor leidinggeven! De belo-
ning? Het gevoel dat je het echt samen doet. Dat 
je elkaar ziet. Dat je alles wat je bent en kunt mag 
meenemen naar het werk én ook de werkdruk 
aankunt.

FISCOUNT

Marinde van Loo is als teamontwikkel-
expert verbonden aan Fiscount, het 
kennis-, advies- en trainingscentrum voor 
de accountancybranche. Wil je meer weten 
over teamontwikkeling? Na de cursus Hoe 
bouw je een succesvol team? weet je in 
welke ontwikkelingsfase de teams zitten 
waarmee jij werkt én ook hoe jij als leiding-
gevende het team verder kan helpen.

MARINDE VAN 
LOO

GEEF AUTONOME MENSEN EEN KADER
Vind je het belangrijk dat je collega’s – autonome 
vakmensen! – wél samenwerken? Geef hun dan 
kaders. Vertel hun voor welk deel van hun vak ze 
niet hoeven samen te werken en ze volledig hun 
eigen verantwoordelijkheid dragen. Dat is het in-
dividuele deel van het werk. Vertel ook duidelijk 
voor welk deel van het resultaat ze wél moeten 
samenwerken en wat je daarbij echt van hen ver-
wacht. Succesvol samenwerken begint dus bij al-
tijd weten welk doel de samenwerking moet ople-
veren. En, of medewerkers het nou leuk vinden of 
niet, bij samenwerken komt overleggen om de 
hoek kijken. De belangrijkste tips voor succesvol 
overleggen op een rij:
• Zet het doel van het overleg bovenaan je werk-

overlegagenda. En wees er scherp op dat jullie 
het niet uit het oog verliezen. 

• Doe een check-in, gericht op het overleg. Doel 
van een check-in is met elkaar bespreken hoe de 
kwaliteit van aandacht is van iedere individuele 
deelnemer van het overleg.
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Samen maken we het makkelijk
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partner voor boekhouders en accountants. Met onze 
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te helpen E-learning én tijdschrift in één formule!

Met het Tijdschrift Familiebedrijven wordt u de expert op het 
gebied van familiebedrijven. Elke kwartaaleditie bestaat uit 6 
diepgaande artikelen op het gebied van accountancy, fi scaliteit, 
fi nanciën en recht, waarmee u - afhankelijk van uw beroepsorga-
nisatie - maximaal 24 PE-punten per jaar kunt behalen.

E-learning én tijdschrift in één formule!

Zelf bepalen waar en 
wanneer u naschoolt

Geaccrediteerde 
PE-punten

Praktijkgericht

Toegang tot volledige 
online bibliotheek

Niet goed geld terug

VOORDELEN

Proefnummer? 
Vraag via klantenservice@tijdschriftfamiliebedrijven.nl een proefnummer aan. 
Of meld u direct aan op www.tijdschriftfamiliebedrijven.nl

Tijdschrift Familiebedrijven is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.
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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

AV-TOP 50 KANTORENGALERIJ

KANTOOR    PAGINA 

ABAB     80
Alfa     82
Bentacera    84
Bol Adviseurs    86
Coney     88
Countus     90
Crop     92
Eshuis     94
ETL      96
Flynth     98
Grant Thornton    100
HLB Witlox Van den Boomen  102
De Hooge Waerder   104
Hoek en Blok    106
Jan© Accountants   108
Joanknecht    110
De Jong en Laan    112
Lansigt     114
London & Van Holland   116
Mazars     118
Moore MTH    120
Omnyacc    122
Van Oers    124
PKF Wallast    126
Qconcepts    128
Rijkse     130
RSM     132
Ruitenburg    134
Schuiteman    136
Vallei      138
Vermetten    140
Visser & Visser    142
Wesselman    144

OVER DEZE GALERIJ 
In de volgende pagina’s presenteert Accountancy Vanmorgen een galerij van 
portretten. De thematiek van deze portretten komt tot stand op basis van 
wensen van adverteerders en kennispartijen. De artikelen voldoen aan de 
journalistieke normen voor stijl en inhoud van Accountancy Vanmorgen. De 
cijfers in de bij de portretten geplaatste kaders corresponderen met die in de 
ranglijst van de AV-Top 50. Wilt u ook een portret sponsoren? Neem contact 
op met Oscar Rouwendal: oscar@uitgeversvanmorgen.nl

KANTORENGALERIJKANTORENGALERIJKANTORENGALERIJ
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PORTRET

Niet langer een goed 
bewaard geheim

Lang stond ABAB vooral bekend als dat degelijke kantoor in het zuiden 
van het land met bijna honderd jaar ervaring. Maar daarmee is het beeld 
verre van compleet. Michey Klaassen en Inge van Berkel-Stuifbergen 
onthullen waarom de ongeveer 700 medewerkers zich hier zo thuis 
voelen.

REALISTISCH BEELD
Nu krijgen sollicitanten en nieuwe medewerkers 
vanaf dag één een realistisch beeld van ABAB. 
Van Berkel-Stuifbergen: ‘Op de website en in al 
onze communicatie-uitingen zie je vrijwel alleen 
echte medewerkers op de foto’s, en geen model-
len. What you see it what you get.’ Daarnaast is er 
werk gemaakt van de sollicitatieprocedure. 
Klaassen: ‘In het eerste telefonisch gesprek 
bespreken we bijvoorbeeld al wat iemand graag 
doet in zijn vrije tijd. Bij ons krijg je de ruimte je te 
ontwikkelen in je werk, maar ook de ruimte voor 
je hobby. Verder kan ik, omdat ik ook werk als 
assistent-accountant, vaak al inhoudelijke vragen 
beantwoorden. Daardoor gaan kandidaten met 
een goed gevoel naar de volgende ronde.’
Het persoonlijke kennismakingsgesprek vindt ver-
volgens plaats op de vestiging. ‘Het is verleidelijk 
om het kandidaten makkelijk te maken met een 
kennismakingsgesprek via Teams. Toch kiezen wij 
daar niet voor’, legt Van Berkel-Stuifbergen uit. 
‘We willen juist dat kandidaten hun werkplek 
kunnen zien en ervaren dat de sfeer gezellig en 
informeel is. Ook kunnen kandidaten meteen 
toekomstige collega’s spreken.’ 

DRESSCODE
Hoe zit het met je thuis voelen in de kleding die je 
draagt op je werk? Van Berkel-Stuifbergen: ‘Van 
kandidaten krijgen we vaak de vraag wat de 
dresscode is. Ter geruststelling: we verwachten 

De verbouwing van de ontmoetingsruimte is nog 
niet helemaal klaar. Dat mag de pret niet druk-
ken: binnen wacht een comfortabele bank waar je 
rustig een dossier kunt doornemen. De robuuste 
houten eetkamertafel nodigt uit om samen koffie 
te drinken. Op de wand een grote afbeelding van 
het historisch centrum van Den Bosch. ‘In Goes is 
dat een pan mosselen’, vertelt Michey Klaassen, 
assistent-accountant en sinds een jaar ook corpo-
rate recruiter bij ABAB. ‘En zo zijn er in alle veer-
tien vestigingen kleine verschillen. Als je een huis-
kamergevoel wilt, moet je de mensen die erin 
werken het interieur laten kiezen.’

DIRECT ENTHOUSIAST
Het afgelopen jaar koos ABAB voor een nieuwe 
koers met de belofte: Van betekenis. De 
allround accountants- en adviesorganisatie wil 
het verschil maken voor klanten en partners, 
maar zeker ook voor medewerkers. De ontmoe-
tingsruimtes zijn een goed voorbeeld van de nieu-
we weg die ABAB is ingeslagen, met als credo: 
voel je thuis. 
‘We merkten dat ABAB een best kept secret was’, 
vertelt directeur Human Experience Inge van Ber-
kel-Stuifbergen. ‘Zodra mensen hier komen sollici-
teren en ze de sfeer proeven, zien en ruiken, zijn 
ze direct enthousiast. Maar we waren te beschei-
den. Dat was voor ons de reden om meer te laten 
zien wie we zijn, waar we voor staan en natuurlijk 
wat werken bij ons betekent.’

dat mensen zich representatief kleden, maar een 
jasje-dasje of mantelpak is geen verplichting’, 
schetst Van Berkel-Stuifbergen. ‘Sterker nog: wij 
vinden het belangrijk dat je jezelf kunt zijn en 
geven de ruimte om eigen keuzes te maken.’ 
Klaassen: ‘Af en toe draag ik een colbert, maar 
ook weleens een spijkerbroek met een mooi over-
hemd. Het is een kwestie van meebewegen.’ Dat 
meebewegen doet ABAB op veel vlakken. Het 
persoonlijke verhaal van Klaassen is er illustratief 
voor. ‘Ik ben de accountancy ingerold toen ik bij 
ABAB mijn afstudeerstage bedrijfseconomie 
deed. Hier kreeg ik de kans mijn AA-titel te beha-
len. Maar na een tijdje kreeg ik daar twijfels over: 
ik vind naast cijfers juist het directe contact met 
mensen erg leuk. Op career events gaf ik bijvoor-
beeld al sollicitatietrainingen. Mijn manager keek 
daarom naar andere doorgroeimogelijkheden 
binnen de organisatie. Bij recruitment klikte het 
meteen. Nu vervul ik dus een dubbelfunctie.’ 

MENTALE FITHEID
De organisatie is ook flexibel als het aankomt op 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Sinds de ener-
gieprijzen snel zijn gestegen, krijgen medewerkers 
een extra toelage naast de reguliere thuiswerk-

vergoeding. Van Berkel-Stuifbergen: ‘Ook bieden 
we sinds kort een persoonlijk budget aan voor 
mentale fitheid. Dat kan zijn van paardencoaching 
tot mindfulness. Als het medewerkers maar helpt 
om goed in hun vel te zitten.’ Lachend voegt ze 
daaraan toe: ‘Sommige collega’s reageerden aan-
vankelijk sceptisch. Het is natuurlijk ook iets an-
ders dan een inhoudelijke nascholing. Maar toen 
de eersten vertelden waar zij het aan uitgaven, 
werden er al snel tips en ervaringen uitgewisseld. 
Dat is ook je thuis voelen: alles is hier bespreek-
baar.’

ECHTE INCLUSIVITEIT
Om je ergens echt thuis te voelen, is inclusiviteit 
een voorwaarde. Hoe zit het daarmee? ‘We ma-
ken de bedrijfscultuur samen en dat zorgt ervoor 
dat je echt jezelf kunt zijn’, zegt Klaassen. Van 
Berkel-Stuifbergen vult aan: ‘We werken nu aan 
een gedragscode die bijdraagt aan inclusiviteit. 
Net zoals je met een huis steeds bezig blijft om 
het mooier te maken, zo zijn medewerkers bij 
ABAB voortdurend aan de slag met nieuwe 
ideeën en initiatieven om de werkbeleving nog 
beter te maken.’ En daar maakt ABAB geen 
geheim meer van.

MICHEY 
KLAASSEN

ABAB #15

‘JE MOET DE 
RUIMTE 
KRIJGEN OM 
JE TE ONT-
WIKKELEN 
IN JE WERK, 
MAAR OOK 
IN JE HOBBY’
Michey Klaassen
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Van Berkel-Stuifbergen: ‘Op de website en in al 
onze communicatie-uitingen zie je vrijwel alleen 
echte medewerkers op de foto’s, en geen model-
len. What you see it what you get.’ Daarnaast is er 
werk gemaakt van de sollicitatieprocedure. 
Klaassen: ‘In het eerste telefonisch gesprek 
bespreken we bijvoorbeeld al wat iemand graag 
doet in zijn vrije tijd. Bij ons krijg je de ruimte je te 
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Het persoonlijke kennismakingsgesprek vindt ver-
volgens plaats op de vestiging. ‘Het is verleidelijk 
om het kandidaten makkelijk te maken met een 
kennismakingsgesprek via Teams. Toch kiezen wij 
daar niet voor’, legt Van Berkel-Stuifbergen uit. 
‘We willen juist dat kandidaten hun werkplek 
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tien vestigingen kleine verschillen. Als je een huis-
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voel je thuis. 
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ze direct enthousiast. Maar we waren te beschei-
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zien wie we zijn, waar we voor staan en natuurlijk 
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ders dan een inhoudelijke nascholing. Maar toen 
de eersten vertelden waar zij het aan uitgaven, 
werden er al snel tips en ervaringen uitgewisseld. 
Dat is ook je thuis voelen: alles is hier bespreek-
baar.’
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een voorwaarde. Hoe zit het daarmee? ‘We ma-
ken de bedrijfscultuur samen en dat zorgt ervoor 
dat je echt jezelf kunt zijn’, zegt Klaassen. Van 
Berkel-Stuifbergen vult aan: ‘We werken nu aan 
een gedragscode die bijdraagt aan inclusiviteit. 
Net zoals je met een huis steeds bezig blijft om 
het mooier te maken, zo zijn medewerkers bij 
ABAB voortdurend aan de slag met nieuwe 
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beter te maken.’ En daar maakt ABAB geen 
geheim meer van.

MICHEY 
KLAASSEN

ABAB #15

‘JE MOET DE 
RUIMTE 
KRIJGEN OM 
JE TE ONT-
WIKKELEN 
IN JE WERK, 
MAAR OOK 
IN JE HOBBY’
Michey Klaassen

Tekst: Naomi van Esschoten

INGE VAN 
BERKEL-

STUIFBERGEN

ABAB
(#15)

OMZET
€ 60,7 miljoen

MEDEWERKERS
580 fte



8382 AV-TOP 50  |  DECEMBER 2022 DECEMBER 2022 | AV-TOP 50   

PORTRET

Groot worden in wat 
écht telt

Soms weet je niet wat je hebt, totdat je het mist. Dit gold zowel voor 
Anne Smakman als voor Machiel Kars. Ze werkten beiden bij Alfa 
Accountants en Adviseurs, en kwamen er nadat ze bij een ander 
accountantskantoor hadden gewerkt achter dat ze bij Alfa eigenlijk beter 
op hun plek zaten.

ner. Maar na een poosje bleek ze toch niet hele-
maal op haar plek te zitten. ‘Ik dacht dat alle 
accountantskantoren wel min of meer hetzelfde 
zouden zijn, maar dat was toch niet zo. Soms 
weet je pas waar je blij van wordt binnen een 
organisatie als je bij een andere organisatie hebt 
gewerkt.’ Na zeven maanden hakte ze de knoop 
door en nam ze contact op met Alfa. Daar werkt 
ze inmiddels al weer vier en een half jaar. ‘Destijds 
was thuiswerken nog niet zo gangbaar als nu, 
maar ik had de reistijd van bijna anderhalf uur 
per dag er wel voor over. Momenteel werk ik een 
dag thuis en twee dagen op kantoor, met deze 
flexibiliteit is het prima te doen.’

VERTROUWD
Opvallend is dat zowel Smakman als Kars beiden 
hartelijk werden ontvangen nadat ze een poosje 
bij een ander bedrijf hadden gewerkt. Smakman: 
‘Toen ik wegging, werd al gezegd “als je ooit wil te-
rugkomen dan kan je altijd bellen”. Ik voelde om 
die reden geen drempel om weer contact op te 
nemen.’ Ook Kars had daar geen moeite mee. ‘De 
lijntjes zijn zo kort dat ik geen belemmering voel-
de, het voelde juist heel vertrouwd. Er zijn boven-
dien wel meer collega’s teruggekomen bij Alfa, en 
dat sommige collega’s al veertig jaar in dienst zijn 
zegt natuurlijk wel wat over de organisatie.’ Wat 
maakt Alfa nu zo speciaal om weer terug te 
komen? ‘Waar je bij veel kantoren een partner-
structuur ziet, heeft Alfa de medewerkerspartici-
patie. Deze medewerkersparticipatie maakt dat er 

Machiel Kars werkte tien jaar als accountant bij 
Alfa in Zwolle en wilde graag doorgroeien in zijn 
functie. Dat was echter op dat moment niet 
mogelijk. ‘Ik ben in een open sfeer weggegaan en 
heb gekozen voor een baan bij een accountants-
kantoor dichterbij huis. Daar mocht ik me net 
zoals bij Alfa bezighouden met ondernemers in 
het MKB en de agrosector. Dat was heel leuk en ik 
kon de op fiets naar mijn werk, maar ik miste op 
den duur de sfeer van Alfa. Ook ontdekte ik dat ik 
een functie wilde waarbij ik vaker naar klanten 
kon, in plaats van veel met dossierwerk bezig te 
zijn.’ Kars besloot na een jaar de telefoon te pak-
ken en de HR-afdeling van Alfa te bellen. ‘In 
Zwolle was deze functie niet beschikbaar, maar in 
Friesland was net de vacature voor relatiemana-
ger vrijgekomen. Ik ben er qua reistijd op achter-
uitgegaan, het is nu een dik uur met de auto. 
Maar dat is het me helemaal waard, omdat ik een 
heel leuke baan heb waarvan ik veel energie krijg 
en ik werk een á twee dagen thuis.’

FLEXIBILITEIT
Ook voor Anne Smakman was de reisafstand een 
reden om het dichterbij huis te zoeken. ‘Alfa was 
mijn eerste werkgever in de accountancy en ik 
was nieuwsgierig hoe het bij een ander accoun-
tantskantoor zou zijn. Toen ik werd benaderd 
door een kantoor bij mij in de buurt, waar beken-
den van mij werkten, heb ik besloten daar aan de 
slag te gaan.’ Smakman kon lopend naar haar 
werk en ’s middags thuis lunchen met haar part-

echt een samencultuur heerst’, legt Smakman uit. 
‘Je werkt in een team en draagt met z’n allen de 
verantwoordelijkheid. Daarnaast sluit Alfa aan op 
mijn behoefte qua ontwikkeling. Ik volg een per-
soonlijk ontwikkeltraject, ook doe ik de praktijkop-
leiding tot accountant en hierbij krijg ik binnen 
Alfa veel begeleiding. Wat ik ten slotte heel leuk 
vind, is dat ik me met van alles mag bemoeien. 
Toen ik terugkwam was Alfa bezig kwartaalrap-
portages te introduceren en ik mocht bijvoor-
beeld meedenken over hoe we dat zouden inrich-
ten.’

GEWOON DOEN
Kars beaamt de ruimte voor persoonlijke ontwik-
keling en draagt aan dat hij het prettig vindt dat 
Alfa een platte organisatiestructuur heeft. ‘Er is 
geen typische accountantscultuur en er zijn geen 
vennoten. Het managementteam staat echt tus-
sen de mensen.’ En duurzaamheid staat volgens 
hem echt centraal. ‘Alfa is een B-corp organisatie 
en doet heel veel op dit vlak. Het is zeker niet iets 
wat bij ons alleen op papier bestaat. Zo doen we 
bijvoorbeeld veel op het gebied van energie- en 
waterbesparing, we rijden elektrisch en op ieder 
cluster is een duurzaamheidswerkgroep die colle-

ga’s en klanten advies geeft op dat vlak. Het is een 
belangrijk onderwerp om je als ondernemer mee 
bezig te houden. Een bedrijf dat dat niet doet, 
heeft minder bestaansrecht in de toekomst.’ 
Welk advies zou hij zelf willen meegeven aan ie-
mand die is weggegaan maar twijfelt om terug te 
komen? ‘Volg je gevoel en als je denkt dat je terug 
wilt, vraag het gewoon. Ook heel belangrijk: zorg 
dat je goed weggaat, want dan kan je altijd een 
kop koffiedrinken om te kijken of er nog mogelijk-
heden zijn. De accountantswereld is zo klein, je 
komt elkaar zo weer tegen.’

ANNE 
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Accountants en Adviseurs, en kwamen er nadat ze bij een ander 
accountantskantoor hadden gewerkt achter dat ze bij Alfa eigenlijk beter 
op hun plek zaten.

ner. Maar na een poosje bleek ze toch niet hele-
maal op haar plek te zitten. ‘Ik dacht dat alle 
accountantskantoren wel min of meer hetzelfde 
zouden zijn, maar dat was toch niet zo. Soms 
weet je pas waar je blij van wordt binnen een 
organisatie als je bij een andere organisatie hebt 
gewerkt.’ Na zeven maanden hakte ze de knoop 
door en nam ze contact op met Alfa. Daar werkt 
ze inmiddels al weer vier en een half jaar. ‘Destijds 
was thuiswerken nog niet zo gangbaar als nu, 
maar ik had de reistijd van bijna anderhalf uur 
per dag er wel voor over. Momenteel werk ik een 
dag thuis en twee dagen op kantoor, met deze 
flexibiliteit is het prima te doen.’

VERTROUWD
Opvallend is dat zowel Smakman als Kars beiden 
hartelijk werden ontvangen nadat ze een poosje 
bij een ander bedrijf hadden gewerkt. Smakman: 
‘Toen ik wegging, werd al gezegd “als je ooit wil te-
rugkomen dan kan je altijd bellen”. Ik voelde om 
die reden geen drempel om weer contact op te 
nemen.’ Ook Kars had daar geen moeite mee. ‘De 
lijntjes zijn zo kort dat ik geen belemmering voel-
de, het voelde juist heel vertrouwd. Er zijn boven-
dien wel meer collega’s teruggekomen bij Alfa, en 
dat sommige collega’s al veertig jaar in dienst zijn 
zegt natuurlijk wel wat over de organisatie.’ Wat 
maakt Alfa nu zo speciaal om weer terug te 
komen? ‘Waar je bij veel kantoren een partner-
structuur ziet, heeft Alfa de medewerkerspartici-
patie. Deze medewerkersparticipatie maakt dat er 

Machiel Kars werkte tien jaar als accountant bij 
Alfa in Zwolle en wilde graag doorgroeien in zijn 
functie. Dat was echter op dat moment niet 
mogelijk. ‘Ik ben in een open sfeer weggegaan en 
heb gekozen voor een baan bij een accountants-
kantoor dichterbij huis. Daar mocht ik me net 
zoals bij Alfa bezighouden met ondernemers in 
het MKB en de agrosector. Dat was heel leuk en ik 
kon de op fiets naar mijn werk, maar ik miste op 
den duur de sfeer van Alfa. Ook ontdekte ik dat ik 
een functie wilde waarbij ik vaker naar klanten 
kon, in plaats van veel met dossierwerk bezig te 
zijn.’ Kars besloot na een jaar de telefoon te pak-
ken en de HR-afdeling van Alfa te bellen. ‘In 
Zwolle was deze functie niet beschikbaar, maar in 
Friesland was net de vacature voor relatiemana-
ger vrijgekomen. Ik ben er qua reistijd op achter-
uitgegaan, het is nu een dik uur met de auto. 
Maar dat is het me helemaal waard, omdat ik een 
heel leuke baan heb waarvan ik veel energie krijg 
en ik werk een á twee dagen thuis.’

FLEXIBILITEIT
Ook voor Anne Smakman was de reisafstand een 
reden om het dichterbij huis te zoeken. ‘Alfa was 
mijn eerste werkgever in de accountancy en ik 
was nieuwsgierig hoe het bij een ander accoun-
tantskantoor zou zijn. Toen ik werd benaderd 
door een kantoor bij mij in de buurt, waar beken-
den van mij werkten, heb ik besloten daar aan de 
slag te gaan.’ Smakman kon lopend naar haar 
werk en ’s middags thuis lunchen met haar part-

echt een samencultuur heerst’, legt Smakman uit. 
‘Je werkt in een team en draagt met z’n allen de 
verantwoordelijkheid. Daarnaast sluit Alfa aan op 
mijn behoefte qua ontwikkeling. Ik volg een per-
soonlijk ontwikkeltraject, ook doe ik de praktijkop-
leiding tot accountant en hierbij krijg ik binnen 
Alfa veel begeleiding. Wat ik ten slotte heel leuk 
vind, is dat ik me met van alles mag bemoeien. 
Toen ik terugkwam was Alfa bezig kwartaalrap-
portages te introduceren en ik mocht bijvoor-
beeld meedenken over hoe we dat zouden inrich-
ten.’

GEWOON DOEN
Kars beaamt de ruimte voor persoonlijke ontwik-
keling en draagt aan dat hij het prettig vindt dat 
Alfa een platte organisatiestructuur heeft. ‘Er is 
geen typische accountantscultuur en er zijn geen 
vennoten. Het managementteam staat echt tus-
sen de mensen.’ En duurzaamheid staat volgens 
hem echt centraal. ‘Alfa is een B-corp organisatie 
en doet heel veel op dit vlak. Het is zeker niet iets 
wat bij ons alleen op papier bestaat. Zo doen we 
bijvoorbeeld veel op het gebied van energie- en 
waterbesparing, we rijden elektrisch en op ieder 
cluster is een duurzaamheidswerkgroep die colle-

ga’s en klanten advies geeft op dat vlak. Het is een 
belangrijk onderwerp om je als ondernemer mee 
bezig te houden. Een bedrijf dat dat niet doet, 
heeft minder bestaansrecht in de toekomst.’ 
Welk advies zou hij zelf willen meegeven aan ie-
mand die is weggegaan maar twijfelt om terug te 
komen? ‘Volg je gevoel en als je denkt dat je terug 
wilt, vraag het gewoon. Ook heel belangrijk: zorg 
dat je goed weggaat, want dan kan je altijd een 
kop koffiedrinken om te kijken of er nog mogelijk-
heden zijn. De accountantswereld is zo klein, je 
komt elkaar zo weer tegen.’
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Doen waar je goed in 
bent

Doen waar je goed in bent én waarvan je gelukkig wordt, dat is het 
streven van accountants- en advieskantoor Bentacera. Sinds 2016 
ondersteunt het kantoor medewerkers met een Talenten Motivatie 
Analyse (TMA). ‘Niet iedereen loopt te koop met zijn sterke kanten’, 
zeggen Jelmer Bosma en Sanne Rikst Reijenga.

accountants- en advieskantoren, kunnen mede-
werkers voor bepaalde tijd in het buitenland wer-
ken. Met zeven vestigingen is Bentacera, dat 100 
jaar bestaat, actief in Friesland en sinds kort ook 
in Groningen. 

STERKE KANTEN
Bentacera heeft sinds 2016 een tool die helpt een 
beeld te krijgen van iemands persoonlijkheid. 
Iedereen die bij Bentacera in dienst treedt, wordt 
gevraagd een vragenlijst met stellingen in te vul-
len. Met deze Talenten Motivatie Analyse (TMA) 
krijgt de organisatie een beeld van de sterke kan-
ten, valkuilen en drijfveren van deze professional. 
‘Met de TMA kunnen we als organisatie beoorde-
len waar medewerkers blij van worden en op 
welke vlakken we kunnen ondersteunen in het 
persoonlijk ontwikkelingstraject’, vertelt Reijenga. 
‘Tachtig procent van de collega’s is bezig met 
vakinhoudelijke ontwikkeling. Ze volgen een oplei-
ding of een werken-lerentraject. Voor vaktechniek 
is hier van oudsher genoeg aandacht. Het ontwik-
kelen van soft skills is onderbelicht.’ Met de TMA 
wordt hier wel op ingespeeld. ‘Voor elke profes-
sional is het mogelijk bepaalde soft-skillstrainin-
gen te volgen.’ De TMA helpt ook bij de werving & 
selectie. Als je op teamniveau weet dat bepaalde 
competenties zijn ondervertegenwoordigd, dan 
kun je een recruiter vragen daarmee bij nieuwe 
medewerkers rekening te houden. Het staat vaak 
niet op het cv, maar tijdens een sollicitatiegesprek 
kan er wel extra op worden gescreend.

Dat er binnen accountants- en advieskantoor 
Bentacera volop ruimte is om jezelf te ontwikke-
len, daarvan is Jelmer Bosma het voorbeeld. Vijf-
tien jaar geleden kwam hij binnen als stagiair en 
hij groeide sindsdien door tot AA-accountant en 
belastingadviseur. Sinds drie jaar is hij manager 
en geeft hij – samen met nog twee collega’s – 
leiding aan de samenstelpraktijk in Drachten. ‘Als 
je je ambities uitspreekt, dan kan hier heel veel. 
Bentacera vindt het belangrijk dat collega’s doen 
wat ze leuk vinden’, vertelt Bosma. Ook collega 
Sanne Rikst Reijenga heeft die ervaring. Ze trad in 
dienst als junior HR-adviseur om ondernemers te 
ondersteunen op het gebied van personeel en 
salaris. ‘Maar ik ontdekte dat ik het leuker vind 
om met collega’s te werken dan met klanten.’ Bij 
Bentacera kon ze die switch maken; Reijenga is nu 
het aanspreekpunt op P&O-gebied voor een aan-
tal vestigingen. Naast de mogelijkheid om door te 
groeien, noemen Reijenga en Bosma de open 
cultuur en gezelligheid als pluspunten van het 
kantoor.

WERKEN IN BUITENLAND
Bentacera ontstond in 2013 na een fusie tussen 
de twee kantoren Bent en Acera. De organisatie 
telt bijna 300 specialisten, die ondernemers 
ondersteunen op het gebied van accountancy, fis-
cale en bedrijfsadvisering, personeelsbeleid, fusie 
en overname, financiële planning of internatio-
naal zakendoen. Doordat Bentacera lid is van 
Kreston Global, een internationaal netwerk van 

PLANMATIG WERKEN
Vooral ook voor leidinggevenden is het belangrijk 
te weten welke kwaliteiten iemand heeft, maar 
ook wat iemands valkuilen zijn. ‘Je kunt er reke-
ning mee houden binnen het team en de collega 
behoeden voor zijn eigen valkuilen’, zegt Bosma. 
‘Van een nieuwe collega kun je zijn of haar per-
soonlijkheid vaak moeilijk inschatten. De TMA 
biedt houvast. ‘Stel dat iemand van nature minder 
op de voorgrond treedt, dan kun je in een teamo-
verleg vragen wat zijn of haar mening is. Een in-
troverte professional heeft vaak wel de kennis, 
maar durft die minder snel uit te dragen.’ Met de 
TMA weet Bosma ook welke drijfveren een collega 
heeft. ‘Als blijkt dat iemand graag naar buiten wil, 
kun je ze vaker naar een klant sturen. Zo geven 
we collega’s de verantwoordelijkheden waarvan 
ze zelf het gelukkigst worden.’

KWETSBAAR OPSTELLEN
Bosma en Reijenga weten uit eigen ervaring, maar 
ook van collega’s, dat de uitkomst van de TMA 
heel herkenbaar is. Dat de persoonlijkheid door 
een onafhankelijk bureau wordt geanalyseerd, is 
vooral ook belangrijk om persoonlijke kwaliteiten 
bespreekbaar te maken. ‘Niet iedereen loopt te 

koop met zijn sterke kanten. Zeker nuchtere 
Friezen niet’, zegt Reijenga lachend. ‘Uit mijn TMA 
bleek dat ik heel gestructureerd ben; dat wist ik 
wel van mezelf, maar dat ga ik niet van de daken 
schreeuwen.’ Andersom geldt het ook voor 
iemands ontwikkelpunten. ‘Mensen weten vaak 
wel waarin ze zich zouden kunnen verbeteren, 
maar dat durven ze niet altijd op tafel te leggen. 
Het betekent dat je je kwetsbaar moet opstellen 
en dat vergt moed.’ Vaak ervaren collega’s de TMA 
als iets spannends. Dat is logisch; ze zijn net in 
dienst als ze met hun leidinggevende en de exter-
ne adviseur een gesprek hebben over hun sterke 
maar ook minder sterke punten. ‘Maar het is niet 
nodig’, verzekert Bosma. ‘De leidinggevende en de 
externe adviseur weten de collega op zijn gemak 
te stellen. Hij of zij wordt er niet op afgerekend, 
het helpt deze collega juist om zijn werk beter te 
kunnen doen.’ Op de werkvloer leeft de TMA. Er 
wordt volgens Reijenga vaak over gesproken. ‘Het 
is onderling een middel om elkaars goede en min-
der goede kanten op een opbouwende manier te 
benoemen.’

SANNE RIKST
REIJENGA
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accountants- en advieskantoren, kunnen mede-
werkers voor bepaalde tijd in het buitenland wer-
ken. Met zeven vestigingen is Bentacera, dat 100 
jaar bestaat, actief in Friesland en sinds kort ook 
in Groningen. 

STERKE KANTEN
Bentacera heeft sinds 2016 een tool die helpt een 
beeld te krijgen van iemands persoonlijkheid. 
Iedereen die bij Bentacera in dienst treedt, wordt 
gevraagd een vragenlijst met stellingen in te vul-
len. Met deze Talenten Motivatie Analyse (TMA) 
krijgt de organisatie een beeld van de sterke kan-
ten, valkuilen en drijfveren van deze professional. 
‘Met de TMA kunnen we als organisatie beoorde-
len waar medewerkers blij van worden en op 
welke vlakken we kunnen ondersteunen in het 
persoonlijk ontwikkelingstraject’, vertelt Reijenga. 
‘Tachtig procent van de collega’s is bezig met 
vakinhoudelijke ontwikkeling. Ze volgen een oplei-
ding of een werken-lerentraject. Voor vaktechniek 
is hier van oudsher genoeg aandacht. Het ontwik-
kelen van soft skills is onderbelicht.’ Met de TMA 
wordt hier wel op ingespeeld. ‘Voor elke profes-
sional is het mogelijk bepaalde soft-skillstrainin-
gen te volgen.’ De TMA helpt ook bij de werving & 
selectie. Als je op teamniveau weet dat bepaalde 
competenties zijn ondervertegenwoordigd, dan 
kun je een recruiter vragen daarmee bij nieuwe 
medewerkers rekening te houden. Het staat vaak 
niet op het cv, maar tijdens een sollicitatiegesprek 
kan er wel extra op worden gescreend.

Dat er binnen accountants- en advieskantoor 
Bentacera volop ruimte is om jezelf te ontwikke-
len, daarvan is Jelmer Bosma het voorbeeld. Vijf-
tien jaar geleden kwam hij binnen als stagiair en 
hij groeide sindsdien door tot AA-accountant en 
belastingadviseur. Sinds drie jaar is hij manager 
en geeft hij – samen met nog twee collega’s – 
leiding aan de samenstelpraktijk in Drachten. ‘Als 
je je ambities uitspreekt, dan kan hier heel veel. 
Bentacera vindt het belangrijk dat collega’s doen 
wat ze leuk vinden’, vertelt Bosma. Ook collega 
Sanne Rikst Reijenga heeft die ervaring. Ze trad in 
dienst als junior HR-adviseur om ondernemers te 
ondersteunen op het gebied van personeel en 
salaris. ‘Maar ik ontdekte dat ik het leuker vind 
om met collega’s te werken dan met klanten.’ Bij 
Bentacera kon ze die switch maken; Reijenga is nu 
het aanspreekpunt op P&O-gebied voor een aan-
tal vestigingen. Naast de mogelijkheid om door te 
groeien, noemen Reijenga en Bosma de open 
cultuur en gezelligheid als pluspunten van het 
kantoor.

WERKEN IN BUITENLAND
Bentacera ontstond in 2013 na een fusie tussen 
de twee kantoren Bent en Acera. De organisatie 
telt bijna 300 specialisten, die ondernemers 
ondersteunen op het gebied van accountancy, fis-
cale en bedrijfsadvisering, personeelsbeleid, fusie 
en overname, financiële planning of internatio-
naal zakendoen. Doordat Bentacera lid is van 
Kreston Global, een internationaal netwerk van 

PLANMATIG WERKEN
Vooral ook voor leidinggevenden is het belangrijk 
te weten welke kwaliteiten iemand heeft, maar 
ook wat iemands valkuilen zijn. ‘Je kunt er reke-
ning mee houden binnen het team en de collega 
behoeden voor zijn eigen valkuilen’, zegt Bosma. 
‘Van een nieuwe collega kun je zijn of haar per-
soonlijkheid vaak moeilijk inschatten. De TMA 
biedt houvast. ‘Stel dat iemand van nature minder 
op de voorgrond treedt, dan kun je in een teamo-
verleg vragen wat zijn of haar mening is. Een in-
troverte professional heeft vaak wel de kennis, 
maar durft die minder snel uit te dragen.’ Met de 
TMA weet Bosma ook welke drijfveren een collega 
heeft. ‘Als blijkt dat iemand graag naar buiten wil, 
kun je ze vaker naar een klant sturen. Zo geven 
we collega’s de verantwoordelijkheden waarvan 
ze zelf het gelukkigst worden.’

KWETSBAAR OPSTELLEN
Bosma en Reijenga weten uit eigen ervaring, maar 
ook van collega’s, dat de uitkomst van de TMA 
heel herkenbaar is. Dat de persoonlijkheid door 
een onafhankelijk bureau wordt geanalyseerd, is 
vooral ook belangrijk om persoonlijke kwaliteiten 
bespreekbaar te maken. ‘Niet iedereen loopt te 

koop met zijn sterke kanten. Zeker nuchtere 
Friezen niet’, zegt Reijenga lachend. ‘Uit mijn TMA 
bleek dat ik heel gestructureerd ben; dat wist ik 
wel van mezelf, maar dat ga ik niet van de daken 
schreeuwen.’ Andersom geldt het ook voor 
iemands ontwikkelpunten. ‘Mensen weten vaak 
wel waarin ze zich zouden kunnen verbeteren, 
maar dat durven ze niet altijd op tafel te leggen. 
Het betekent dat je je kwetsbaar moet opstellen 
en dat vergt moed.’ Vaak ervaren collega’s de TMA 
als iets spannends. Dat is logisch; ze zijn net in 
dienst als ze met hun leidinggevende en de exter-
ne adviseur een gesprek hebben over hun sterke 
maar ook minder sterke punten. ‘Maar het is niet 
nodig’, verzekert Bosma. ‘De leidinggevende en de 
externe adviseur weten de collega op zijn gemak 
te stellen. Hij of zij wordt er niet op afgerekend, 
het helpt deze collega juist om zijn werk beter te 
kunnen doen.’ Op de werkvloer leeft de TMA. Er 
wordt volgens Reijenga vaak over gesproken. ‘Het 
is onderling een middel om elkaars goede en min-
der goede kanten op een opbouwende manier te 
benoemen.’
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Het beste uit jezelf 
én de klant halen 

Bol Adviseurs brengt en houdt medewerkers in topvorm, zowel 
vakinhoudelijk als in de werk/privésfeer. Daarmee is het kantoor - dat 
het graag ‘een tikkie anders’ doet - een uitdagende partner voor 
ondernemers. ‘We zijn niet elk op een eigen eilandje bezig’, zegt partner 
Patrick Lambrechts. 

stip op de horizon is. We willen ook praktisch en 
toekomstgericht zijn. We maken geen dikke rap-
porten waarin we een probleem constateren. We 
willen snel de vinger op de zere plek leggen en een 
oplossing bieden. Ook kijken we graag vooruit, in 
plaats van terug.’ Bol Adviseurs kiest daarbij voor 
een verfrissende aanpak. Patrick Lambrechts: ‘In 
zeventig jaar tijd is de dienstverlening flink ver-
breed. We verzorgen leiderschapstrainingen, stra-
tegiesessies en begeleiden bij bedrijfsopvolging. 
Die bijeenkomsten vragen om een inspirerende 
omgeving. Ons kantoor kent daarom een ruimte in 
de vorm van een arena. Zo’n cirkel-opstelling leidt 
tot betere brainstorm- en strategiegesprekken.’ 
Ook is er een familiekamer ingericht, waar onder-
nemers van familiebedrijven in een huiselijke sfeer 
kunnen sparren. ‘Op een comfortabele bank is het 
makkelijker praten met zoon of dochter over de 
bedrijfsopvolging dan aan een kille tafel’, vindt 
Patrick Lambrechts. 

BOOTCAMP-PROGRAMMA 
Een uitdagende partner zijn voor ondernemers; 
dat kan alleen als medewerkers in topvorm zijn én 
blijven. Bij Bol Adviseurs begint dat streven met 
een open cultuur. ‘Er is wederzijds vertrouwen, we 
lopen makkelijk bij elkaar binnen’, vertelt Dave 
Albers. Daarnaast is er voor alle medewerkers in 
elke ervaringslaag een bootcamp-programma. 
Tijdens deze frequente sessies leren collega’s 
steeds iets nieuws, niet alleen vakinhoudelijk maar 
ook op het persoonlijke vlak. ‘Ze worden daarbij 

Zodra er een stevige wind uit de juiste richting 
waait, begint het bij controleleider Dave Albers te 
kriebelen. De fanatieke kitesurfer wil dan het liefst 
naar de Maasvlakte rijden om op zijn kite een 
woelige zee te trotseren. Bij Bol Adviseurs kan dat 
ook. En dus neemt Dave Albers af en toe spon-
taan een middagje vrij als er geen afspraken 
staan. Het kantoor gunt medewerkers ruimte 
voor hun persoonlijke passies. Dat zijn geen loze 
woorden. Zo staat partner Patrick Lambrechts zelf 
elke dinsdagmiddag op het voetbalveld als coach 
van het team van zijn zoontje. ‘Tijd vrijmaken voor 
interesses, is belangrijk’, verduidelijkt hij. ‘Als je 
goed in je vel zit, presteer je beter.’ 

UITDAGENDE PARTNER
Bol Adviseurs is een fullservice kantoor met 225 
medewerkers en vier vestigingen in Boxmeer, 
Veghel, Wijchen en Venray. Sinds 2017 heeft de 
organisatie als missie om klanten in topvorm te 
brengen. Kernwaarden daarbij zijn: lef, dichtbij en 
toekomstgericht. Patrick Lambrechts: ’We willen 
dichtbij zijn, ofwel een persoonlijke relatie aan-
gaan met de klant. We kijken verder dan de 
cijfers: de beweegredenen, toekomstdromen en 
privé-situatie van een ondernemer zijn minstens 
zo belangrijk.’ Daarnaast wil Bol Adviseurs vooral 
ook een uitdagende partner zijn. ‘Natuurlijk kan 
de klant ons altijd vragen stellen. Maar het moet 
vooral ook andersom: we willen dat onze profes-
sionals vragen stellen aan de klant. Hoe hij zich de 
komende vijf jaar blijft onderscheiden. Wat zijn 

uitgedaagd om hun grenzen te verleggen en net 
dat beetje extra te geven. Zo leren ze zichzelf be-
ter kennen, ontwikkelen ze hun talenten en verrij-
ken ze hun kennis. Onze kernwaarden lef, dichtbij 
en toekomstgericht staan hierbij centraal.’ Daar-
naast werkt Bol Adviseurs met een buddysys-
teem. Dave Albers: ‘Young professionals worden 
aan meer ervaren collega's gekoppeld. Zo is er al-
tijd iemand waar je terecht kunt, worden ambities 
makkelijker besproken en aangemoedigd.’ Uit 
ervaring weet Dave Albers dat medewerkers die 
net beginnen vaak geen idee hebben waar ze 
goed in zijn en leuk vinden. Een buddy helpt om 
daar achter te komen.' 

SEXY EN UITDAGEND 
Bij Bol Adviseurs krijgen collega’s de ruimte om 
verantwoordelijkheden naar zich toe te trekken. 
Zo houdt Dave Albers zich bezig met het opleiden 
van assistent accountants. ‘Daar haal ik veel ener-
gie uit. Andere collega’s zitten in werkgroepen die 
zich focussen op data analyse, power BI of duur-
zaamheid. Elke collega kan voor iets kiezen waar 
hij of zij blij van wordt’, aldus de controleleider.
Patrick Lambrechts noemt het de 80/20 regel. 
‘Zo’n 80 procent van de tijd is business as usual en 

is misschien niet altijd even leuk. Maar 20 procent 
van je werk moet sexy en uitdagend zijn. Als werk-
gever zijn we alert dat er genoeg 20 procent-prik-
kels zijn en blijven.’ Volgens Patrick Lambrechts 
zijn de soort prikkels afhankelijk van de carrière-
fase van medewerkers. ‘Jonge mensen hebben 
behoefte aan gezellige momenten, zoals samen 
skiën, hardlopen of bbq’en. De meer ervaren col-
lega’s halen meer voldoening uit vakinhoudelijke 
verdieping.’ 

SAMEN IN TOPVORM  
De professionals van Bol Adviseurs werken 
gezamenlijk aan klantencases. ‘We zijn niet elk op 
ons eigen eilandje bezig’, verduidelijkt Patrick 
Lambrechts. ‘We stellen de klant centraal en trek-
ken als team op om samen de klant te bedienen. 
Een auditmedewerker die hoort dat zijn klant 
denkt aan een bedrijfsovername, neemt een vol-
gende keer een collega mee met de juiste kennis.’ 
Het kantoor houdt de collega’s tenslotte ook 
fysiek in topvorm. Dave Albers: ‘Regelmatig 
worden er sportieve evenementen georganiseerd, 
zoals een wielertour en een bedrijfsmarathon. 
Dat is niet alleen goed voor de conditie, het ver-
sterkt ook het teamgevoel.’
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stip op de horizon is. We willen ook praktisch en 
toekomstgericht zijn. We maken geen dikke rap-
porten waarin we een probleem constateren. We 
willen snel de vinger op de zere plek leggen en een 
oplossing bieden. Ook kijken we graag vooruit, in 
plaats van terug.’ Bol Adviseurs kiest daarbij voor 
een verfrissende aanpak. Patrick Lambrechts: ‘In 
zeventig jaar tijd is de dienstverlening flink ver-
breed. We verzorgen leiderschapstrainingen, stra-
tegiesessies en begeleiden bij bedrijfsopvolging. 
Die bijeenkomsten vragen om een inspirerende 
omgeving. Ons kantoor kent daarom een ruimte in 
de vorm van een arena. Zo’n cirkel-opstelling leidt 
tot betere brainstorm- en strategiegesprekken.’ 
Ook is er een familiekamer ingericht, waar onder-
nemers van familiebedrijven in een huiselijke sfeer 
kunnen sparren. ‘Op een comfortabele bank is het 
makkelijker praten met zoon of dochter over de 
bedrijfsopvolging dan aan een kille tafel’, vindt 
Patrick Lambrechts. 

BOOTCAMP-PROGRAMMA 
Een uitdagende partner zijn voor ondernemers; 
dat kan alleen als medewerkers in topvorm zijn én 
blijven. Bij Bol Adviseurs begint dat streven met 
een open cultuur. ‘Er is wederzijds vertrouwen, we 
lopen makkelijk bij elkaar binnen’, vertelt Dave 
Albers. Daarnaast is er voor alle medewerkers in 
elke ervaringslaag een bootcamp-programma. 
Tijdens deze frequente sessies leren collega’s 
steeds iets nieuws, niet alleen vakinhoudelijk maar 
ook op het persoonlijke vlak. ‘Ze worden daarbij 

Zodra er een stevige wind uit de juiste richting 
waait, begint het bij controleleider Dave Albers te 
kriebelen. De fanatieke kitesurfer wil dan het liefst 
naar de Maasvlakte rijden om op zijn kite een 
woelige zee te trotseren. Bij Bol Adviseurs kan dat 
ook. En dus neemt Dave Albers af en toe spon-
taan een middagje vrij als er geen afspraken 
staan. Het kantoor gunt medewerkers ruimte 
voor hun persoonlijke passies. Dat zijn geen loze 
woorden. Zo staat partner Patrick Lambrechts zelf 
elke dinsdagmiddag op het voetbalveld als coach 
van het team van zijn zoontje. ‘Tijd vrijmaken voor 
interesses, is belangrijk’, verduidelijkt hij. ‘Als je 
goed in je vel zit, presteer je beter.’ 

UITDAGENDE PARTNER
Bol Adviseurs is een fullservice kantoor met 225 
medewerkers en vier vestigingen in Boxmeer, 
Veghel, Wijchen en Venray. Sinds 2017 heeft de 
organisatie als missie om klanten in topvorm te 
brengen. Kernwaarden daarbij zijn: lef, dichtbij en 
toekomstgericht. Patrick Lambrechts: ’We willen 
dichtbij zijn, ofwel een persoonlijke relatie aan-
gaan met de klant. We kijken verder dan de 
cijfers: de beweegredenen, toekomstdromen en 
privé-situatie van een ondernemer zijn minstens 
zo belangrijk.’ Daarnaast wil Bol Adviseurs vooral 
ook een uitdagende partner zijn. ‘Natuurlijk kan 
de klant ons altijd vragen stellen. Maar het moet 
vooral ook andersom: we willen dat onze profes-
sionals vragen stellen aan de klant. Hoe hij zich de 
komende vijf jaar blijft onderscheiden. Wat zijn 

uitgedaagd om hun grenzen te verleggen en net 
dat beetje extra te geven. Zo leren ze zichzelf be-
ter kennen, ontwikkelen ze hun talenten en verrij-
ken ze hun kennis. Onze kernwaarden lef, dichtbij 
en toekomstgericht staan hierbij centraal.’ Daar-
naast werkt Bol Adviseurs met een buddysys-
teem. Dave Albers: ‘Young professionals worden 
aan meer ervaren collega's gekoppeld. Zo is er al-
tijd iemand waar je terecht kunt, worden ambities 
makkelijker besproken en aangemoedigd.’ Uit 
ervaring weet Dave Albers dat medewerkers die 
net beginnen vaak geen idee hebben waar ze 
goed in zijn en leuk vinden. Een buddy helpt om 
daar achter te komen.' 

SEXY EN UITDAGEND 
Bij Bol Adviseurs krijgen collega’s de ruimte om 
verantwoordelijkheden naar zich toe te trekken. 
Zo houdt Dave Albers zich bezig met het opleiden 
van assistent accountants. ‘Daar haal ik veel ener-
gie uit. Andere collega’s zitten in werkgroepen die 
zich focussen op data analyse, power BI of duur-
zaamheid. Elke collega kan voor iets kiezen waar 
hij of zij blij van wordt’, aldus de controleleider.
Patrick Lambrechts noemt het de 80/20 regel. 
‘Zo’n 80 procent van de tijd is business as usual en 

is misschien niet altijd even leuk. Maar 20 procent 
van je werk moet sexy en uitdagend zijn. Als werk-
gever zijn we alert dat er genoeg 20 procent-prik-
kels zijn en blijven.’ Volgens Patrick Lambrechts 
zijn de soort prikkels afhankelijk van de carrière-
fase van medewerkers. ‘Jonge mensen hebben 
behoefte aan gezellige momenten, zoals samen 
skiën, hardlopen of bbq’en. De meer ervaren col-
lega’s halen meer voldoening uit vakinhoudelijke 
verdieping.’ 

SAMEN IN TOPVORM  
De professionals van Bol Adviseurs werken 
gezamenlijk aan klantencases. ‘We zijn niet elk op 
ons eigen eilandje bezig’, verduidelijkt Patrick 
Lambrechts. ‘We stellen de klant centraal en trek-
ken als team op om samen de klant te bedienen. 
Een auditmedewerker die hoort dat zijn klant 
denkt aan een bedrijfsovername, neemt een vol-
gende keer een collega mee met de juiste kennis.’ 
Het kantoor houdt de collega’s tenslotte ook 
fysiek in topvorm. Dave Albers: ‘Regelmatig 
worden er sportieve evenementen georganiseerd, 
zoals een wielertour en een bedrijfsmarathon. 
Dat is niet alleen goed voor de conditie, het ver-
sterkt ook het teamgevoel.’
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De top in data-
analyse

Accountantsorganisatie Coney Minds wil klanten verrassende inzichten 
bieden door gebruik te maken van data-analyses. Een interview. ‘De 
volgende stap is machine learning.’ 

toor naast in de accountancy ook aan de slag in 
het team voor data-analyse. Het heeft vooral mid-
delgrote bedrijven en ook sportbonden als klant. 
Door de duidelijke positionering trekt het bedrijf 
met name organisaties die voorop willen lopen 
waar het gaat om automatisering van administra-
ties en rapportages. Wouters: ‘Als we analytics-
werk doen, richten we ons op vragen waarover 
ondernemers zich echt zorgen maken en waarvan 
wij vermoeden dat we met data-analyse waarde-
volle antwoorden kunnen leveren.’

FOCUS OP AUDIT
De nadruk echter ligt bij de controle van jaarreke-
ningen. Natalie Kaspers-Broekhuizen vertelt hoe 
Coney Minds vooral werkt voor organisaties ‘die 
efficiënter en bewuster willen werken en die ook 
de stap willen maken naar data driven werken.’ 
Een omzetgrens is er niet, al mikt de onderne-
ming – behalve in de sport – wel op organisaties 
die minstens de potentie hebben de 12 miljoen 
euro omzetgrens voor wettelijke controle te over-
stijgen. Hoe gaat dat dat in z’n werk, een data dri-
ven controle door Coney Minds? Het begint stan-
daard. Of de klant staat toe dat het accountants-
kantoor via een koppeling alle relevante data ont-
trekt aan de organisatie, of de onderneming le-
vert zelf data aan via databases en/of Excel-
bestanden. Al die data worden ingevoerd in de 
eigen software van Coney Minds, software die 
steeds verder in ontwikkeling is. Wouters vertelt: 
‘Stel dat jij een handelsonderneming hebt. Hoe 
zijn dan jouw geldgoederenbewegingen? Als we 
het detail van jouw beginvoorraad en eindvoor-

Waar accountantsorganisaties nog weleens wor-
stelen met wat ze willen uitstralen, is dat bij 
Coney Minds allesbehalve het geval. Want jazeker, 
het van oorsprong Rotterdamse bedrijf is gewoon 
ook een accountant. Maar daarbij zet het team 
van Coney Minds vol in op het gebruik van data 
sciences en machine learning. Die focus  bepaalt 
voor een groot deel het DNA van de onderne-
ming. Dit blijkt tijdens een interview met Natalie 
Kaspers-Broekhuizen, extern accountant en ver-
antwoordellijk voor de auditdienstverlening bij 
Coney Minds, en Onno Wouters, eveneens extern 
accountant en daarnaast verantwoordelijk voor 
de analyticsdiensten bij Coney Minds. Wouters 
licht toe: ‘Tegenwoordig hebben de meeste on-
dernemers hun administratie wel in een app of in 
andere software. Waaraan het vaak nog ont-
breekt, is dat verrassende inzicht. En dat is waarin 
wij willen excelleren.’

DATA-ANALYSE CENTRAAL
Sinds de oprichting in 2005 staat data-analyse 
centraal in de werkwijze van Coney Minds. In de 
beginjaren, zo vertelt Wouters, was de gedachte 
om met ervaren krachten de best mogelijke 
data-analyses te maken. Maar in die redenering 
ontbrak een schakel: de jeugd. ‘Juist bij veel jonge-
re accountants is het haast vanzelfsprekend aan 
de slag te gaan met data en software.’ Sindsdien 
ging de gemiddelde leeftijd bij Coney Minds 
steeds verder omlaag, tot net onder de 30 nu. Co-
ney Minds is overigens een compact kantoor met 
zo’n 25 werknemers, met inmiddels ook kantoren 
in Haarlem en Goirle. Wie dat wil, kan bij het kan-

raad kennen, wat is dan de afzet? En zie je dat 
terug in de omzet? Welke prijzen zijn gehanteerd? 
Wat zijn je marges? Nu zal er in een klassieke set-
ting ook worden gekeken naar dit soort elemen-
ten. Maar omdat wij er altijd op mikken zoveel 
mogelijk data in te zetten, kom je toch tot verras-
sende inzichten. Wij noemen dat story of the 
audit – en die geven we via een onlineplatform 
terug aan onze klanten.' Kaspers-Broekhuizen vult 
aan: ‘Zo zou je in een oogopslag kunnen zien of 
bepaalde werknemers kortingen geven waarvoor 
ze geen autorisatie hebben, en hoeveel dan. Het 
is van grote meerwaarde voor klanten als ze 
ogenblikkelijk kunnen zien waar bepaalde risico’s 
werkelijkheid worden.’ 

PROFESSIONEEL KIJKEN
Vooroplopen is voor Coney Minds belangrijk. ‘We 
doen enerzijds aan data-analyses voor andere ac-
countantskantoren. Anderzijds durven we ook 
wel te zeggen dat iedereen die iets betekent in de 
ontwikkeling van data-analyse in de accountancy 
in Nederland, wel met ons praat’, zegt Wouters. 
‘Het gaat ons natuurlijk om de business – maar 
ook om te delen, om onze rol in de maatschappij.’ 
Een volgende stap voor Coney Minds is de inzet 

van machine learning. ‘We zijn begonnen hierin te 
investeren. De volgende vijf jaar gaan we dit vol-
houden’, aldus Kaspers-Broekhuizen. Machine 
learning gaat weer verder dan data-analyse. 
Wouters: ‘Neem weer die handelsonderneming. 
Als je al twintig jaar als accountant kijkt naar han-
delsondernemingen, dan weet je precies waar-
naar je moet kijken in de winst- en verliesrekening 
en de balans. 
Tegelijk heb je ook weleens vooroordelen, al pro-
beer je dat  te vermijden. Bij machine learning 
gaat het erom dat je de computer leert net zo 
professioneel te kijken als jij, maar dan ook nog 
eens zonder enige bias.’ De plannen van Coney 
Minds klinken ambitieus, en dat is de organisatie 
ook. Intern hebben ze het over een Topgun-men-
taliteit, waarbij de meestal hoogopgeleide colle-
ga’s elkaar stimuleren een hoog niveau te halen. 
‘Zeker de jongeren willen graag impactvol werk, 
en dat bieden we ook, op een hoog niveau – en 
zonder dat we het teamgevoel uit het oog verlie-
zen. Onze waarden, en daar staan we ook voor, 
zijn SLIM: Samen, Loyaliteit, Innovatie en Meer-
waarde.’ Benieuwd wat het team van Coney 
Minds over vijf jaar aan innovaties heeft weten te 
realiseren.
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toor naast in de accountancy ook aan de slag in 
het team voor data-analyse. Het heeft vooral mid-
delgrote bedrijven en ook sportbonden als klant. 
Door de duidelijke positionering trekt het bedrijf 
met name organisaties die voorop willen lopen 
waar het gaat om automatisering van administra-
ties en rapportages. Wouters: ‘Als we analytics-
werk doen, richten we ons op vragen waarover 
ondernemers zich echt zorgen maken en waarvan 
wij vermoeden dat we met data-analyse waarde-
volle antwoorden kunnen leveren.’

FOCUS OP AUDIT
De nadruk echter ligt bij de controle van jaarreke-
ningen. Natalie Kaspers-Broekhuizen vertelt hoe 
Coney Minds vooral werkt voor organisaties ‘die 
efficiënter en bewuster willen werken en die ook 
de stap willen maken naar data driven werken.’ 
Een omzetgrens is er niet, al mikt de onderne-
ming – behalve in de sport – wel op organisaties 
die minstens de potentie hebben de 12 miljoen 
euro omzetgrens voor wettelijke controle te over-
stijgen. Hoe gaat dat dat in z’n werk, een data dri-
ven controle door Coney Minds? Het begint stan-
daard. Of de klant staat toe dat het accountants-
kantoor via een koppeling alle relevante data ont-
trekt aan de organisatie, of de onderneming le-
vert zelf data aan via databases en/of Excel-
bestanden. Al die data worden ingevoerd in de 
eigen software van Coney Minds, software die 
steeds verder in ontwikkeling is. Wouters vertelt: 
‘Stel dat jij een handelsonderneming hebt. Hoe 
zijn dan jouw geldgoederenbewegingen? Als we 
het detail van jouw beginvoorraad en eindvoor-

Waar accountantsorganisaties nog weleens wor-
stelen met wat ze willen uitstralen, is dat bij 
Coney Minds allesbehalve het geval. Want jazeker, 
het van oorsprong Rotterdamse bedrijf is gewoon 
ook een accountant. Maar daarbij zet het team 
van Coney Minds vol in op het gebruik van data 
sciences en machine learning. Die focus  bepaalt 
voor een groot deel het DNA van de onderne-
ming. Dit blijkt tijdens een interview met Natalie 
Kaspers-Broekhuizen, extern accountant en ver-
antwoordellijk voor de auditdienstverlening bij 
Coney Minds, en Onno Wouters, eveneens extern 
accountant en daarnaast verantwoordelijk voor 
de analyticsdiensten bij Coney Minds. Wouters 
licht toe: ‘Tegenwoordig hebben de meeste on-
dernemers hun administratie wel in een app of in 
andere software. Waaraan het vaak nog ont-
breekt, is dat verrassende inzicht. En dat is waarin 
wij willen excelleren.’

DATA-ANALYSE CENTRAAL
Sinds de oprichting in 2005 staat data-analyse 
centraal in de werkwijze van Coney Minds. In de 
beginjaren, zo vertelt Wouters, was de gedachte 
om met ervaren krachten de best mogelijke 
data-analyses te maken. Maar in die redenering 
ontbrak een schakel: de jeugd. ‘Juist bij veel jonge-
re accountants is het haast vanzelfsprekend aan 
de slag te gaan met data en software.’ Sindsdien 
ging de gemiddelde leeftijd bij Coney Minds 
steeds verder omlaag, tot net onder de 30 nu. Co-
ney Minds is overigens een compact kantoor met 
zo’n 25 werknemers, met inmiddels ook kantoren 
in Haarlem en Goirle. Wie dat wil, kan bij het kan-

raad kennen, wat is dan de afzet? En zie je dat 
terug in de omzet? Welke prijzen zijn gehanteerd? 
Wat zijn je marges? Nu zal er in een klassieke set-
ting ook worden gekeken naar dit soort elemen-
ten. Maar omdat wij er altijd op mikken zoveel 
mogelijk data in te zetten, kom je toch tot verras-
sende inzichten. Wij noemen dat story of the 
audit – en die geven we via een onlineplatform 
terug aan onze klanten.' Kaspers-Broekhuizen vult 
aan: ‘Zo zou je in een oogopslag kunnen zien of 
bepaalde werknemers kortingen geven waarvoor 
ze geen autorisatie hebben, en hoeveel dan. Het 
is van grote meerwaarde voor klanten als ze 
ogenblikkelijk kunnen zien waar bepaalde risico’s 
werkelijkheid worden.’ 

PROFESSIONEEL KIJKEN
Vooroplopen is voor Coney Minds belangrijk. ‘We 
doen enerzijds aan data-analyses voor andere ac-
countantskantoren. Anderzijds durven we ook 
wel te zeggen dat iedereen die iets betekent in de 
ontwikkeling van data-analyse in de accountancy 
in Nederland, wel met ons praat’, zegt Wouters. 
‘Het gaat ons natuurlijk om de business – maar 
ook om te delen, om onze rol in de maatschappij.’ 
Een volgende stap voor Coney Minds is de inzet 

van machine learning. ‘We zijn begonnen hierin te 
investeren. De volgende vijf jaar gaan we dit vol-
houden’, aldus Kaspers-Broekhuizen. Machine 
learning gaat weer verder dan data-analyse. 
Wouters: ‘Neem weer die handelsonderneming. 
Als je al twintig jaar als accountant kijkt naar han-
delsondernemingen, dan weet je precies waar-
naar je moet kijken in de winst- en verliesrekening 
en de balans. 
Tegelijk heb je ook weleens vooroordelen, al pro-
beer je dat  te vermijden. Bij machine learning 
gaat het erom dat je de computer leert net zo 
professioneel te kijken als jij, maar dan ook nog 
eens zonder enige bias.’ De plannen van Coney 
Minds klinken ambitieus, en dat is de organisatie 
ook. Intern hebben ze het over een Topgun-men-
taliteit, waarbij de meestal hoogopgeleide colle-
ga’s elkaar stimuleren een hoog niveau te halen. 
‘Zeker de jongeren willen graag impactvol werk, 
en dat bieden we ook, op een hoog niveau – en 
zonder dat we het teamgevoel uit het oog verlie-
zen. Onze waarden, en daar staan we ook voor, 
zijn SLIM: Samen, Loyaliteit, Innovatie en Meer-
waarde.’ Benieuwd wat het team van Coney 
Minds over vijf jaar aan innovaties heeft weten te 
realiseren.
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Volop groeikansen 
voor wie wil

Groei begint met jouw initiatief: dat is het motto van Countus 
accountants en adviseurs. Ofwel, voor ambitieuze medewerkers zijn er 
volop carrièrekansen. Neem Alies van Veelen-Visscher die als 24-jarige 
belastingadviseur binnenkwam en nu – tien jaar later – is opgeklommen 
tot directielid.

Naast haar werk als businessteamleider volgde 
Van Veelen een MBA-opleiding. ‘Dat betekende 
veel voor mijn persoonlijke groei. Ik ontdekte wat 
mijn sterke punten zijn, maar kwam er ook achter 
dat het meer bestuurlijke aspect van een organi-
satie mij aansprak.’ Die ambitie parkeerde ze nog 
even; ze vond dat ze eerst meer managementer-
varing moest opdoen. ‘Daarom maakte ik in 2019 
de overstap naar onze vestiging in Emmeloord, 
waar ik mede verantwoordelijk zou worden voor 
een groter businessteam.’ 

VERTROUWENSBAND
Toen er vorig jaar een vacature ontstond binnen 
de directie, besloot Van Veelen te solliciteren. Ze 
bleek de ideale kandidaat en werd benoemd als 
portefeuillehouder Fiscaal-Juridisch en HRM. Col-
lega’s keken er niet gek van op dat ze, nog maar 
34 jaar, het schopte tot de directie. ‘Iedereen kent 
elkaar, ze wisten dus van mijn ambities’, is haar 
nuchtere verklaring. Sindsdien vervult Van Veelen 
haar directiefunctie met passie, maar ze heeft te-
gelijkertijd nog een handjevol klanten in de agrari-
sche sector. ‘Ik bouwde met deze ondernemers 
zo’n sterke vertrouwensband op, die kon ik niet 
zomaar opgeven.’ 

ROA-OPLEIDING  
De loopbaan van de 35-jarige directeur bewijst 
dat er bij het advies- en accountantskantoor veel 
ruimte is voor ontwikkeling. De filosofie van 
Countus – Groei begint met jouw initiatief – zijn 

De ambitie zat er niet vanaf het begin in. Sterker 
nog, toen Van Veelen begon bij Countus twijfelde 
ze zelfs of het kantoor wel bij haar zou passen. 
‘Countus is sterk geworteld in de agrarische sec-
tor, ik had daar helemaal niets mee. Maar ik had 
niet veel keus: toen ik in 2012 bij Countus begon, 
lagen de banen niet voor het oprapen. Ik was al 
blij dat ik werk kon vinden. Dat dat bij een – met 
name – agrarisch team zou zijn, nam ik op de 
koop toe.’ Al snel veranderde haar mening. Ze 
kwam bij veel boerenbedrijven over de vloer en 
daardoor leerde ze wat er allemaal speelt. ‘Bij veel 
ondernemers lopen zakelijk en privé door elkaar, 
in de agrarische sector zijn het ook vaak familie-
bedrijven. Dat geeft het vak van fiscalist een extra 
dimensie.’

SPANNENDE STAP
Met veel enthousiasme stond ze menig boer bij. 
Maar de jonge fiscalist had meer in haar mars. ‘In 
2016 koos Countus voor een strategie van klein-
schalige, lokaal aangestuurde businessteams. Ter-
wijl veel accountantskantoren destijds lokale ves-
tigingen sloten, deden wij het andersom. Countus 
wil namelijk dichtbij klanten staan en hen een vast 
aanspreekpunt bieden. Het leek me wel wat om 
het businessteam in Dronten te gaan leiden.’ Ze 
was er ook geschikt voor, zo bleek na een assess-
ment. ‘Maar ik vond de stap ook spannend: zou 
het me wel lukken? Met de belofte van mijn lei-
dinggevende dat ik altijd weer een stap terug kon 
doen, besloot ik ervoor te gaan.’

geen loze woorden. ‘Maar er is geen sprake van 
“moeten” volgens een vast stramien’, benadrukt 
Van Veelen. ‘We stimuleren dat medewerkers zich 
ontwikkelen op een manier die bij hen past.’ In 
het verlengde daarvan biedt het kantoor ook vol-
op opleidingsmogelijkheden. ‘Voor jonge, nieuwe 
collega’s is er een interne opleiding (‘start-up’), 
voor medewerkers met leidinggevende aspiraties 
is er een management-developmentprogramma. 
Ook is er een eigen Academy met een gevarieerd 
aanbod.’ Daarnaast onderscheidt Countus zich, 
omdat het als enige kantoor in Nederland gecerti-
ficeerd is medewerkers op te leiden tot Register 
Ondernemers Adviseurs (ROA’s). ‘Daarmee bie-
den we hun de kennis en vaardigheden om on-
dernemers bij te staan als professioneel sparring-
partner. De ondernemersadviseur denkt niet 
alleen mee, hij signaleert, adviseert en ontzorgt 
de klant.’ 

NO-NONSENSECULTUUR
Countus ontstond in 1924 en komt voort uit een 
coöperatie van boeren en tuinders. Door zich te 
verenigen behaalden ze niet alleen voordeel, de 
leden regelden ook hun financiën gezamenlijk. 
Nog altijd is de ‘met-de-voeten-in-de-klei’ mentali-

teit kenmerkend voor Countus. ‘Er heerst een 
no-nonsensecultuur. We houden van aanpakken, 
maar vinden een gezonde work-life balance ook 
belangrijk. Als iemand veel overwerkt, willen we 
het daarover hebben met de collega.’ Voortko-
mend uit de coöperatieve gedachte kent Countus 
geen vennotenstructuur. ‘Elke medewerker kan 
aandelen kopen in het bedrijf. Dat maakt dat er 
een langetermijnvisie is en dat bedrijfscontinuïteit 
vooropstaat.’ 

VERRAST WORDEN 
Countus heeft nog steeds veel klanten in de agrari-
sche sector. Maar de organisatie, met inmiddels 26 
vestigingen en 560 medewerkers, heeft inmiddels 
ook een flinke portefeuille met klanten in de zorg, 
de horeca- en de recreatieve sector, en andere 
bedrijven in het MKB. ‘Ook klanten buiten de agra-
rische sector voelen zich thuis bij ons.’ Wie denkt 
dat de agrarische sector stoffig en saai is, kan zo-
maar worden verrast. Terwijl de Countus-directeur 
tien jaar geleden nog weinig gevoel had bij het 
boerenbedrijf, is dit nu wel anders. Ze trouwde 
met een melkveehouder. ‘Hij dacht destijds: een 
fiscalist als toekomstig echtgenote, díe laat ik mooi 
niet gaan’, zegt Van Veelen lachend. 
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Naast haar werk als businessteamleider volgde 
Van Veelen een MBA-opleiding. ‘Dat betekende 
veel voor mijn persoonlijke groei. Ik ontdekte wat 
mijn sterke punten zijn, maar kwam er ook achter 
dat het meer bestuurlijke aspect van een organi-
satie mij aansprak.’ Die ambitie parkeerde ze nog 
even; ze vond dat ze eerst meer managementer-
varing moest opdoen. ‘Daarom maakte ik in 2019 
de overstap naar onze vestiging in Emmeloord, 
waar ik mede verantwoordelijk zou worden voor 
een groter businessteam.’ 

VERTROUWENSBAND
Toen er vorig jaar een vacature ontstond binnen 
de directie, besloot Van Veelen te solliciteren. Ze 
bleek de ideale kandidaat en werd benoemd als 
portefeuillehouder Fiscaal-Juridisch en HRM. Col-
lega’s keken er niet gek van op dat ze, nog maar 
34 jaar, het schopte tot de directie. ‘Iedereen kent 
elkaar, ze wisten dus van mijn ambities’, is haar 
nuchtere verklaring. Sindsdien vervult Van Veelen 
haar directiefunctie met passie, maar ze heeft te-
gelijkertijd nog een handjevol klanten in de agrari-
sche sector. ‘Ik bouwde met deze ondernemers 
zo’n sterke vertrouwensband op, die kon ik niet 
zomaar opgeven.’ 

ROA-OPLEIDING  
De loopbaan van de 35-jarige directeur bewijst 
dat er bij het advies- en accountantskantoor veel 
ruimte is voor ontwikkeling. De filosofie van 
Countus – Groei begint met jouw initiatief – zijn 

De ambitie zat er niet vanaf het begin in. Sterker 
nog, toen Van Veelen begon bij Countus twijfelde 
ze zelfs of het kantoor wel bij haar zou passen. 
‘Countus is sterk geworteld in de agrarische sec-
tor, ik had daar helemaal niets mee. Maar ik had 
niet veel keus: toen ik in 2012 bij Countus begon, 
lagen de banen niet voor het oprapen. Ik was al 
blij dat ik werk kon vinden. Dat dat bij een – met 
name – agrarisch team zou zijn, nam ik op de 
koop toe.’ Al snel veranderde haar mening. Ze 
kwam bij veel boerenbedrijven over de vloer en 
daardoor leerde ze wat er allemaal speelt. ‘Bij veel 
ondernemers lopen zakelijk en privé door elkaar, 
in de agrarische sector zijn het ook vaak familie-
bedrijven. Dat geeft het vak van fiscalist een extra 
dimensie.’

SPANNENDE STAP
Met veel enthousiasme stond ze menig boer bij. 
Maar de jonge fiscalist had meer in haar mars. ‘In 
2016 koos Countus voor een strategie van klein-
schalige, lokaal aangestuurde businessteams. Ter-
wijl veel accountantskantoren destijds lokale ves-
tigingen sloten, deden wij het andersom. Countus 
wil namelijk dichtbij klanten staan en hen een vast 
aanspreekpunt bieden. Het leek me wel wat om 
het businessteam in Dronten te gaan leiden.’ Ze 
was er ook geschikt voor, zo bleek na een assess-
ment. ‘Maar ik vond de stap ook spannend: zou 
het me wel lukken? Met de belofte van mijn lei-
dinggevende dat ik altijd weer een stap terug kon 
doen, besloot ik ervoor te gaan.’

geen loze woorden. ‘Maar er is geen sprake van 
“moeten” volgens een vast stramien’, benadrukt 
Van Veelen. ‘We stimuleren dat medewerkers zich 
ontwikkelen op een manier die bij hen past.’ In 
het verlengde daarvan biedt het kantoor ook vol-
op opleidingsmogelijkheden. ‘Voor jonge, nieuwe 
collega’s is er een interne opleiding (‘start-up’), 
voor medewerkers met leidinggevende aspiraties 
is er een management-developmentprogramma. 
Ook is er een eigen Academy met een gevarieerd 
aanbod.’ Daarnaast onderscheidt Countus zich, 
omdat het als enige kantoor in Nederland gecerti-
ficeerd is medewerkers op te leiden tot Register 
Ondernemers Adviseurs (ROA’s). ‘Daarmee bie-
den we hun de kennis en vaardigheden om on-
dernemers bij te staan als professioneel sparring-
partner. De ondernemersadviseur denkt niet 
alleen mee, hij signaleert, adviseert en ontzorgt 
de klant.’ 

NO-NONSENSECULTUUR
Countus ontstond in 1924 en komt voort uit een 
coöperatie van boeren en tuinders. Door zich te 
verenigen behaalden ze niet alleen voordeel, de 
leden regelden ook hun financiën gezamenlijk. 
Nog altijd is de ‘met-de-voeten-in-de-klei’ mentali-

teit kenmerkend voor Countus. ‘Er heerst een 
no-nonsensecultuur. We houden van aanpakken, 
maar vinden een gezonde work-life balance ook 
belangrijk. Als iemand veel overwerkt, willen we 
het daarover hebben met de collega.’ Voortko-
mend uit de coöperatieve gedachte kent Countus 
geen vennotenstructuur. ‘Elke medewerker kan 
aandelen kopen in het bedrijf. Dat maakt dat er 
een langetermijnvisie is en dat bedrijfscontinuïteit 
vooropstaat.’ 

VERRAST WORDEN 
Countus heeft nog steeds veel klanten in de agrari-
sche sector. Maar de organisatie, met inmiddels 26 
vestigingen en 560 medewerkers, heeft inmiddels 
ook een flinke portefeuille met klanten in de zorg, 
de horeca- en de recreatieve sector, en andere 
bedrijven in het MKB. ‘Ook klanten buiten de agra-
rische sector voelen zich thuis bij ons.’ Wie denkt 
dat de agrarische sector stoffig en saai is, kan zo-
maar worden verrast. Terwijl de Countus-directeur 
tien jaar geleden nog weinig gevoel had bij het 
boerenbedrijf, is dit nu wel anders. Ze trouwde 
met een melkveehouder. ‘Hij dacht destijds: een 
fiscalist als toekomstig echtgenote, díe laat ik mooi 
niet gaan’, zegt Van Veelen lachend. 

ALIES VAN 
VEELEN-

VISSCHER

COUNTUS #17

‘WE 
STIMULEREN 
DAT MEDE-
WERKERS 
ZICH ONT-
WIKKELEN 
OP EEN 
MANIER 
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Goede ideeën 
krijgen snel vleugels

CROP accountants & adviseurs wil uitgroeien tot de leukste én beste 
auditpraktijk van de branche. Het kantoor heeft aandacht voor het 
individu en neemt klanten aan waar collega’s blij van worden. 
‘Overwerken beperken we tot het minimum’, aldus partner Pim van 
Roemburg. 

missie te vormen die toetst of nieuwe klanten in 
de planning en bij CROP passen. Als de hoeveel-
heid opdrachten is afgestemd op de grootte van 
het team, is dat beter voor klanten, medewerkers 
én de organisatie’, meent Van Roemburg. Het 
management van CROP juichte het voorstel toe. 
Er werd alles in werking gezet om het plan vorm 
te geven. ‘Binnen een week waren er commissie-
leden bekend. Dat is bijzonder. Vaak zeggen orga-
nisaties tegen iemand met een goed idee: ga het 
maar doen, waarna het niet lukt mensen te mobi-
liseren of geld los te krijgen.’ Bij CROP buigt de 
Prospect Review Commissie zich sindsdien over 
elke klant die aanklopt bij het kantoor. Van 
Roemburg: ’We accepteren alleen klanten die bij 
ons passen en die we aankunnen, zowel inhoude-
lijk als qua capaciteit. Dat betekent veel. Zo wei-
gerden we weleens een klant aan wie we tonnen 
hadden kunnen verdienen maar bij wie we be-
paalde risico’s voorzagen. Terecht, bleek achteraf.  
Ook bestaande klanten worden kritisch beoor-
deeld. Regelmatig neemt Van Roemburg met zijn 
team het portfolio door. 'Soms verloopt een sa-
menwerking zo stroef dat we afscheid van elkaar 
moeten nemen.'

GEEN AFREKENCULTUUR
De leukste auditpraktijk worden van Nederland, 
hoe bereik je dat nog meer? Volgens Van Roem-
burg is een veilige bedrijfscultuur de basis. ‘Mede-
werkers moeten hun mening kunnen geven, ze 
moeten collega’s én leidinggevenden kunnen aan-

Drie jaar geleden stapte Pim van Roemburg over 
van Deloitte naar CROP accountants & adviseurs. 
Na een carrière van 19 jaar bij het Big4-kantoor, 
was dit een weloverwogen beslissing. Maar liefst 
negen gesprekken voerde Van Roemburg met col-
lega’s van CROP om zeker te zijn van zijn zaak. 
Wat hem sinds dag één aantrekt, zijn de persoon-
lijke relaties met klanten en het warme welkom 
door CROP’ers. Bijna 300 medewerkers telt CROP, 
dat in de top 15 van kantoren met de meeste 
registeraccountants staat. Naast accountancy is 
het kantoor gespecialiseerd in corporate finance, 
fiscale dienstverlening, HR-services, IT audit en 
legal & interimservices. Sinds 2021 is Van Roem-
burg partner binnen de controlepraktijk. Zijn mis-
sie en die van zijn collega-partners: de leukste én 
beste auditpraktijk van Nederland worden. ‘Deze 
doelen gaan hand in hand. Als je streeft naar kwa-
liteit, zijn medewerkers trots op hun vak en willen 
ze dat zo goed mogelijk uitoefenen’, aldus Van 
Roemburg die stelt dat het managementteam 
niet schroomt te investeren in het verbeteren van 
de dienstverlening. ‘Ook staat het MT altijd open 
voor goede ideeën van medewerkers.’ 

NIEUWE KLANTEN TOETSEN
Van Roemburg ervaarde dat laatste zelf toen hij 
net twee maanden in dienst was. Toen de regis-
teraccountant merkte dat de controlepraktijk 
kampte met de nodige werkdruk, vroeg hij zich af 
of er een visie was op de aanname van cliënten. 
‘Dat bleek niet het geval. Ik stelde voor een com-

spreken. Ook mogen medewerkers fouten ma-
ken. Sinds twee jaar volgen leidinggevenden het 
programma secure base leadership, waarbij zij 
leren hoe ze een veilige cultuur kunnen creëren. 
Het is belangrijk voor het teamresultaat als je je 
naar elkaar kunt uitspreken. Dan pas kun je groei-
en met elkaar. Ik vind het heel waardevol als een 
assistent mij een kritische vraag durft te stellen.’

MENTORPROGRAMMA 
Naast aandacht voor de medewerkers als team, is 
ook aandacht voor het individu belangrijk volgens 
CROP. Binnenkort introduceert het kantoor een 
mentor ontwikkelingsprogramma. ’Elke medewer-
ker heeft al een mentor met wie hij of zij elk kwar-
taal in gesprek gaat over persoonlijke ontwikke-
ling’, legt de partner uit. ‘Maar we willen die 
mentoren helpen dat gesprek te voeren en duide-
lijk maken wat we van ze verwachten. Medewer-
kers mogen zelf een mentor kiezen bij wie zij zich 
veilig voelen. We willen gestructureerd monitoren 
hoe het gaat met individuele collega’s. Of ze niet 
te veel op hun bordje hebben, hoe zij zichzelf wil-
len ontwikkelen en hoe we ze kunnen ondersteu-
nen. CROP beschikt over een Young Talent 
Academy die aandacht schenkt aan soft skills als: 

Hoe geef je feedback? Hoe voer je moeilijke 
gesprekken?’

BEPERKT OVERWERKEN
CROP denkt met een strakker projectmanage-
ment meer werkplezier te creëren. ‘We mogen 
nog wel wat zakelijker zijn. Als we betere afspra-
ken maken met de klant, heeft die zijn zaken op 
tijd voor elkaar. Dat maakt het werk makkelijker, 
leuker en minder stressvol. Vooral de befaamde 
busy seasons vereisen een goede, realistische 
planning. De stelregel is dat een planning het eer-
lijke verhaal vertelt. We verstoppen geen uren en 
boeken geen overuren in. Er kunnen zich altijd 
onverwachte dingen voordoen. Dat betekent niet 
dat een collega harder moet gaan werken. Het is 
dan een probleem van de partner’, zegt Van 
Roemburg stellig. De partner geeft eerlijk toe dat 
CROP zich nog niet de leukste en beste auditprak-
tijk mag noemen. Veel medewerkers werken des-
alniettemin met veel plezier bij het kantoor. Pro-
fessionals die dat graag zelf willen horen, nodigt 
Van Roemburg van harte uit voor een gesprek. 
Voor kandidaten die, net als Van Roemburg zelf 
destijds, niet over één nacht ijs gaan: het mogen 
er desnoods negen zijn. 

PIM VAN 
ROEMBURG

CROP #24

‘IK VIND HET 
HEEL 
WAARDEVOL 
ALS EEN 
ASSISTENT 
MIJ EEN 
KRITISCHE 
VRAAG 
DURFT TE 
STELLEN’
Pim van 
Roemburg
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Goede ideeën 
krijgen snel vleugels

CROP accountants & adviseurs wil uitgroeien tot de leukste én beste 
auditpraktijk van de branche. Het kantoor heeft aandacht voor het 
individu en neemt klanten aan waar collega’s blij van worden. 
‘Overwerken beperken we tot het minimum’, aldus partner Pim van 
Roemburg. 

missie te vormen die toetst of nieuwe klanten in 
de planning en bij CROP passen. Als de hoeveel-
heid opdrachten is afgestemd op de grootte van 
het team, is dat beter voor klanten, medewerkers 
én de organisatie’, meent Van Roemburg. Het 
management van CROP juichte het voorstel toe. 
Er werd alles in werking gezet om het plan vorm 
te geven. ‘Binnen een week waren er commissie-
leden bekend. Dat is bijzonder. Vaak zeggen orga-
nisaties tegen iemand met een goed idee: ga het 
maar doen, waarna het niet lukt mensen te mobi-
liseren of geld los te krijgen.’ Bij CROP buigt de 
Prospect Review Commissie zich sindsdien over 
elke klant die aanklopt bij het kantoor. Van 
Roemburg: ’We accepteren alleen klanten die bij 
ons passen en die we aankunnen, zowel inhoude-
lijk als qua capaciteit. Dat betekent veel. Zo wei-
gerden we weleens een klant aan wie we tonnen 
hadden kunnen verdienen maar bij wie we be-
paalde risico’s voorzagen. Terecht, bleek achteraf.  
Ook bestaande klanten worden kritisch beoor-
deeld. Regelmatig neemt Van Roemburg met zijn 
team het portfolio door. 'Soms verloopt een sa-
menwerking zo stroef dat we afscheid van elkaar 
moeten nemen.'

GEEN AFREKENCULTUUR
De leukste auditpraktijk worden van Nederland, 
hoe bereik je dat nog meer? Volgens Van Roem-
burg is een veilige bedrijfscultuur de basis. ‘Mede-
werkers moeten hun mening kunnen geven, ze 
moeten collega’s én leidinggevenden kunnen aan-

Drie jaar geleden stapte Pim van Roemburg over 
van Deloitte naar CROP accountants & adviseurs. 
Na een carrière van 19 jaar bij het Big4-kantoor, 
was dit een weloverwogen beslissing. Maar liefst 
negen gesprekken voerde Van Roemburg met col-
lega’s van CROP om zeker te zijn van zijn zaak. 
Wat hem sinds dag één aantrekt, zijn de persoon-
lijke relaties met klanten en het warme welkom 
door CROP’ers. Bijna 300 medewerkers telt CROP, 
dat in de top 15 van kantoren met de meeste 
registeraccountants staat. Naast accountancy is 
het kantoor gespecialiseerd in corporate finance, 
fiscale dienstverlening, HR-services, IT audit en 
legal & interimservices. Sinds 2021 is Van Roem-
burg partner binnen de controlepraktijk. Zijn mis-
sie en die van zijn collega-partners: de leukste én 
beste auditpraktijk van Nederland worden. ‘Deze 
doelen gaan hand in hand. Als je streeft naar kwa-
liteit, zijn medewerkers trots op hun vak en willen 
ze dat zo goed mogelijk uitoefenen’, aldus Van 
Roemburg die stelt dat het managementteam 
niet schroomt te investeren in het verbeteren van 
de dienstverlening. ‘Ook staat het MT altijd open 
voor goede ideeën van medewerkers.’ 

NIEUWE KLANTEN TOETSEN
Van Roemburg ervaarde dat laatste zelf toen hij 
net twee maanden in dienst was. Toen de regis-
teraccountant merkte dat de controlepraktijk 
kampte met de nodige werkdruk, vroeg hij zich af 
of er een visie was op de aanname van cliënten. 
‘Dat bleek niet het geval. Ik stelde voor een com-

spreken. Ook mogen medewerkers fouten ma-
ken. Sinds twee jaar volgen leidinggevenden het 
programma secure base leadership, waarbij zij 
leren hoe ze een veilige cultuur kunnen creëren. 
Het is belangrijk voor het teamresultaat als je je 
naar elkaar kunt uitspreken. Dan pas kun je groei-
en met elkaar. Ik vind het heel waardevol als een 
assistent mij een kritische vraag durft te stellen.’

MENTORPROGRAMMA 
Naast aandacht voor de medewerkers als team, is 
ook aandacht voor het individu belangrijk volgens 
CROP. Binnenkort introduceert het kantoor een 
mentor ontwikkelingsprogramma. ’Elke medewer-
ker heeft al een mentor met wie hij of zij elk kwar-
taal in gesprek gaat over persoonlijke ontwikke-
ling’, legt de partner uit. ‘Maar we willen die 
mentoren helpen dat gesprek te voeren en duide-
lijk maken wat we van ze verwachten. Medewer-
kers mogen zelf een mentor kiezen bij wie zij zich 
veilig voelen. We willen gestructureerd monitoren 
hoe het gaat met individuele collega’s. Of ze niet 
te veel op hun bordje hebben, hoe zij zichzelf wil-
len ontwikkelen en hoe we ze kunnen ondersteu-
nen. CROP beschikt over een Young Talent 
Academy die aandacht schenkt aan soft skills als: 

Hoe geef je feedback? Hoe voer je moeilijke 
gesprekken?’

BEPERKT OVERWERKEN
CROP denkt met een strakker projectmanage-
ment meer werkplezier te creëren. ‘We mogen 
nog wel wat zakelijker zijn. Als we betere afspra-
ken maken met de klant, heeft die zijn zaken op 
tijd voor elkaar. Dat maakt het werk makkelijker, 
leuker en minder stressvol. Vooral de befaamde 
busy seasons vereisen een goede, realistische 
planning. De stelregel is dat een planning het eer-
lijke verhaal vertelt. We verstoppen geen uren en 
boeken geen overuren in. Er kunnen zich altijd 
onverwachte dingen voordoen. Dat betekent niet 
dat een collega harder moet gaan werken. Het is 
dan een probleem van de partner’, zegt Van 
Roemburg stellig. De partner geeft eerlijk toe dat 
CROP zich nog niet de leukste en beste auditprak-
tijk mag noemen. Veel medewerkers werken des-
alniettemin met veel plezier bij het kantoor. Pro-
fessionals die dat graag zelf willen horen, nodigt 
Van Roemburg van harte uit voor een gesprek. 
Voor kandidaten die, net als Van Roemburg zelf 
destijds, niet over één nacht ijs gaan: het mogen 
er desnoods negen zijn. 
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‘Alleen samen kun 
je succesvol zijn’ 

Bij Eshuis Accountants en Adviseurs kunnen professionals doorgroeien 
in een ontspannen, veilige sfeer. Binnen alle lagen van de organisatie is 
ruimte voor verschillende persoonlijkheden. Dat is de ervaring van 
partner RA Sandra Nijhuis en aankomend partner RA Antine van de 
Groep: ‘Er heerst een sterk gevoel dat we het samen doen.’ 

en het rustiger aan te doen. Er is begrip voor el-
kaars persoonlijke omstandigheden.’ Als partner 
werkt Nijhuis zo’n 40 à 50 uur per week. Omdat ze 
zelf haar tijd indeelt, is het werk goed te combine-
ren met haar gezin. ‘Ik kan zelf de momenten be-
palen waarop ik er voor de kinderen wil zijn. Het 
is prettig dat ik mijn werk-privébalans zelf kan 
vormgeven.’

ENTHOUSIAST AMBASSADEUR 
Ook Antine van de Groep is enthousiast ambassa-
deur van Eshuis. Ze begon op 18-jarige leeftijd bij 
Deloitte en volgde het opleidingstraject aan 
Nyenrode Business University. In acht jaar tijd 
klom ze op tot Junior Manager en specialiseerde 
zich in de non-profitcontrolepraktijk. ‘Ik had het 
naar mijn zin, maar worstelde wel met de busy 
seasons in het voorjaar. Vooral omdat ik moeder 
wilde worden en niet wist hoe ik die wens moest 
combineren met mijn veeleisende functie.’ Het 
antwoord kwam vanzelf. Van de Groep werd door 
de gemeente Amersfoort benaderd voor de func-
tie van Intern Auditor en zei ‘ja’. ‘In deze periode 
kreeg ik een kindje en kon ik – dankzij deze min-
der drukke baan – ook genieten van het moeder-
schap.’ Toch was Van de Groep na twee jaar toe 
aan een nieuwe uitdaging. ‘Nog altijd lag mijn hart 
bij de accountancysector, maar ik wilde niet 
steeds op en top moeten presteren.’ Het was 
Caroline Willems, partner bij Eshuis, die Van de 
Groep overhaalde naar Eshuis te komen. ‘Ze be-
loofde een gemoedelijke bedrijfscultuur zonder 

Sandra Nijhuis is sinds juli partner bij Eshuis. Ze is 
eindverantwoordelijk voor de jaarrekeningcontro-
le en het relatiebeheer voor MKB-klanten. ‘Ik 
moet nog wennen aan de titel achter mijn naam’, 
vertelt ze eerlijk. ‘Ik had nooit gedacht dat deze 
functie voor mij was weggelegd.’
Na haar hbo-opleiding Accountancy koos Nijhuis 
bewust voor het van oorsprong Twentse accoun-
tantskantoor vanwege de persoonlijke benade-
ring. ‘Ik ben van nature bescheiden en vrij rustig. 
Bij een Big4-kantoor zou ik mezelf voortdurend 
moeten laten zien, dat zou niet bij mij passen. Bij 
Eshuis voelde ik me gelijk thuis.’ Als young profes-
sional maakte Nijhuis de eerste jaren kennis met 
verschillende facetten van het vakgebied. Ze 
groeide door tot Controleleider en werd na het 
behalen van haar RA-titel in 2019 Manager Audit. 
Maar Nijhuis’ ambities gingen verder. ‘Ik raakte 
geïnteresseerd in digital auditing en begon – 
mede op aansporen van mijn werkgever – aan de 
2-jarige universitaire opleiding tot IT-auditor. Door 
de combinatie van deze studies (RA/RE) sla je de 
brug tussen de financial audit en de IT-audit. Het 
helpt mij bij het verbeteren van controles.’ 

MENSGERICHTE CULTUUR
Nijhuis vindt het bijzonder dat ze zo snel de kans 
kreeg door te groeien en dat haar werkgever haar 
stimuleerde bij de keuzes die ze maakte. Ze waar-
deert bovendien de Eshuis-cultuur: ‘Er heerst een 
sterk gevoel dat we het samen doen. Ook is er 
ruimte om, als er iets speelt, dingen te bespreken 

een te hoge werkdruk. Ook vertelde ze dat er in 
Amersfoort een kantoor zou worden geopend 
met een focus op auditing voor de non-profitsec-
tor.’ In 2021 begon Van de Groep bij Eshuis. Het 
eerste jaar bleek pittig; Eshuis won twee grote 
aanbestedingsopdrachten in het midden van het 
land. Op het nieuw geopende kantoor in Amers-
foort startte een groot aantal jonge auditcollega’s 
samen met enkele ervaren managers uit Ensche-
de. ‘Dat was aanpoten. Maar we kregen het voor 
elkaar’, aldus de nuchtere Spakenburgse. ‘Omdat 
we allemaal tegelijk begonnen, is het nu een ge-
zellig, bevlogen team.’

GEEN ONDERLINGE COMPETITIE
Van de Groep zal op 1 januari 2023 partner wor-
den. Ze wil zich in die functie mede toeleggen op 
acquisitie. Maar ze heeft daarnaast ‘een eigen 
adviespraktijkje’. ‘Naast mijn werk als accountant 
doe ik nog steeds strategische adviesopdrachten 
voor gemeenten. Dat wilde ik niet opgeven. 
Bovendien heeft de markt hier behoefte aan. Bij 
Eshuis voelde ik me niet geremd die ambitie uit te 
spreken. Ze dachten juist mee.’ Als leidinggeven-
de is Van de Groep alert dat het teamgevoel 
levend blijft. ‘Goed presterende collega’s vertel ik 

dat hun kwaliteiten niet onopgemerkt blijven en 
zullen worden beloond. Tegelijkertijd moeten ze 
omkijken naar andere collega’s. We kunnen alleen 
succesvol zijn als we het samen doen. Er heerst 
geen onderlinge competitie. De één is een kei in 
acquisitie, de ander is een dossiertijger. Beide 
professionals zijn waardevol.’

IMPACTACCOUNTANCY 
Eshuis zet sterk in op impactaccountancy. Het 
kantoor wil in de sector een voortrekkersrol spe-
len en met ondernemers meedenken hoe zij niet 
alleen financiële winst, maar ook maatschappelij-
ke winst kunnen realiseren. De organisatie met 
248 medewerkers en met vestigingen in Almelo, 
Enschede, Amersfoort en Groningen bedient klei-
ne, maar vooral ook grotere MKB-ondernemingen 
op het gebied van accountancy, belastingen, orga-
nisatie-, juridisch en personeelsadvies. ‘De laatste 
jaren groeit Eshuis hard, dat schept carrièrekan-
sen’, zeggen beide collega’s. Nijhuis: ‘Medewer-
kers kunnen zich naast hun dagelijkse werkzaam-
heden ook doorontwikkelen op andere gebieden 
binnen ons vak, zoals IT, Business Intelligence, 
SDG-reporting of overnames. Ze worden dus op-
geleid tot accountants van de toekomst.’ 
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‘Alleen samen kun 
je succesvol zijn’ 

Bij Eshuis Accountants en Adviseurs kunnen professionals doorgroeien 
in een ontspannen, veilige sfeer. Binnen alle lagen van de organisatie is 
ruimte voor verschillende persoonlijkheden. Dat is de ervaring van 
partner RA Sandra Nijhuis en aankomend partner RA Antine van de 
Groep: ‘Er heerst een sterk gevoel dat we het samen doen.’ 

en het rustiger aan te doen. Er is begrip voor el-
kaars persoonlijke omstandigheden.’ Als partner 
werkt Nijhuis zo’n 40 à 50 uur per week. Omdat ze 
zelf haar tijd indeelt, is het werk goed te combine-
ren met haar gezin. ‘Ik kan zelf de momenten be-
palen waarop ik er voor de kinderen wil zijn. Het 
is prettig dat ik mijn werk-privébalans zelf kan 
vormgeven.’

ENTHOUSIAST AMBASSADEUR 
Ook Antine van de Groep is enthousiast ambassa-
deur van Eshuis. Ze begon op 18-jarige leeftijd bij 
Deloitte en volgde het opleidingstraject aan 
Nyenrode Business University. In acht jaar tijd 
klom ze op tot Junior Manager en specialiseerde 
zich in de non-profitcontrolepraktijk. ‘Ik had het 
naar mijn zin, maar worstelde wel met de busy 
seasons in het voorjaar. Vooral omdat ik moeder 
wilde worden en niet wist hoe ik die wens moest 
combineren met mijn veeleisende functie.’ Het 
antwoord kwam vanzelf. Van de Groep werd door 
de gemeente Amersfoort benaderd voor de func-
tie van Intern Auditor en zei ‘ja’. ‘In deze periode 
kreeg ik een kindje en kon ik – dankzij deze min-
der drukke baan – ook genieten van het moeder-
schap.’ Toch was Van de Groep na twee jaar toe 
aan een nieuwe uitdaging. ‘Nog altijd lag mijn hart 
bij de accountancysector, maar ik wilde niet 
steeds op en top moeten presteren.’ Het was 
Caroline Willems, partner bij Eshuis, die Van de 
Groep overhaalde naar Eshuis te komen. ‘Ze be-
loofde een gemoedelijke bedrijfscultuur zonder 

Sandra Nijhuis is sinds juli partner bij Eshuis. Ze is 
eindverantwoordelijk voor de jaarrekeningcontro-
le en het relatiebeheer voor MKB-klanten. ‘Ik 
moet nog wennen aan de titel achter mijn naam’, 
vertelt ze eerlijk. ‘Ik had nooit gedacht dat deze 
functie voor mij was weggelegd.’
Na haar hbo-opleiding Accountancy koos Nijhuis 
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Eshuis voelde ik me gelijk thuis.’ Als young profes-
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groeide door tot Controleleider en werd na het 
behalen van haar RA-titel in 2019 Manager Audit. 
Maar Nijhuis’ ambities gingen verder. ‘Ik raakte 
geïnteresseerd in digital auditing en begon – 
mede op aansporen van mijn werkgever – aan de 
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MENSGERICHTE CULTUUR
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een te hoge werkdruk. Ook vertelde ze dat er in 
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Eshuis voelde ik me niet geremd die ambitie uit te 
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de is Van de Groep alert dat het teamgevoel 
levend blijft. ‘Goed presterende collega’s vertel ik 
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acquisitie, de ander is een dossiertijger. Beide 
professionals zijn waardevol.’
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Eshuis zet sterk in op impactaccountancy. Het 
kantoor wil in de sector een voortrekkersrol spe-
len en met ondernemers meedenken hoe zij niet 
alleen financiële winst, maar ook maatschappelij-
ke winst kunnen realiseren. De organisatie met 
248 medewerkers en met vestigingen in Almelo, 
Enschede, Amersfoort en Groningen bedient klei-
ne, maar vooral ook grotere MKB-ondernemingen 
op het gebied van accountancy, belastingen, orga-
nisatie-, juridisch en personeelsadvies. ‘De laatste 
jaren groeit Eshuis hard, dat schept carrièrekan-
sen’, zeggen beide collega’s. Nijhuis: ‘Medewer-
kers kunnen zich naast hun dagelijkse werkzaam-
heden ook doorontwikkelen op andere gebieden 
binnen ons vak, zoals IT, Business Intelligence, 
SDG-reporting of overnames. Ze worden dus op-
geleid tot accountants van de toekomst.’ 
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The best of both 
worlds

ETL Nederland groeit hard, en blijft ook naar de toekomst toe bijzonder 
ambitieus. Met alle groei ontstaat er ruimte voor steeds meer 
specialismen en nieuwe investeringen in het belang van kantoren binnen 
de groep. Toch blijft het klantcontact de belangrijkste focus. Directeur 
Vanessa Hadinegoro: ‘We zijn superlokaal.’ 

lijkste puntje van Noord-Holland tot Roggel in 
midden-Limburg. Hadinegoro: ‘Eind 2021 hadden 
we zo’n 44 miljoen euro omzet. Op basis van waar 
we medio 2022 staan, is dat ongeveer 55 miljoen 
euro.’ 

EXTRA INVESTEREN
Dat getal an sich, geeft ze aan, is niet belangrijk. 
Wel belangrijk is wat het betekent voor de organi-
satie. ‘ETL GLOBAL heeft altijd gezegd: “Als de om-
zet 50 miljoen euro is, gaan we extra investeren. 
Dat moment is aangebroken, wat een stimulans 
betekent om het samen nog beter te gaan doen." 
De dynamiek binnen ETL Nederland is als in een 
netwerkorganisatie. De lokale kantoren staan de 
klanten bij, al dan niet ondersteund door gespe-
cialiseerde collega’s. De auditdienstverlening 
wordt meest regionaal georganiseerd of onder-
ling op samenspraak van enkele kantoren. Zo ook 
gaat het bij bijvoorbeeld corporate finance, HR-, 
fiscale en juridische dienstverlening. 

NICHESPECIALISMEN
Typerend is ook hoe er wordt omgegaan met 
nichespecialismen van individuele collega’s. 
Experts als een specialist financieringen of een 
IT-expert profileren zich via een intranet. Zo ko-
men steeds meer gesprekken op gang, ontstaan 
er werkgroepen, en uiteindelijk vormen van 
dienstverlening.  
Samenwerking is er ook met zusterorganisaties in 
onder andere het Verenigd Koninkrijk, Spanje en 

Aan energie en passie voor het vak geen gebrek 
bij Vanessa Hadinegoro. Het gesprek is net 
begonnen als de tot jurist opgeleide bestuurder 
en voormalig partner bij een accountancykantoor 
van wal steekt: ‘Wat ik zo apart vind is als een 
accountantskantoor trots verkondigt: “Wij leveren 
kwaliteit.” Ja, nou, hartstikke goed … Maar kwali-
teit is toch het minste wat klanten van een 
accountant mogen verwachten.’ Hadinegoro is 
directeur van accountants- en adviesorganisatie 
ETL Nederland. Ze gaat verder: ‘Alle ondernemers 
die een accountant nodig hebben, hebben één 
ding gemeen. Ze zoeken iemand die ze kunnen 
vertrouwen en die met ze meedenkt, iemand die 
ze probeert te behoeden maar ook te ontzorgen. 
Kwaliteit is heel belangrijk maar tegelijkertijd 
basishygiëne.' ‘Dit’, zegt Hadinegoro, ‘is de reden 
waarom ik enkele jaren terug koos voor ETL 
Nederland.’ 

RAZENDSNELLE OPMARS
Het verhaal van de snelle opmars van ETL 
Nederland is bekend. Sinds 2017 doet de dochter 
van het Duitse familiebedrijf ETL GLOBAL in rap 
tempo overnames in Nederland. Het bedrijf mikt 
op lokale MKB-kantoren die de toenemende re-
geldruk als complex ervaren. Voor die kantoren 
biedt ETL de mogelijkheid verder te blijven groei-
en onder de mantel van het moederbedrijf. Ook 
in 2021 én tot dusver in 2022 is er flink aan de weg 
getimmerd. ETL telde begin september in 
Nederland 33 kantoren, van Texel in het noorde-

Tsjechië. Stages in andere landen zijn mogelijk, en 
populair. En als in een van de landen intellectual 
property – denk aan IT – wordt ontwikkeld, dan 
wordt dit vervolgens ter overweging aangeboden 
in andere landen.

INVESTEREN IN HR, AUDIT EN IT
Het hoofdkantoor in Den Haag heeft eveneens zo 
zijn rol in het ecosysteem. Lokale kantoren hou-
den hun autonomie en nemen hun eigen mensen 
aan, maar vanaf dit jaar wordt er via het hoofd-
kantoor in Den Haag ook geïnvesteerd in het aan-
trekken van nieuwe collega’s. Hadinegoro: ‘Na-
tuurlijk is dat een beetje een WC-eend-opmerking, 
maar we hebben gewoon een goed verhaal. Bij 
ons geen overspannen werktijden. Je kan met de 
fiets naar kantoor en toch ben je deel van een hy-
perprofessionele organisatie. We hebben vrouwe-
lijke partners, ook parttimers.’ Er komt in de war 
on talent een gespecialiseerde website. Ook in de 
centrale positionering wordt geïnvesteerd én ETL 
Nederland is bezig een executive-searchbureau 
over te nemen. Partner, overigens, ‘kun je bij ETL 
Nederland worden als je het ambieert, de kwalifi-
caties hebt en ook wel ondernemend bent’. Wat je 
niet hoeft te doen, is een zak geld meenemen. 

ETL financiert desgewenst de aandelenkoop. Wie 
weggaat, verkoopt zijn aandelen ook weer binnen 
ETL. Hadinegoro: ‘Door een aankoopverplichting 
blijven de aandelen altijd binnen de ETL-familie. 
De aandelen gaan namelijk naar de opvolger, en 
dat wordt ook weer gefaciliteerd door ETL. ETL en 
de partners zijn er daarmee voor de lange ter-
mijn.’ 
Naast in HR wordt geïnvesteerd in de 
auditactiviteiten en, deels overlappend, IT. ETL 
GLOBAL heeft een eigen cloudomgeving en daar-
naast een (Eurodata AG), waar onder andere jaar-
rekeningsoftware wordt ontwikkeld. ETL-kantoren 
moeten die software niet gebruiken, maar heb-
ben er wel toegang toe en kunnen rekenen op ex-
tra ondersteuning. Hadinegoro: ‘We zijn bezig een 
CIO aan te nemen om dit goed in te richten.’ Ook 
op het gebied van integrated reporting worden 
inmiddels centraal oplossingen ontwikkeld. Zoals 
de Engelsen het zeggen ETL Nederland has the 
best of both worlds. Enerzijds kan het bogen op de 
marktmacht van een groot internationaal concern 
(ETL GLOBAL is met 1,7 miljard euro omzet qua 
omvang de vijftiende accountsorganisatie wereld-
wijd), en anderzijds op het vertrouwen gevende 
van een heel lokale dienstverlening.

VANESSA
HADINEGORO

ETL #18

‘ALLE ONDER-
NEMERS DIE 
EEN ACCOUN-
TANT NODIG 
HEBBEN, 
HEBBEN ÉÉN 
DING GEMEEN. 
ZE ZOEKEN 
IEMAND DIE ZE 
KUNNEN VER-
TROUWEN EN 
DIE MET ZE 
MEEDENKT’
Vanessa 
Hadinegoro
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ambitieus. Met alle groei ontstaat er ruimte voor steeds meer 
specialismen en nieuwe investeringen in het belang van kantoren binnen 
de groep. Toch blijft het klantcontact de belangrijkste focus. Directeur 
Vanessa Hadinegoro: ‘We zijn superlokaal.’ 

lijkste puntje van Noord-Holland tot Roggel in 
midden-Limburg. Hadinegoro: ‘Eind 2021 hadden 
we zo’n 44 miljoen euro omzet. Op basis van waar 
we medio 2022 staan, is dat ongeveer 55 miljoen 
euro.’ 

EXTRA INVESTEREN
Dat getal an sich, geeft ze aan, is niet belangrijk. 
Wel belangrijk is wat het betekent voor de organi-
satie. ‘ETL GLOBAL heeft altijd gezegd: “Als de om-
zet 50 miljoen euro is, gaan we extra investeren. 
Dat moment is aangebroken, wat een stimulans 
betekent om het samen nog beter te gaan doen." 
De dynamiek binnen ETL Nederland is als in een 
netwerkorganisatie. De lokale kantoren staan de 
klanten bij, al dan niet ondersteund door gespe-
cialiseerde collega’s. De auditdienstverlening 
wordt meest regionaal georganiseerd of onder-
ling op samenspraak van enkele kantoren. Zo ook 
gaat het bij bijvoorbeeld corporate finance, HR-, 
fiscale en juridische dienstverlening. 

NICHESPECIALISMEN
Typerend is ook hoe er wordt omgegaan met 
nichespecialismen van individuele collega’s. 
Experts als een specialist financieringen of een 
IT-expert profileren zich via een intranet. Zo ko-
men steeds meer gesprekken op gang, ontstaan 
er werkgroepen, en uiteindelijk vormen van 
dienstverlening.  
Samenwerking is er ook met zusterorganisaties in 
onder andere het Verenigd Koninkrijk, Spanje en 

Aan energie en passie voor het vak geen gebrek 
bij Vanessa Hadinegoro. Het gesprek is net 
begonnen als de tot jurist opgeleide bestuurder 
en voormalig partner bij een accountancykantoor 
van wal steekt: ‘Wat ik zo apart vind is als een 
accountantskantoor trots verkondigt: “Wij leveren 
kwaliteit.” Ja, nou, hartstikke goed … Maar kwali-
teit is toch het minste wat klanten van een 
accountant mogen verwachten.’ Hadinegoro is 
directeur van accountants- en adviesorganisatie 
ETL Nederland. Ze gaat verder: ‘Alle ondernemers 
die een accountant nodig hebben, hebben één 
ding gemeen. Ze zoeken iemand die ze kunnen 
vertrouwen en die met ze meedenkt, iemand die 
ze probeert te behoeden maar ook te ontzorgen. 
Kwaliteit is heel belangrijk maar tegelijkertijd 
basishygiëne.' ‘Dit’, zegt Hadinegoro, ‘is de reden 
waarom ik enkele jaren terug koos voor ETL 
Nederland.’ 

RAZENDSNELLE OPMARS
Het verhaal van de snelle opmars van ETL 
Nederland is bekend. Sinds 2017 doet de dochter 
van het Duitse familiebedrijf ETL GLOBAL in rap 
tempo overnames in Nederland. Het bedrijf mikt 
op lokale MKB-kantoren die de toenemende re-
geldruk als complex ervaren. Voor die kantoren 
biedt ETL de mogelijkheid verder te blijven groei-
en onder de mantel van het moederbedrijf. Ook 
in 2021 én tot dusver in 2022 is er flink aan de weg 
getimmerd. ETL telde begin september in 
Nederland 33 kantoren, van Texel in het noorde-

Tsjechië. Stages in andere landen zijn mogelijk, en 
populair. En als in een van de landen intellectual 
property – denk aan IT – wordt ontwikkeld, dan 
wordt dit vervolgens ter overweging aangeboden 
in andere landen.

INVESTEREN IN HR, AUDIT EN IT
Het hoofdkantoor in Den Haag heeft eveneens zo 
zijn rol in het ecosysteem. Lokale kantoren hou-
den hun autonomie en nemen hun eigen mensen 
aan, maar vanaf dit jaar wordt er via het hoofd-
kantoor in Den Haag ook geïnvesteerd in het aan-
trekken van nieuwe collega’s. Hadinegoro: ‘Na-
tuurlijk is dat een beetje een WC-eend-opmerking, 
maar we hebben gewoon een goed verhaal. Bij 
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Nederland worden als je het ambieert, de kwalifi-
caties hebt en ook wel ondernemend bent’. Wat je 
niet hoeft te doen, is een zak geld meenemen. 
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weggaat, verkoopt zijn aandelen ook weer binnen 
ETL. Hadinegoro: ‘Door een aankoopverplichting 
blijven de aandelen altijd binnen de ETL-familie. 
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de partners zijn er daarmee voor de lange ter-
mijn.’ 
Naast in HR wordt geïnvesteerd in de 
auditactiviteiten en, deels overlappend, IT. ETL 
GLOBAL heeft een eigen cloudomgeving en daar-
naast een (Eurodata AG), waar onder andere jaar-
rekeningsoftware wordt ontwikkeld. ETL-kantoren 
moeten die software niet gebruiken, maar heb-
ben er wel toegang toe en kunnen rekenen op ex-
tra ondersteuning. Hadinegoro: ‘We zijn bezig een 
CIO aan te nemen om dit goed in te richten.’ Ook 
op het gebied van integrated reporting worden 
inmiddels centraal oplossingen ontwikkeld. Zoals 
de Engelsen het zeggen ETL Nederland has the 
best of both worlds. Enerzijds kan het bogen op de 
marktmacht van een groot internationaal concern 
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Groot in klein-
schalig ondernemen

Marktleider in het MKB word je niet zomaar. Om die koppositie te 
bereiken, moet je investeren in het vertrouwen van klanten en 
medewerkers. En Flynth doet dat, weten professionals Masoud Rezai en 
Merel Smit.

ik werkzaam wil blijven in auditing. Hierna start ik 
met mijn post-master. Elke vrijdag ben ik vrijge-
steld van werk en mag ik mij bezighouden met de 
studie. Rondom tentamens kan ik, voor eigen 
rekening, nog extra verlof opnemen. Bij Flynth 
hebben ze daar alle begrip voor. Sterker nog, ze 
moedigen je aan om te leren.’ 

AFWISSELEND
Niet alleen door de support die ze krijgt tijdens 
haar studie, maar ook op andere vlakken toont 
Flynth zich een betrokken werkgever, vindt Smit. 
‘Als medewerker heb je invloed op je klantenpor-
tefeuille en werkzaamheden. Je krijgt alle ruimte 
voor ontwikkeling en hierbij kijken ze ook echt 
naar jouw behoeften. Daarnaast is de sfeer heel 
goed. Dat merk je aan de manier waarop we 
elkaar helpen. Junior managers begeleiden ons, 
terwijl wij starters bij de hand nemen.’ De senior 
assistent mag dan wel studeren voor de RA-titel, 
voorlopig zit ze goed op haar plek op haar thuis-
basis, de kantoren Almelo en Zwolle. ‘Ik houd mij 
bezig met jaarrekeningcontroles voor klanten. Dit 
kunnen wettelijke, maar ook vrijwillige of statutai-
re controles zijn. Ik wissel vaak van klant, dat 
maakt dit werk heel afwisselend. De ene keer zit 
ik bij een productiebedrijf, de andere keer bij een 
melkveebedrijf en dan weer bij een bouwbedrijf. 
Doordat we als team bij een klant werken, wissel 
je ook van directe collega’s en leer je veel van 
elkaar.’  

Voor een honderdjarige is Flynth nog verrassend 
jong. Eerder dit jaar werden Astrium Groep en 
Accon avm overgenomen, twee collega-bedrijven 
met een vergelijkbare portefeuille. Met deze over-
names wil Flynth, dat nu 2.400 medewerkers telt, 
de dienstverlening op het gebied van accoun-
tancy, audit & assurance, fiscaliteit en advies 
uitbreiden. De accountantsorganisatie wil op de 
langere termijn innoveren met data- en kennisge-
stuurde dienstverlening. Dat biedt niet alleen 
klanten perspectief; voor de medewerkers is het 
ook een mooie kans. 
‘Er is veel ruimte voor studie en persoonlijke 
ontwikkeling’, zegt Merel Smit, senior assistent 
Accountant Audit. ‘Binnen Flynth krijgen wij de 
mogelijkheid tot het volgen van een of meer 
opleidingen om zo onze kennis te vergroten. 
Daarnaast hebben we Learning & Development-
specialisten die leerprogramma’s ontwikkelen 
voor specifieke opleidingsvragen of bijvoorbeeld 
groepen medewerkers.’

TIJD OM TE LEREN
Voor Flynth is het belangrijk dat medewerkers 
plezier houden in de combinatie werken en leren. 
In de planning wordt dan ook rekening gehouden 
met de opleiding of training die medewerkers vol-
gen. Smit: ‘Zelf ben ik bezig met mijn scriptie voor 
de Master of Science in Accountancy. Die volg ik 
aan Nyenrode Business University. Deze master 
volg ik in het kader van mijn RA-opleiding, omdat 

VRIJHEID EN AUTONOMIE
Collega Masoud Rezai is bij Flynth terecht geko-
men via een overname. Hij voelde zich direct thuis 
bij de accountants- en adviesorganisatie. ‘Bij 
Flynth heerst een fijne cultuur, collega’s zijn 
betrokken en oprecht geïnteresseerd. Daarnaast 
kun je altijd bij iemand terecht als je vragen hebt. 
Wat ook heel prettig is dat je zelf bepaalt hoe je 
werkdag eruitziet: waar je werkt, wanneer en hoe. 
Bovendien hebben we zoveel verschillende klan-
ten, dat het nooit saai is.’ Vanuit kantoor Tiel 
houdt Rezai zich bezig met financiële administra-
tie, het samenstellen van de jaarrekening en de 
belastingaangiften. ‘Ik ervaar heel veel vrijheid en 
autonomie. Zo kan ik mijn klanten naar eigen 
inzicht bedienen en mijn werkzaamheden zelf 
invullen. Een mooi voorbeeld van autonomie is de 
switch die ik vanuit ICT heb gemaakt naar accoun-
tancy. Dat soort dingen zijn heel gewoon. Als jij 
zelf aangeeft waar jouw ontwikkelbehoefte ligt, 
dan denkt Flynth graag met je mee. Flynth is een 
grote organisatie, dus er zijn veel richtingen die je 
kunt kiezen. Zelf wil ik verder in de accountancy. 
Mijn bachelordiploma Accountancy heb ik al, nu 
wil ik mijn AA-titel halen. Daar begin ik volgend 
jaar mee. Eerst twee jaar theorie, dan drie jaar 

praktijk. Dat gaat dus even duren, maar ik heb en 
krijg de tijd.’ 

AFGHANISTAN
Rezai kwam tien jaar geleden, op zijn zeventiende, 
vanuit Afghanistan naar Nederland. Hij woont 
met zijn ouders, broer en zus in Den Bosch. ‘Wij 
komen uit Herat, de tweede stad van Afghanistan 
en zijn daar weggegaan, omdat we daar niet meer 
veilig konden leven. Mijn vader had een textiel-
bedrijf, ik deed voor hem de boekhouding. Ik was 
een echte bètaklant, goed in wiskunde en natuur-
kunde. Door de oorlog kon ik helaas niet verder 
studeren. Ik had alleen basisonderwijs. Mijn vader 
wilde dat ik doorleerde en regelde privéles voor 
mij.’ 
Eenmaal in Nederland ging zijn ontwikkeling snel. 
Nadat hij zich in een wonderbaarlijk tempo de Ne-
derlandse taal had eigengemaakt, haalde hij zijn 
bachelor accountancy en nu gaat hij dus voor de 
AA-titel. ‘Ik wil steeds beter worden’, zegt 
Rezai. ‘De accountancy past echt bij mij. En bij 
Flynth krijg ik de ruimte om heel goed te worden 
in dit vak. Misschien dat ik later zelf een accoun-
tantskantoor begin, met een eigen klantportfolio. 
Daar droom ik van.’ 
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Groot in klein-
schalig ondernemen

Marktleider in het MKB word je niet zomaar. Om die koppositie te 
bereiken, moet je investeren in het vertrouwen van klanten en 
medewerkers. En Flynth doet dat, weten professionals Masoud Rezai en 
Merel Smit.
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haar studie, maar ook op andere vlakken toont 
Flynth zich een betrokken werkgever, vindt Smit. 
‘Als medewerker heb je invloed op je klantenpor-
tefeuille en werkzaamheden. Je krijgt alle ruimte 
voor ontwikkeling en hierbij kijken ze ook echt 
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assistent mag dan wel studeren voor de RA-titel, 
voorlopig zit ze goed op haar plek op haar thuis-
basis, de kantoren Almelo en Zwolle. ‘Ik houd mij 
bezig met jaarrekeningcontroles voor klanten. Dit 
kunnen wettelijke, maar ook vrijwillige of statutai-
re controles zijn. Ik wissel vaak van klant, dat 
maakt dit werk heel afwisselend. De ene keer zit 
ik bij een productiebedrijf, de andere keer bij een 
melkveebedrijf en dan weer bij een bouwbedrijf. 
Doordat we als team bij een klant werken, wissel 
je ook van directe collega’s en leer je veel van 
elkaar.’  

Voor een honderdjarige is Flynth nog verrassend 
jong. Eerder dit jaar werden Astrium Groep en 
Accon avm overgenomen, twee collega-bedrijven 
met een vergelijkbare portefeuille. Met deze over-
names wil Flynth, dat nu 2.400 medewerkers telt, 
de dienstverlening op het gebied van accoun-
tancy, audit & assurance, fiscaliteit en advies 
uitbreiden. De accountantsorganisatie wil op de 
langere termijn innoveren met data- en kennisge-
stuurde dienstverlening. Dat biedt niet alleen 
klanten perspectief; voor de medewerkers is het 
ook een mooie kans. 
‘Er is veel ruimte voor studie en persoonlijke 
ontwikkeling’, zegt Merel Smit, senior assistent 
Accountant Audit. ‘Binnen Flynth krijgen wij de 
mogelijkheid tot het volgen van een of meer 
opleidingen om zo onze kennis te vergroten. 
Daarnaast hebben we Learning & Development-
specialisten die leerprogramma’s ontwikkelen 
voor specifieke opleidingsvragen of bijvoorbeeld 
groepen medewerkers.’

TIJD OM TE LEREN
Voor Flynth is het belangrijk dat medewerkers 
plezier houden in de combinatie werken en leren. 
In de planning wordt dan ook rekening gehouden 
met de opleiding of training die medewerkers vol-
gen. Smit: ‘Zelf ben ik bezig met mijn scriptie voor 
de Master of Science in Accountancy. Die volg ik 
aan Nyenrode Business University. Deze master 
volg ik in het kader van mijn RA-opleiding, omdat 

VRIJHEID EN AUTONOMIE
Collega Masoud Rezai is bij Flynth terecht geko-
men via een overname. Hij voelde zich direct thuis 
bij de accountants- en adviesorganisatie. ‘Bij 
Flynth heerst een fijne cultuur, collega’s zijn 
betrokken en oprecht geïnteresseerd. Daarnaast 
kun je altijd bij iemand terecht als je vragen hebt. 
Wat ook heel prettig is dat je zelf bepaalt hoe je 
werkdag eruitziet: waar je werkt, wanneer en hoe. 
Bovendien hebben we zoveel verschillende klan-
ten, dat het nooit saai is.’ Vanuit kantoor Tiel 
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‘Hier hebben we oog 
voor elkaar’

Meerdere Nederlandse vestigingen en een uitgebreid internationaal 
netwerk. Grant Thornton is een grote speler in de accountancy- en 
adviesmarkt. Dat gaat prima samen met een scherp oog voor de 
menselijke maat, zegt Radjenie Gajadin.

gen per week thuiswerken en drie dagen op kan-
toor of bij de klant. De kantooromgeving is daar-
voor optimaal ingericht. Ons kantoor in 
Amsterdam is bijvoorbeeld recent getransfor-
meerd in een duurzame samenwerkomgeving, 
met de allernieuwste technieken om hybride sa-
menwerken zo optimaal mogelijk te faciliteren. 
Het blijft belangrijk dat teams met elkaar bespre-
ken wat voor hen het beste werkt en dat iedereen 
de best mogelijke begeleiding krijgt.’

EEN-OP-EENBENADERING
Niet alleen met opleidingen en trainingen wordt 
er aandacht besteed aan de ontwikkeling van 
werknemers. Ook het sociale aspect krijgt bij 
Grant Thornton volop aandacht, vindt Gajadin. ‘Ik 
heb bijvoorbeeld een partnercoach met wie ik re-
gelmatig om tafel ga en bespreek waar ik tegen-
aan loop. Daar steek ik veel van op. Door de 
een-op-eenbenadering is de drempel laag om 
naar iemand toe te stappen. Omdat we in Neder-
land een middelgroot kantoor zijn, kent iedereen 
elkaar; je kunt collega’s direct benaderen om te 
vragen of ze met je willen meedenken. Ze zijn 
daadwerkelijk bereid tijd te steken in jouw ontwik-
keling.’ Hoe dat gebeurt? Vooral door de juiste 
vragen te stellen, zegt Gajadin. ‘Je bent er om te 
leren. Ze leggen niet uit hoe iets zou moeten ge-
beuren, ze vragen je voornamelijk hoe jij het zou 
doen. Ik vind dat fijner, je wordt geprikkeld na te 
denken over hoe je iets aanpakt. Het leereffect is 
zo een stuk groter.’

Radjenie Gajadin is Junior Manager audit bij Grant 
Thornton in Rotterdam. Onlangs keerde ze na een 
kort intermezzo bij een andere werkgever terug 
op de vertrouwde werkvloer. ‘Het is een warm 
bad’, zegt ze daarover. ‘Ik merk dat ik bij Grant 
Thornton echt op m’n plek zit, ik kan hier mijn 
eigen creativiteit en expertise goed benutten. We 
hebben interessante klanten van wie je veel kan 
leren en de sectoren die we bedienen zijn heel 
divers. Maar de mensen met wie je samenwerkt, 
maken het bij Grant Thornton echt interessant. 
Het team is hecht en er heerst een leuke sfeer. Er 
wordt naar je geluisterd, je wordt betrokken bij 
keuzes en besluiten die worden genomen.’

EIGEN WEG UITSTIPPELEN
Sinds 2019 is Grant Thornton zichtbaar op de ar-
beidsmarkt met de campagne Grant Thornton. 
Accountancy, Tax, Advisory & You. Door dat laat-
ste woord toe te voegen, wil het kantoor de men-
selijke maat en ondernemerschap bij medewer-
kers onderstrepen. Gajadin: ‘Ik vind het belangrijk 
dat je de vrijheid krijgt om je eigen weg uit te stip-
pelen en te groeien. Bij Grant Thornton wordt sa-
men gekeken naar wat je leuk vindt en waar je ta-
lenten zitten. Zo ga ik me volgend jaar verdiepen 
in duurzaamheidsverslaggeving. Ik heb gewoon 
mijn hand opgestoken en gezegd dat ik me daarin 
graag wil laten opleiden. Zo snel kan het gaan.’ 
Ook in de balans tussen werk en privé beweegt 
Grant Thornton mee met de medewerker. ‘Sinds 
dit jaar is hybride werken de standaard: twee da-

MONDIALE MOGELIJKHEDEN
Het internationale karakter van Grant Thornton 
stimuleert ook dat werknemers hun vleugels uit-
slaan. Het wereldwijde netwerk van het bedrijf 
omvat kantoren in 135 landen en dat zorgt voor 
een regelmatige uitwisseling van professionals en 
klanten. ‘Ik heb collega’s uit Ierland en de VS met 
wie ik samen opdrachten verricht. En er zijn colle-
ga’s in het buitenland die voor onze klanten aan 
de slag zijn. Bij sommige opdrachten heb je con-
tact met meerdere collega’s van andere member 
firms. Door de korte lijnen in zo’n groot, internati-
onaal netwerk kun je snel schakelen.’ 
Tegelijkertijd is Grant Thornton in Nederland 
diepgeworteld in de nationale MKB- en mid-cor-
poratemarkt met hun eigen charmes, zegt Gaja-
din. ‘Opdrachten variëren in omvang. Je bent 
soms met z’n tweeën of drieën aan het werk. Er is 
genoeg uitdaging binnen Grant Thornton en het 
ligt aan jezelf welke werkzaamheden je naar je 
toetrekt.’

VARIATIE IN TEAMS
Door het wisselende en internationale karakter 
van opdrachten varieert de samenstelling van de 
teams binnen Grant Thornton. Die samenwerking 

met verschillende collega’s is erg belangrijk en 
motiverend, vindt Gajadin. ‘Iedereen heeft zijn ei-
gen voorkeuren voor klanten en opdrachten, dat 
wordt in overleg ingepland. Je krijgt nooit overal 
hetzelfde team mee, dat is afhankelijk van kennis, 
ervaring en specialisatie. Zo leer je onderling veel 
van elkaar.’ 

CREATIVITEITSPRIKKELS
Leren en ontwikkelen gebeurt ook in diverse ont-
wikkelsessies die zorgen voor de nodige creativi-
teitsprikkels binnen het bedrijf. ‘Veel initiatieven 
ontstaan op de werkvloer. Er vormen zich dan 
kleine werkgroepen waarbinnen ook wordt uitge-
wisseld met andere vestigingen. Die werkgroepjes 
zijn actief totdat het idee succesvol is geïmple-
menteerd', zegt Gajadin. 'Zelf zit ik in verschillen-
de groepen. Omdat we nu veel met collega’s uit 
India werken, schuif ik aan bij een overleg met 
meerdere vestigingen dat daarover gaat. Als ik 
een bijdrage kan leveren aan verbetering, waar-
om dan niet? Juist als je ergens bij bent betrokken, 
kun je de juiste knelpunten naar boven halen.’ 
Dat kenmerkt volgens Gajadin de Grant 
Thornton-mentaliteit. ‘We staan altijd open voor 
elkaar.’ 
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menselijke maat, zegt Radjenie Gajadin.
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doen. Ik vind dat fijner, je wordt geprikkeld na te 
denken over hoe je iets aanpakt. Het leereffect is 
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Thornton in Rotterdam. Onlangs keerde ze na een 
kort intermezzo bij een andere werkgever terug 
op de vertrouwde werkvloer. ‘Het is een warm 
bad’, zegt ze daarover. ‘Ik merk dat ik bij Grant 
Thornton echt op m’n plek zit, ik kan hier mijn 
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hebben interessante klanten van wie je veel kan 
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Werkgeluk begint 
met deze 5 carrière-
garanties

Werken in een multidisciplinair team? Je tanden zetten in uitdagende 
vraagstukken op basis van een data-gedreven aanpak? Dat vind je bij een 
organisatie die investeert in toekomstgericht ondernemen. Bij HLB 
Witlox Van den Boomen krijg je bovendien vijf keiharde 
carrièregaranties. 

naar relevante informatie voor ondernemers.’
Zijn collega-bestuurder Pascal Kosters is in 2001 
begonnen als jongste assistent en is nu bestuur-
der. ‘Daarnaast werk ik in de auditpraktijk, want ik 
vind het waardevol om feeling te hebben met het 
vak en de actuele gebeurtenissen. Voor mij is het 
belangrijk dat mensen bij ons hun ambities kun-
nen verwezenlijken. Welke ambitie dat ook is, 
want dat kan verschillen per levensfase. Ook is er 
ruimte als je aspiratie hebt om in het buitenland 
te werken of in deeltijd wilt werken. We houden 
van mensen die vooruit willen, maar het is hier 
niet up or out.’

CARRIÈREGARANTIE
Vanuit haar duidelijke visie heeft HLB Witlox Van 
den Boomen klanten én medewerkers dan ook 
veel te bieden. ‘Met ruim zeshonderd hoogwaar-
dig opgeleide mensen in verschillende disciplines 
én de verregaande automatisering helpen wij on-
dernemers hun doelen te behalen’, vertelt Mole-
naar. ‘En dankzij onze omvang kunnen we mede-
werkers faciliteren om hun carrière optimaal 
vorm te geven. Daarom hebben we onze pluspun-
ten in vijf garanties gegoten die verdergaan dan 
goede arbeidsvoorwaarden.’ Wat die garanties 
zijn? Kosters: ‘De eerste is dat je kunt werken met 
klanten die jij uitdagend vindt en waar je plezier 

Dat sommige medewerkers vertrokken bij het 
samengaan van HLB Van Daal Adviseurs en 
Accountants en Witlox Van den Boomen 
Adviseurs Accountants in januari 2021, hoort bij 
een fusie. Maar dat ze na enkele maanden weer 
terugkwamen? ‘Dat zegt wel iets over hoe we hier 
werken’, zegt bestuurder Robèrt Molenaar van 
het advies- en accountantskantoor trots. ‘Een van 
de redenen is dat wij maximaal gebruikmaken 
van automatisering en data-analyse. Daardoor 
kunnen we klanten inhoudelijk diepgang bieden 
én houden we voor onze medewerkers het vak 
interessant.’

IN HET DIEPE
Met meer dan dertig jaar ervaring in de accoun-
tancy heeft Molenaar een uitgesproken visie. ‘Ik 
heb vanaf 1991 eerst ervaring opgedaan bij de 
Big4. Na een aantal jaren wilde ik graag terug 
naar Brabant en kon ik beginnen bij het kleine 
kantoor van mijn vader, het andere uiterste dus. 
Toen de automatisering opkwam – denk aan gro-
te bakken van computers – zag ik meteen de mo-
gelijkheden die dat bood. Ik geloof in het omar-
men van nieuwe technieken en af en toe in het 
diepe durven springen. Wij werkten tien jaar gele-
den al zo dat onze mensen zich konden bezighou-
den met het belangrijke werk: cijfers vertalen 

uithaalt. Wil je bijvoorbeeld graag werken voor 
DGA-familiebedrijven of juist een grotere corpora-
te structuur? Dat mag je aangeven. Werken met 
het klantportfolio van je keuze geeft energie.’ De 
tweede gaat over fl exibel werken. Molenaar: ‘Bij 
ons krijgen mensen de verantwoordelijkheid hun 
tijd fl exibel in te delen, zodat je kunt werken op 
de uren en de locatie die jou het beste passen.’

ER ECHT TOE DOEN
De derde garantie gaat over multidisciplinair sa-
menwerken. ‘Je werkt niet op je eigen eiland, 
maar samen in een team met andere specialisten, 
bijvoorbeeld op het gebied van fi scale, juridische 
en HR-vraagstukken. Dat maakt het werk leuker 
en dynamischer, want hierdoor ga je ook het ge-
sprek met je klanten aan in de breedte’, schetst 
Molenaar. ‘Verder zijn we voorloper in duurzaam-
heid’, vult Kosters aan. ‘We leiden op in hoe je ver-
duurzaming bij je klanten kunt stimuleren met de 
juiste kennis en expertise. Je doet er bij ons dus 
echt toe – onze vierde carrièregarantie – want 
met jouw werk kun je groot verschil maken.’

JE BESTE VERSIE
De laatste garantie is misschien wel de meest be-

loftevolle, namelijk bouwen aan de beste versie 
van jezelf. ‘We bieden een uitgebreid opleidings-
programma, onder meer met onze eigen acade-
my’, vertelt Molenaar. 
Kosters: ‘Medewerkers hebben keuze uit meer 
dan honderd opleidingen. Met vakinhoudelijke 
scholingen en ook trainingen in soft skills. Maar 
denk ook aan internationale uitwisselprogram-
ma’s of de mogelijkheid je werk goed te combine-
ren met je privéleven.’

GOEDE BALANS
Klinkt mooi allemaal, maar the proof of the pud-
ding is in the eating. Hoe hebben de mannen zelf 
invulling gegeven aan die laatste garantie? Pascal 
Kosters: ‘Ik had geen netwerk of kruiwagens. Toch 
heb ik al mijn ambities kunnen realiseren, terwijl 
ik ook ruimte heb voor mijn gezin en voetbal, mijn 
grote hobby.’ Robert Molenaar: ‘Ik heb ontdekt 
waar mijn kracht ligt en krijg hier de ruimte die tot 
zijn recht te laten komen. Maar ik geef zelf ook 
het goede voorbeeld in een gezonde werk-privé-
balans: ik ga regelmatig een week op vakantie of 
lig een middag in de sloot om vogels te spotten. 
Bij ons kun je worden wie je bent en werken zoals 
jíj het wilt.’ 
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‘Waarom hier? Het 
werkplezier’

Ze hebben samen meegedaan aan de Dam-tot-Damloop. Maar ook een 
training gespreksvaardigheden gevolgd. En er zijn alweer plannen in de 
maak voor een weekend weg met collega’s. ‘Een band met elkaar 
hebben, draagt bij aan je werkplezier en je ontwikkeling.’

OPA ALS INSPIRATIE
Voor Minnaard vormden zijn broer en opa de in-
spiratiebron om te kiezen voor accountancy. ‘Mijn 
opa was financieel manager bij een vakbond en 
hamerde er bij ons op een beroep te kiezen waar-
door je er lekker warmpjes bij zat. Toen mijn 
broer koos voor bedrijfsadministratie, besloot ik 
ook die kant op te gaan. Daarna volgde hij de op-
leiding accountancy. Hij haakte na een jaar af, 
maar mij ging het beter af. Tijdens mijn stage bij 
De Hooge Waerder ontdekte ik bovendien dat het 
vak niet alleen gaat over cijfers, maar ook juist 
over de mensen erachter. Dat we hier werken 
voor middelgrote MKB-klanten uit alle sectoren, 
en die je vaak kent uit de regio, maakt het werk 
uitdagend.’

REGIE OVER ONTWIKKELING
Bovendien krijgen de 150 medewerkers van de 
vestigingen Alkmaar, Beverwijk, Heerhugowaard, 
Haarlem en Amsterdam alle mogelijkheden om 
zich te ontwikkelen: naar een leidinggevende rol 
of juist in de breedte van het vak. ‘Omdat ik nog 
studeer, heb ik op vrijdag een studiedag’, vertelt 
Schoolderman. Minnaard heeft juist plezier van 
nieuwe praktische vaardigheden. ‘Zo heb ik net 
een incompanytraining gespreksvaardigheden 
gevolgd. Voorheen belde ik klanten pas als ik 
stukken miste. Nu bel ik actief, vraag ik hoe het 
gaat en haak ik in op actuele zaken. Behalve leu-
ker contact rolt er vaak ook een adviesvraag uit.’

Tien kilometer hardlopen? Jurre Schoolderman en 
enkele andere collega’s draaiden er op de 
Alkmaar City Run hun hand niet voor om. ‘Mede 
dankzij de looptrainingen om blessures te voorko-
men die we vooraf kregen via De Hooge Waerder.’ 
Zijn collega Rowan Minnaard is dankzij zijn be-
drijfsfitnessabonnement liever in de sportschool 
te vinden. ‘En ik volgde workshops over onder 
meer voeding en sporten.’ Jurre Schoolderman: 
‘We hebben een zittend beroep. Dan is het fijn als 
je werkgever meedenkt over hoe je actief blijft en 
lekker in je vel zit.’

DAGJE MEELOPEN
Inmiddels werkt Schoolderman vier jaar op het 
kantoor in Beverwijk. ‘Het werk van een accoun-
tant leek me altijd al een interessant beroep. 
Dat beeld werd bevestigd toen ik een dagje mee-
liep met mijn vader, die ook op een accountants-
kantoor werk,' vertelt de accountant. Ik vind cij-
fers leuk, maar ook het verhaal achter 
ondernemingen en de variatie in klanten: van 
loodgieters tot grote controleopdrachten. Tijdens 
mijn mbo heb ik bij De Hooge Waerder een mee-
werkstage gevolgd en na mijn hbo accountancy 
ben ik weer teruggekomen. 
Nu volg ik naast mijn werk de AA-opleiding. De 
Hooge Waerder is er heel erg op gericht iemand 
zoals ik, die een opleiding volgt of net klaar is, 
goed te begeleiden.’

LEREN VAN ELKAAR
Om klanten goed van dienst te zijn, is alles erop 
ingericht kennis optimaal te delen met elkaar. 
Schoolderman: ‘We zitten in een gemixte samen-
stelling bij elkaar: jong en oud, assistent en 
accountant, zodat we vragen kunnen stellen en 
ervaringen kunnen uitwisselen. Ook leerzaam is 
dat je hier samenwerkt met verschillende discipli-
nes: corporate-financeadviseurs, accountants, 
fiscalisten en juristen.’ Minnaard: ‘De assistenten 
zijn bijvoorbeeld goed ingevoerd in de diverse 
financiële pakketten. Andersom heeft iedere 
accountant een eigen invalshoek, methodiek en 
specialiteit waarvan de assistenten weer veel 
leren. Zeker omdat je als assistent voor meerdere 
accountants werkt. Tegelijkertijd krijg je veel zelf-
standigheid om zelf zaken op te pakken.’

SURFEN IN LISSABON
Voor dat optimale leereffect is een goede sfeer 
van belang. Daarin wordt dan ook veel geïnves-
teerd. Schoolderman: ‘Op elke vestiging vinden 
regelmatig borrels plaats of sport- en spelavon-
den: van een avond padellen tot bordspellen met 
elkaar doen. Maar De Hooge Waerder organiseert 
om het jaar ook een weekend weg naar het bui-

tenland voor alle medewerkers. Zo zijn we al in 
Parijs, Dublin en Berlijn geweest. Het is een 
unieke ervaring om zoals dit jaar met 135 collega’s 
naar Lissabon te vliegen. Er was voor elk wat wils: 
van surfen op het strand tot golfen of op cultuurs-
afari. Dat smaakte overigens naar meer: met een 
klein clubje collega’s zijn we daarna spontaan een 
weekend naar Valkenburg gegaan.’ 

HECHT TEAM
Er samen op uitgaan – van café tot City Run en 
stedentrip – schept een sterke onderlinge band, 
vindt Rowan Minnaard. ‘En het hechte teamgevoel 
draagt weer bij aan je persoonlijke en professio-
nele ontwikkeling. Je vraagt makkelijker iets aan 
elkaar omdat je elkaar goed kent. Ook help je el-
kaar sneller: als je een keer iets moet overnemen, 
weet je wat er speelt bij de ander.’ 
‘Het zegt misschien iets over De Hooge Waerder 
dat er bij ons in Beverwijk in de afgelopen twee 
jaar maar één collega is weggegaan’, vat Jurre 
Schoolderman samen. Hij voegt bovendien toe: 
‘Maar nog veelzeggender vind ik dat ik twee 
oud-studiegenoten heb getipt toen hier een vaca-
ture was en dat die hier nu allebei met veel ple-
zier werken.’
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Er samen op uitgaan – van café tot City Run en 
stedentrip – schept een sterke onderlinge band, 
vindt Rowan Minnaard. ‘En het hechte teamgevoel 
draagt weer bij aan je persoonlijke en professio-
nele ontwikkeling. Je vraagt makkelijker iets aan 
elkaar omdat je elkaar goed kent. Ook help je el-
kaar sneller: als je een keer iets moet overnemen, 
weet je wat er speelt bij de ander.’ 
‘Het zegt misschien iets over De Hooge Waerder 
dat er bij ons in Beverwijk in de afgelopen twee 
jaar maar één collega is weggegaan’, vat Jurre 
Schoolderman samen. Hij voegt bovendien toe: 
‘Maar nog veelzeggender vind ik dat ik twee 
oud-studiegenoten heb getipt toen hier een vaca-
ture was en dat die hier nu allebei met veel ple-
zier werken.’

JURRE 
SCHOOLDERMAN
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Rust en ruimte om 
te ondernemen

Zo ondernemend als de klanten van Hoek en Blok zijn, zo ondernemend 
is het Zuid-Hollandse accountantskantoor ook zelf: de vakbekwame 
adviseurs zijn initiatiefrijk, betrokken en toegewijd aan de ontwikkeling 
van het regionale MKB.

Dáárover moet het gesprek gaan. Dan kun je 
gaan bouwen.’ 

DATA-ANALYSE
Zeven jaar geleden al begon Hoek en Blok een 
IT-adviespraktijk in samenwerking met 
IT-auditors. Auditering die automatisch gebruik-
maakt van verzamelde data (zoals cijfers, parame-
ters en andere indicatoren) wordt nu algemeen 
gezien als dé methode om je bedrijfsprocessen 
en beslissingen te analyseren, voorspellen en stu-
ren. ‘Wij waren daarmee al vroeg bezig en hebben 
er veel ervaring mee’, zegt Van der Corput. ‘Vanuit 
een nulmeting proberen we te komen tot een be-
heersbare bedrijfsvoering voor de klant. Dat doen 
we met observaties uit data-analyse, dashboar-
ding en IT-securitytests. Die verankering van inno-
vaties brengt ons nieuwe inzichten, zoals welke 
risico’s er zijn, hoe je marges kunt optimaliseren 
en of het wenselijk is om te investeren. Zo kunnen 
we budgetgerichte oplossingen bieden.’

BETROKKEN
Bij Hoek en Blok krijgt iedere nieuwe klant een 
vaste contactpersoon in de vorm van een relatie-
beheerder. Als er specifieke vraagstukken zijn die 
de relatiebeheerder niet zelf kan beantwoorden, 
zoekt hij er een specialist bij. De relatiebeheerder 
blijft het aanspreekpunt. ‘Het is voor een nieuwe 
klant meteen duidelijk dat wij echt een ander kan-
toor zijn. Kleinschaliger, betrokken. Bij grotere ad-
vieskantoren krijg je vaak te maken met verschil-

De mensen van Hoek en Blok beschouwen zich-
zelf als één grote familie. Iedereen kent elkaar bij 
naam, helpt daar waar nodig en geeft elkaar ad-
vies, gevraagd en ongevraagd. ‘Net als in een ech-
te familie’, zegt directeur Bas van der Corput. ‘Als 
mensen zich gezien en gehoord voelen, durven ze 
zich uit te spreken en met ideeën te komen. Dat 
hebben we nodig om een dienstverlener te zijn 
waarop je kunt bouwen. Nieuwe collega’s zeggen 
we ook dat ze de vrijheid krijgen naar eigen in-
zicht invulling te geven aan hun functie. Verant-
woordelijkheid geven betaalt zich uit.’ 

TOEGEVOEGDE WAARDE
Dat Hoek en Blok erin slaagt medewerkers te bin-
den en te boeien is een bijzondere prestatie in 
deze krappe arbeidsmarkt. Aan loyaliteit heeft 
ook het MKB behoefte. Juist in een tijd van econo-
mische onzekerheid, vindt Van der Corput. ‘On-
dernemers zoeken naar toegevoegde waarde. 
Een jaarrapport opstellen kan iedereen, een audit 
is maar kaal zonder het juiste maatwerkadvies. 
Wij hebben oprechte belangstelling voor het rei-
len en zeilen van onze klant. Compliant zijn aan 
wet- en regelgeving is de basis, dat hebben we tot 
in de puntjes op orde. Maar het is minstens zo be-
langrijk dat je als ondernemer kunt vertrouwen 
op je accountant. Hij moet jou de randvoorwaar-
den leveren om ongestoord te kunnen onderne-
men. Wat zijn de trends en kansen voor mijn be-
drijf? Welke risico’s zijn er te verwachten? Wat 
toont de data-analyse van mijn contracten aan? 

lende mensen. De relatiebeheerder helpt om je 
bedrijf te laten groeien met een brede advisering, 
maar kan ook samenwerken met onze corpora-
te-financespecialisten om uiteindelijk je bedrijf 
weer te verkopen.’ 
Het bedrijf telt 160 medewerkers, verdeeld over 
de locaties Sliedrecht en Barendrecht. Hoek en 
Blok vormt de spil in de bedrijvige Drechtsteden, 
waar veel logistieke en transportondernemingen 
zijn gevestigd. Dit zijn ondernemers met zowel re-
gionale als buitenlandse ambities. ‘Als het nodig is 
gaan we met onze klant de internationale markt 
op. Zijn wensen staan voor ons op de eerste 
plaats. Dankzij onze aansluiting bij Morison 
Global hebben wij diverse internationale connec-
ties.’

WERKPLEZIER
Ook intern durft Hoek en Blok eigenzinnige
 keuzes te maken. Een voorbeeld daarvan is de 
aanstelling van een operationeel manager. 
Maressa Waal heeft geen accountancyachter-
grond, maar beoefende eerder leidinggevende 
functies in de zorg. ‘In het selectieproces werd mij 
duidelijk gezegd dat Hoek en Blok iemand nodig 
had die op strategisch niveau kan meedenken’, 
aldus Maressa Waal. ‘Met mijn ervaring elders kan 

ik buiten de kaders van cijfers, regeltjes en 
getallen denken: daar zijn al specialisten voor. Ik 
wil bijdragen aan de persoonlijke ontplooiing van 
onze mensen. Ook medewerkers verdienen de 
rust en ruimte om te ondernemen. Uiteindelijk is 
hun werkplezier bepalend voor hoe klanten wor-
den bediend. Daarom luister ik naar hoe zij de 
toekomst zien en wat wij daarvan kunnen leren.’ 

VASTE WAARDEN
Iedere medewerker heeft het potentieel om te 
excelleren. De werkgever moet dat potentieel dan 
wel aanboren. ‘Wie doet wat hem wordt opgedra-
gen, kan niet voldoende creatief en oplossingsge-
richt zijn’, zegt Waal. ‘Die stijl past niet in onze 
cultuur. Onze gedeelde waarden zijn nog steeds 
dezelfde als bij de oprichting: betrokken, vinding-
rijk, uitdagend en behulpzaam. Wij geloven dat je 
mensen de ruimte moet geven om het beste uit 
zichzelf te halen. Als werkgever faciliteren wij dat 
met een gezonde beloning, een goede balans tus-
sen werk en privé en met de mogelijkheid tot per-
soonlijke groei door training en coaching. We pro-
beren de wensen van medewerkers net zozeer in 
te willigen als die van ondernemers. Het is echt 
heel inspirerend dat Hoek en Blok het verschil 
durft te maken.’

BAS VAN DER 
CORPUT

HOEK EN BLOK #41

‘WIJ GELOVEN 
DAT JE 
MENSEN DE 
RUIMTE 
MOET GEVEN 
OM HET 
BESTE UIT 
ZICHZELF 
TE HALEN’ 
Maressa Waal
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Rust en ruimte om 
te ondernemen

Zo ondernemend als de klanten van Hoek en Blok zijn, zo ondernemend 
is het Zuid-Hollandse accountantskantoor ook zelf: de vakbekwame 
adviseurs zijn initiatiefrijk, betrokken en toegewijd aan de ontwikkeling 
van het regionale MKB.

Dáárover moet het gesprek gaan. Dan kun je 
gaan bouwen.’ 

DATA-ANALYSE
Zeven jaar geleden al begon Hoek en Blok een 
IT-adviespraktijk in samenwerking met 
IT-auditors. Auditering die automatisch gebruik-
maakt van verzamelde data (zoals cijfers, parame-
ters en andere indicatoren) wordt nu algemeen 
gezien als dé methode om je bedrijfsprocessen 
en beslissingen te analyseren, voorspellen en stu-
ren. ‘Wij waren daarmee al vroeg bezig en hebben 
er veel ervaring mee’, zegt Van der Corput. ‘Vanuit 
een nulmeting proberen we te komen tot een be-
heersbare bedrijfsvoering voor de klant. Dat doen 
we met observaties uit data-analyse, dashboar-
ding en IT-securitytests. Die verankering van inno-
vaties brengt ons nieuwe inzichten, zoals welke 
risico’s er zijn, hoe je marges kunt optimaliseren 
en of het wenselijk is om te investeren. Zo kunnen 
we budgetgerichte oplossingen bieden.’

BETROKKEN
Bij Hoek en Blok krijgt iedere nieuwe klant een 
vaste contactpersoon in de vorm van een relatie-
beheerder. Als er specifieke vraagstukken zijn die 
de relatiebeheerder niet zelf kan beantwoorden, 
zoekt hij er een specialist bij. De relatiebeheerder 
blijft het aanspreekpunt. ‘Het is voor een nieuwe 
klant meteen duidelijk dat wij echt een ander kan-
toor zijn. Kleinschaliger, betrokken. Bij grotere ad-
vieskantoren krijg je vaak te maken met verschil-

De mensen van Hoek en Blok beschouwen zich-
zelf als één grote familie. Iedereen kent elkaar bij 
naam, helpt daar waar nodig en geeft elkaar ad-
vies, gevraagd en ongevraagd. ‘Net als in een ech-
te familie’, zegt directeur Bas van der Corput. ‘Als 
mensen zich gezien en gehoord voelen, durven ze 
zich uit te spreken en met ideeën te komen. Dat 
hebben we nodig om een dienstverlener te zijn 
waarop je kunt bouwen. Nieuwe collega’s zeggen 
we ook dat ze de vrijheid krijgen naar eigen in-
zicht invulling te geven aan hun functie. Verant-
woordelijkheid geven betaalt zich uit.’ 

TOEGEVOEGDE WAARDE
Dat Hoek en Blok erin slaagt medewerkers te bin-
den en te boeien is een bijzondere prestatie in 
deze krappe arbeidsmarkt. Aan loyaliteit heeft 
ook het MKB behoefte. Juist in een tijd van econo-
mische onzekerheid, vindt Van der Corput. ‘On-
dernemers zoeken naar toegevoegde waarde. 
Een jaarrapport opstellen kan iedereen, een audit 
is maar kaal zonder het juiste maatwerkadvies. 
Wij hebben oprechte belangstelling voor het rei-
len en zeilen van onze klant. Compliant zijn aan 
wet- en regelgeving is de basis, dat hebben we tot 
in de puntjes op orde. Maar het is minstens zo be-
langrijk dat je als ondernemer kunt vertrouwen 
op je accountant. Hij moet jou de randvoorwaar-
den leveren om ongestoord te kunnen onderne-
men. Wat zijn de trends en kansen voor mijn be-
drijf? Welke risico’s zijn er te verwachten? Wat 
toont de data-analyse van mijn contracten aan? 

lende mensen. De relatiebeheerder helpt om je 
bedrijf te laten groeien met een brede advisering, 
maar kan ook samenwerken met onze corpora-
te-financespecialisten om uiteindelijk je bedrijf 
weer te verkopen.’ 
Het bedrijf telt 160 medewerkers, verdeeld over 
de locaties Sliedrecht en Barendrecht. Hoek en 
Blok vormt de spil in de bedrijvige Drechtsteden, 
waar veel logistieke en transportondernemingen 
zijn gevestigd. Dit zijn ondernemers met zowel re-
gionale als buitenlandse ambities. ‘Als het nodig is 
gaan we met onze klant de internationale markt 
op. Zijn wensen staan voor ons op de eerste 
plaats. Dankzij onze aansluiting bij Morison 
Global hebben wij diverse internationale connec-
ties.’

WERKPLEZIER
Ook intern durft Hoek en Blok eigenzinnige
 keuzes te maken. Een voorbeeld daarvan is de 
aanstelling van een operationeel manager. 
Maressa Waal heeft geen accountancyachter-
grond, maar beoefende eerder leidinggevende 
functies in de zorg. ‘In het selectieproces werd mij 
duidelijk gezegd dat Hoek en Blok iemand nodig 
had die op strategisch niveau kan meedenken’, 
aldus Maressa Waal. ‘Met mijn ervaring elders kan 

ik buiten de kaders van cijfers, regeltjes en 
getallen denken: daar zijn al specialisten voor. Ik 
wil bijdragen aan de persoonlijke ontplooiing van 
onze mensen. Ook medewerkers verdienen de 
rust en ruimte om te ondernemen. Uiteindelijk is 
hun werkplezier bepalend voor hoe klanten wor-
den bediend. Daarom luister ik naar hoe zij de 
toekomst zien en wat wij daarvan kunnen leren.’ 

VASTE WAARDEN
Iedere medewerker heeft het potentieel om te 
excelleren. De werkgever moet dat potentieel dan 
wel aanboren. ‘Wie doet wat hem wordt opgedra-
gen, kan niet voldoende creatief en oplossingsge-
richt zijn’, zegt Waal. ‘Die stijl past niet in onze 
cultuur. Onze gedeelde waarden zijn nog steeds 
dezelfde als bij de oprichting: betrokken, vinding-
rijk, uitdagend en behulpzaam. Wij geloven dat je 
mensen de ruimte moet geven om het beste uit 
zichzelf te halen. Als werkgever faciliteren wij dat 
met een gezonde beloning, een goede balans tus-
sen werk en privé en met de mogelijkheid tot per-
soonlijke groei door training en coaching. We pro-
beren de wensen van medewerkers net zozeer in 
te willigen als die van ondernemers. Het is echt 
heel inspirerend dat Hoek en Blok het verschil 
durft te maken.’
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Sterk in kwaliteit én 
klantcontact 

Bij JAN© gaat de kwaliteit van het werk hand in hand met persoonlijk 
klantcontact. Om de klant te voorzien van de juiste adviezen is een 
aanpak nodig die zowel vaktechnisch in orde is, als persoonlijk is. 

man, zeg maar’, zegt Van der Giezen. Deze directe 
aanpak is te merken in de samenwerking tussen 
collega’s, maar ook in die met de klant: ‘Als wij 
soepel samenwerken, dan krijgt de klant een 
soepele dienstverlening. Omdat we zijn gewend 
elkaar aan te spreken, doen we dat dus ook met 
de klant. Zo verhogen we niet alleen de kwaliteit 
van het werk dat wij leveren, maar ook het werk 
dat de klant doet.’ 

KWALITEIT
Kwaliteit is iets waarmee ze zich bij JAN© elke dag 
bezighouden. Van der Giezen: ‘Het is niet iets wat 
we één keer in het jaar een keertje afstoffen, kwa-
litatief werk leveren is echt dagelijks belangrijk.’ 
JAN© zorgt voor een constante kwaliteit door 
goed te anticiperen op veranderende regels en de 
tijd te nemen om deze goed door te lichten. Als er 
nieuwe regels worden doorgevoerd binnen een 
van de vakgroepen, dan organiseert JAN© een 
overleg waarbij niet alleen de eigen kennis wordt 
ingezet, maar ook extern wordt gezocht naar een 
expert. ‘Vaak nodigen we een externe uit om de 
kennisoverdracht te waarborgen. Zo’n cursus 
doen we altijd in-house, want dan kunnen we tij-
dens de kennissessie al brainstormen met elkaar 

Durven én doen, dat is JAN©. Met kantoren in 
Schiphol-Rijk, Valkenburg (ZH), Purmerend en 
Weesp staan ze met één been in de reuring van 
de stad en met het andere in de spreekwoordelij-
ke klei. Zo blijft iedereen binnen JAN© nuchter en 
goed op de hoogte. Van wat er speelt in de wereld 
van accountancy en advies, maar ook van wat er 
speelt bij de collega’s en klanten. Andrea van der 
Giezen, partner bij JAN©, zegt hierover: ‘Binnen 
JAN© geldt: we praten met iemand, niet over ie-
mand. Dit geldt voor ons als collega’s, maar ook 
voor hoe we omgaan met de klant. Als je een pro-
bleem feitelijk benoemt en bekijkt, dan kun je sa-
men echt goed tot een oplossing komen. Respect 
en duidelijke communicatie: daar heeft iedereen 
baat bij.’ 

RESPECT EN HUMOR
Dit vertaalt zich in een directe aanpak waarbij ie-
dereen elkaar kan aanspreken op dingen die 
goed gaan, of juist minder goed. Wat dat betreft 
maakt het niet uit of je een junior bent, of al lan-
ger bij JAN© meedraait. De belangrijkste elemen-
ten hierin zijn respect en humor. ‘Respect is heel 
erg belangrijk; je mag best een geintje maken 
maar het moet wel op de bal zijn en niet op de 

wat dit voor ons betekent: wat gaan we hier nu 
mee doen?’ Er is een taskforce opgezet die het uit-
werken van deze sessies voor zijn rekening 
neemt, bestaande uit experts uit meerdere lagen 
van de organisatie: een partner, een gevorderd 
assistent-accountant én een controleleider. Zo 
wordt de nieuw opgedane kennis breed gedragen 
en toegepast. Dat dit werkt, is duidelijk te merken 
want Van der Giezen zegt met trots: ‘We zijn een 
kantoor dat nog nooit negatief is getoetst. Nog 
nooit, in ons hele bestaan niet.’

PROACTIEVE HOUDING 
JAN© zit niet stil: een proactieve houding zit inge-
bakken in de organisatie. Van der Giezen is hier 
erg enthousiast over: ‘We zijn altijd bezig proef-
ballonnetjes op te laten en mensen die goede 
ideeën hebben een podium te geven. We bieden 
ruimte aan ideeën uit de organisatie. Dat bete-
kent niet dat álles in één keer lukt, maar het idee 
dat het mogelijk is die dingen te verkennen, sti-
muleert enorm.’ Ook dit draagt bij aan de kwali-
teit van het werk dat JAN© levert: ‘Als je zo actief 
en proactief bent in hoe je de dingen wil organise-
ren en toepassen, dan gaat het ook over vaktech-
niek en dat merk je in de kwaliteit.’ Om terug te 

keren naar het voorbeeld van de taskforce: JAN© 
kijkt niet alleen naar de invloed van nieuwe re-
gels, maar ook naar waarom deze regels er zijn. 
Hoe kan JAN© deze regels zo goed mogelijk inzet-
ten? Hierbij letten ze ook op de praktische uitwer-
king. ‘Daarin hebben we een tweede natuur ont-
wikkeld en zelfs op zo’n hoog niveau, dat andere 
kantoren ons ook wel eens bellen met de vraag: 
hé hoe doen jullie dat nou?’ 

SAMEN DE EINDSTREEP HALEN
Dat typeert JAN©: een toegankelijke organisatie 
met kwaliteit hoog in het vaandel. Met een nuch-
tere en directe houding die is te vinden bij iedere 
medewerker kan de klant rekenen op eerlijke en 
gedegen dienstverlening. Zo zorgt een goede dy-
namiek onderling voor de juiste houding tegen-
over de klant. ‘We zetten ons echt in om met z’n 
allen de eindstreep te halen. Elke opdracht weer. 
Als je dat met elkaar doet, heb je nooit het idee 
dat je dit in je eentje moet doen. Dat werkt enorm 
motiverend.’ 

ANDREA VAN 
DER GIEZEN

JAN© #35

‘RESPECT EN 
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Bij JAN© gaat de kwaliteit van het werk hand in hand met persoonlijk 
klantcontact. Om de klant te voorzien van de juiste adviezen is een 
aanpak nodig die zowel vaktechnisch in orde is, als persoonlijk is. 

man, zeg maar’, zegt Van der Giezen. Deze directe 
aanpak is te merken in de samenwerking tussen 
collega’s, maar ook in die met de klant: ‘Als wij 
soepel samenwerken, dan krijgt de klant een 
soepele dienstverlening. Omdat we zijn gewend 
elkaar aan te spreken, doen we dat dus ook met 
de klant. Zo verhogen we niet alleen de kwaliteit 
van het werk dat wij leveren, maar ook het werk 
dat de klant doet.’ 

KWALITEIT
Kwaliteit is iets waarmee ze zich bij JAN© elke dag 
bezighouden. Van der Giezen: ‘Het is niet iets wat 
we één keer in het jaar een keertje afstoffen, kwa-
litatief werk leveren is echt dagelijks belangrijk.’ 
JAN© zorgt voor een constante kwaliteit door 
goed te anticiperen op veranderende regels en de 
tijd te nemen om deze goed door te lichten. Als er 
nieuwe regels worden doorgevoerd binnen een 
van de vakgroepen, dan organiseert JAN© een 
overleg waarbij niet alleen de eigen kennis wordt 
ingezet, maar ook extern wordt gezocht naar een 
expert. ‘Vaak nodigen we een externe uit om de 
kennisoverdracht te waarborgen. Zo’n cursus 
doen we altijd in-house, want dan kunnen we tij-
dens de kennissessie al brainstormen met elkaar 

Durven én doen, dat is JAN©. Met kantoren in 
Schiphol-Rijk, Valkenburg (ZH), Purmerend en 
Weesp staan ze met één been in de reuring van 
de stad en met het andere in de spreekwoordelij-
ke klei. Zo blijft iedereen binnen JAN© nuchter en 
goed op de hoogte. Van wat er speelt in de wereld 
van accountancy en advies, maar ook van wat er 
speelt bij de collega’s en klanten. Andrea van der 
Giezen, partner bij JAN©, zegt hierover: ‘Binnen 
JAN© geldt: we praten met iemand, niet over ie-
mand. Dit geldt voor ons als collega’s, maar ook 
voor hoe we omgaan met de klant. Als je een pro-
bleem feitelijk benoemt en bekijkt, dan kun je sa-
men echt goed tot een oplossing komen. Respect 
en duidelijke communicatie: daar heeft iedereen 
baat bij.’ 

RESPECT EN HUMOR
Dit vertaalt zich in een directe aanpak waarbij ie-
dereen elkaar kan aanspreken op dingen die 
goed gaan, of juist minder goed. Wat dat betreft 
maakt het niet uit of je een junior bent, of al lan-
ger bij JAN© meedraait. De belangrijkste elemen-
ten hierin zijn respect en humor. ‘Respect is heel 
erg belangrijk; je mag best een geintje maken 
maar het moet wel op de bal zijn en niet op de 

wat dit voor ons betekent: wat gaan we hier nu 
mee doen?’ Er is een taskforce opgezet die het uit-
werken van deze sessies voor zijn rekening 
neemt, bestaande uit experts uit meerdere lagen 
van de organisatie: een partner, een gevorderd 
assistent-accountant én een controleleider. Zo 
wordt de nieuw opgedane kennis breed gedragen 
en toegepast. Dat dit werkt, is duidelijk te merken 
want Van der Giezen zegt met trots: ‘We zijn een 
kantoor dat nog nooit negatief is getoetst. Nog 
nooit, in ons hele bestaan niet.’

PROACTIEVE HOUDING 
JAN© zit niet stil: een proactieve houding zit inge-
bakken in de organisatie. Van der Giezen is hier 
erg enthousiast over: ‘We zijn altijd bezig proef-
ballonnetjes op te laten en mensen die goede 
ideeën hebben een podium te geven. We bieden 
ruimte aan ideeën uit de organisatie. Dat bete-
kent niet dat álles in één keer lukt, maar het idee 
dat het mogelijk is die dingen te verkennen, sti-
muleert enorm.’ Ook dit draagt bij aan de kwali-
teit van het werk dat JAN© levert: ‘Als je zo actief 
en proactief bent in hoe je de dingen wil organise-
ren en toepassen, dan gaat het ook over vaktech-
niek en dat merk je in de kwaliteit.’ Om terug te 

keren naar het voorbeeld van de taskforce: JAN© 
kijkt niet alleen naar de invloed van nieuwe re-
gels, maar ook naar waarom deze regels er zijn. 
Hoe kan JAN© deze regels zo goed mogelijk inzet-
ten? Hierbij letten ze ook op de praktische uitwer-
king. ‘Daarin hebben we een tweede natuur ont-
wikkeld en zelfs op zo’n hoog niveau, dat andere 
kantoren ons ook wel eens bellen met de vraag: 
hé hoe doen jullie dat nou?’ 

SAMEN DE EINDSTREEP HALEN
Dat typeert JAN©: een toegankelijke organisatie 
met kwaliteit hoog in het vaandel. Met een nuch-
tere en directe houding die is te vinden bij iedere 
medewerker kan de klant rekenen op eerlijke en 
gedegen dienstverlening. Zo zorgt een goede dy-
namiek onderling voor de juiste houding tegen-
over de klant. ‘We zetten ons echt in om met z’n 
allen de eindstreep te halen. Elke opdracht weer. 
Als je dat met elkaar doet, heb je nooit het idee 
dat je dit in je eentje moet doen. Dat werkt enorm 
motiverend.’ 

ANDREA VAN 
DER GIEZEN
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Zoveel meer 
dan een baan 

Zodra je bij Joanknecht binnenstapt, ervaar je de energieke vibe van een 
jong en hecht team. Medewerkers voelen zich snel thuis bij het 
accountants- en advieskantoor. ‘We hebben veel plezier samen, maar 
zijn ook heel gedreven’, vertellen Lana Ebergen en Bas Sanders. 

Sanders waardeert die prettige omgang. ‘Het 
voelt vertrouwd en dat is een belangrijke basis 
om samen te werken. Doordat we elkaar goed 
kennen, zijn er geen barrières. Als ik een fiscaal 
advies nodig heb voor een klant, vraag ik dat mak-
kelijk aan een collega. Dat is in het voordeel van 
de klant. Maar je hebt er zelf ook veel aan. Je blijft 
jezelf ontwikkelen en uitdagen, ook op andere 
vakgebieden.’ Ebergen: ‘We heb-ben onderling 
veel plezier, maar zijn ook gedreven. We willen el-
kaar en onze klanten graag verder helpen op een 
zo hoog mogelijk niveau.’

BLIJVEN ONTDEKKEN EN LEREN
Ebergen begon drie jaar geleden bij Joanknecht. 
Na haar master Information Management wilde 
ze iets met IT doen, maar ze wist niet goed wat. 
Als werkstudent draaide ze mee in het IT-audit-
team en dat bleek haar te liggen. ‘Ons onderzoek 
helpt de klant zijn processen inzichtelijk te maken 
en te verbeteren. Vooral het adviserende aspect 
spreekt mij aan.’ 
Ebergen kreeg bij Joanknecht de kans een RE-op-
leiding te volgen waardoor ze nu gecertificeerd 
IT-auditor is. ‘Het was pittig, maar ik ben blij dat ik 
het heb gedaan. De theorie kon ik direct in de 
praktijk toepassen.’ Stilzitten is niet aan Ebergen 
besteed. ‘Ik moet bezig zijn en nieuwe dingen le-
ren, zowel in mijn werk als privé. Ik stop niet voor-
dat ik het echt goed kan.’ Zo is Lana dj in haar 
vrije tijd. ‘De overeenkomst tussen mijn werk en 
mijn hobby: ik wil blijven ontdekken, blijven leren 
en blijven groeien.’

Als een van de weinige grotere accountantsorga-
nisaties heeft Joanknecht één kantoor. Het is een 
bewuste keuze om de 160 medewerkers – zo’n 140 
vaste krachten en 20 werkstudenten en stagiaires 
– onder hetzelfde dak te huisvesten. Joanknecht 
wil zo een ons-kent-onscultuur creëren. Ook wil 
de organisatie de klant optimaal bijstaan met 
multidisciplinaire dienstverlening. Dat bereik je 
minder makkelijk met verschillende vestigingen, 
zo is de gedachte. Het gloednieuwe pand in Eind-
hoven dat anderhalf jaar geleden werd betrok-
ken, oogt gezellig en huiselijk. Sinds de verhuizing 
koos Joanknecht voor flexplekken. Collega’s ko-
men elkaar zo vaker tegen dan wanneer ze tel-
kens achter hun eigen bureau kruipen. Dat is niet 
alleen bevorderlijk voor het groepsgevoel, het 
voorkomt ook hokjesdenken. Medior IT-auditor 
Lana Ebergen is enthousiast over de werksfeer en 
typeert het kantoor als gemoedelijk en Brabants: 
‘Daar houd ik van’, zegt Ebergen, die dichtbij Den 
Bosch woont. ‘Het team bestaat uit veel jonge col-
lega’s. De oudere, meer ervaren collega’s zijn jong 
van geest’, zegt Bas Sanders, junior consultant IT 
en Finance bij Joanknecht.

STERKE SAAMHORIGHEID 
Joanknecht investeert veel om het saamhorig-
heidsgevoel te versterken. Zo is er een actieve 
personeelsvereniging. De organisatie verrast me-
dewerkers bovendien regelmatig met leuke ex-
traatjes. Ebergen denkt met veel plezier terug aan 
een recent gehouden galafeest. ‘Ook is er regel-
matig een vrijdagmiddagborrel in onze eigen bar.’ 

PERSOONLIJKE AANDACHT
Sanders liep in februari 2021 zijn afstudeerstage 
bij het Eindhovense kantoor. Dat beviel zo goed 
dat hij na zijn hbo-opleiding finance & control be-
sloot te blijven. Hij ging aan de slag in de teams 
Integrated Finance en IT-Services. ‘Voor onderne-
mers creëren we dashboards die de bedrijfsresul-
taten inzichtelijk maken. Met die tools kunnen ze 
vooruitkijken en monitoren of het bedrijf pres-
teert in lijn met de doelstellingen.’ 
Als junior consultant helpt Sanders klanten met 
de vraag welke inzichten voor hen belangrijk zijn. 
‘Ik ben de schakel tussen de klant en onze pro-
grammeurs die de dashboards bouwen.’ Sinds 
zijn binnenkomst bij Joanknecht ervaart Sanders 
dat hij veel persoonlijke aandacht krijgt. Hij werd 
niet aan zijn lot overgelaten, maar kreeg een bud-
dy toegewezen. Met deze meer ervaren collega 
spart de junior consultant regelmatig. ‘Die ge-
sprekken geven veel energie en motiveren mij 
enorm.’ 

SNEL VERANTWOORDELIJKHEID
Beide collega’s ervaren dat ze snel verantwoorde-
lijkheid krijgen bij Joanknecht. ‘Als je laat zien wat 
je talenten zijn en initiatief toont, krijg je al snel 

vertrouwen’, heeft Ebergen gemerkt. ‘Ben je 
ergens goed in en vind je dat leuk, dan mag je 
daarvoor gaan en krijg je vrijheid op dat gebied. 
Als young professional blijf je hier niet eindeloos 
meekijken vanaf de zijlijn.’ 
Joanknecht kenmerkt zich bovendien door ver-
nieuwende ideeën. Zo heeft jong talent de leiding 
binnen Joanknecht met ondersteuning van de 
partnergroep. ‘We werken allemaal samen vanuit 
vier clusters’, legt Ebergen uit. ‘Je kunt naast op-
drachten voor klanten ook op andere vlakken 
actief zijn. Zo houd ik me bezig met opleiding en 
ontwikkeling van ons team in samenwerking met 
HR.’

ECHT JEZELF ZIJN
Het sterke teamgevoel, de persoonlijke aandacht 
en uitgebreide mogelijkheden voor ontwikkeling; 
ze maken dat de Joanknechters trots zijn op hun 
werkgever. Niet voor niets draagt Joanknecht eni-
ge jaren de titel van een Great Place to Work. De 
collega’s stralen hun trots ook uit in het eigen 
netwerk. Sanders besluit met deze boodschap: 
‘We hebben plezier in ons werk; ik kan hier echt 
mezelf zijn. Dat is voor ons vanzelfsprekend, maar 
dat is lang niet overal zo.’

LANA EBERGEN

JOANKNECHT #42

‘JE KUNT 
HIER ALTIJD 
JE MENING 
GEVEN. OOK 
ALS JE 
JUNIOR 
BENT’
Lana Ebergen
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Zoveel meer 
dan een baan 

Zodra je bij Joanknecht binnenstapt, ervaar je de energieke vibe van een 
jong en hecht team. Medewerkers voelen zich snel thuis bij het 
accountants- en advieskantoor. ‘We hebben veel plezier samen, maar 
zijn ook heel gedreven’, vertellen Lana Ebergen en Bas Sanders. 

Sanders waardeert die prettige omgang. ‘Het 
voelt vertrouwd en dat is een belangrijke basis 
om samen te werken. Doordat we elkaar goed 
kennen, zijn er geen barrières. Als ik een fiscaal 
advies nodig heb voor een klant, vraag ik dat mak-
kelijk aan een collega. Dat is in het voordeel van 
de klant. Maar je hebt er zelf ook veel aan. Je blijft 
jezelf ontwikkelen en uitdagen, ook op andere 
vakgebieden.’ Ebergen: ‘We heb-ben onderling 
veel plezier, maar zijn ook gedreven. We willen el-
kaar en onze klanten graag verder helpen op een 
zo hoog mogelijk niveau.’

BLIJVEN ONTDEKKEN EN LEREN
Ebergen begon drie jaar geleden bij Joanknecht. 
Na haar master Information Management wilde 
ze iets met IT doen, maar ze wist niet goed wat. 
Als werkstudent draaide ze mee in het IT-audit-
team en dat bleek haar te liggen. ‘Ons onderzoek 
helpt de klant zijn processen inzichtelijk te maken 
en te verbeteren. Vooral het adviserende aspect 
spreekt mij aan.’ 
Ebergen kreeg bij Joanknecht de kans een RE-op-
leiding te volgen waardoor ze nu gecertificeerd 
IT-auditor is. ‘Het was pittig, maar ik ben blij dat ik 
het heb gedaan. De theorie kon ik direct in de 
praktijk toepassen.’ Stilzitten is niet aan Ebergen 
besteed. ‘Ik moet bezig zijn en nieuwe dingen le-
ren, zowel in mijn werk als privé. Ik stop niet voor-
dat ik het echt goed kan.’ Zo is Lana dj in haar 
vrije tijd. ‘De overeenkomst tussen mijn werk en 
mijn hobby: ik wil blijven ontdekken, blijven leren 
en blijven groeien.’

Als een van de weinige grotere accountantsorga-
nisaties heeft Joanknecht één kantoor. Het is een 
bewuste keuze om de 160 medewerkers – zo’n 140 
vaste krachten en 20 werkstudenten en stagiaires 
– onder hetzelfde dak te huisvesten. Joanknecht 
wil zo een ons-kent-onscultuur creëren. Ook wil 
de organisatie de klant optimaal bijstaan met 
multidisciplinaire dienstverlening. Dat bereik je 
minder makkelijk met verschillende vestigingen, 
zo is de gedachte. Het gloednieuwe pand in Eind-
hoven dat anderhalf jaar geleden werd betrok-
ken, oogt gezellig en huiselijk. Sinds de verhuizing 
koos Joanknecht voor flexplekken. Collega’s ko-
men elkaar zo vaker tegen dan wanneer ze tel-
kens achter hun eigen bureau kruipen. Dat is niet 
alleen bevorderlijk voor het groepsgevoel, het 
voorkomt ook hokjesdenken. Medior IT-auditor 
Lana Ebergen is enthousiast over de werksfeer en 
typeert het kantoor als gemoedelijk en Brabants: 
‘Daar houd ik van’, zegt Ebergen, die dichtbij Den 
Bosch woont. ‘Het team bestaat uit veel jonge col-
lega’s. De oudere, meer ervaren collega’s zijn jong 
van geest’, zegt Bas Sanders, junior consultant IT 
en Finance bij Joanknecht.

STERKE SAAMHORIGHEID 
Joanknecht investeert veel om het saamhorig-
heidsgevoel te versterken. Zo is er een actieve 
personeelsvereniging. De organisatie verrast me-
dewerkers bovendien regelmatig met leuke ex-
traatjes. Ebergen denkt met veel plezier terug aan 
een recent gehouden galafeest. ‘Ook is er regel-
matig een vrijdagmiddagborrel in onze eigen bar.’ 

PERSOONLIJKE AANDACHT
Sanders liep in februari 2021 zijn afstudeerstage 
bij het Eindhovense kantoor. Dat beviel zo goed 
dat hij na zijn hbo-opleiding finance & control be-
sloot te blijven. Hij ging aan de slag in de teams 
Integrated Finance en IT-Services. ‘Voor onderne-
mers creëren we dashboards die de bedrijfsresul-
taten inzichtelijk maken. Met die tools kunnen ze 
vooruitkijken en monitoren of het bedrijf pres-
teert in lijn met de doelstellingen.’ 
Als junior consultant helpt Sanders klanten met 
de vraag welke inzichten voor hen belangrijk zijn. 
‘Ik ben de schakel tussen de klant en onze pro-
grammeurs die de dashboards bouwen.’ Sinds 
zijn binnenkomst bij Joanknecht ervaart Sanders 
dat hij veel persoonlijke aandacht krijgt. Hij werd 
niet aan zijn lot overgelaten, maar kreeg een bud-
dy toegewezen. Met deze meer ervaren collega 
spart de junior consultant regelmatig. ‘Die ge-
sprekken geven veel energie en motiveren mij 
enorm.’ 

SNEL VERANTWOORDELIJKHEID
Beide collega’s ervaren dat ze snel verantwoorde-
lijkheid krijgen bij Joanknecht. ‘Als je laat zien wat 
je talenten zijn en initiatief toont, krijg je al snel 

vertrouwen’, heeft Ebergen gemerkt. ‘Ben je 
ergens goed in en vind je dat leuk, dan mag je 
daarvoor gaan en krijg je vrijheid op dat gebied. 
Als young professional blijf je hier niet eindeloos 
meekijken vanaf de zijlijn.’ 
Joanknecht kenmerkt zich bovendien door ver-
nieuwende ideeën. Zo heeft jong talent de leiding 
binnen Joanknecht met ondersteuning van de 
partnergroep. ‘We werken allemaal samen vanuit 
vier clusters’, legt Ebergen uit. ‘Je kunt naast op-
drachten voor klanten ook op andere vlakken 
actief zijn. Zo houd ik me bezig met opleiding en 
ontwikkeling van ons team in samenwerking met 
HR.’

ECHT JEZELF ZIJN
Het sterke teamgevoel, de persoonlijke aandacht 
en uitgebreide mogelijkheden voor ontwikkeling; 
ze maken dat de Joanknechters trots zijn op hun 
werkgever. Niet voor niets draagt Joanknecht eni-
ge jaren de titel van een Great Place to Work. De 
collega’s stralen hun trots ook uit in het eigen 
netwerk. Sanders besluit met deze boodschap: 
‘We hebben plezier in ons werk; ik kan hier echt 
mezelf zijn. Dat is voor ons vanzelfsprekend, maar 
dat is lang niet overal zo.’

LANA EBERGEN
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‘Het gras is hier echt 
groener’

Twee jaar geleden stapte controleleider Robbert Koopmans van een 
Big4-kantoor over naar de Jong & Laan. Hij noemt het de ‘beste beslissing 
in zijn leven’. Dat de werkdruk een stuk lager ligt, is een groot geschenk 
voor de kersverse vader.

de klant.’ Daarnaast is er volgens hem minder 
hiërarchie bij zijn nieuwe werkgever. ‘Ook bij een 
Big4-kantoor staan de deuren open, maar het is 
toch vaak lastiger om aan te kloppen bij de part-
ner als je ergens tegenaan loopt. Bij de Jong & 
Laan ervaar ik helemaal geen drempel.’

KOPLOPER IN IT
Koopmans werkt alweer twee jaar op de vestiging 
in Zwolle, het laatste jaar als controleleider. In 
totaal telt deze vestiging 60 collega’s, van wie er 
25 in de audit werken. Naast Zwolle heeft het 
fullservice accountants- en advieskantoor nog 22 
vestigingen in met name Oost- en Noord-
Nederland. Anders dan de controleleider had ver-
wacht, deed de Jong & Laan vakinhoudelijk niet 
onder voor het Big4-kantoor. ‘Veel auditprocedu-
res zijn bij die kantoren gestandaardiseerd, terwijl 
het hier iets minder vastligt. Ik was aangenaam 
verrast hoe ver de Jong & Laan is met het gebruik 
van data-analyse en Power-BI in de auditpraktijk. 
Daarin loopt het kantoor naar mijn idee nog 
steeds voorop. Waar veel kantoren steekproefs-
gewijs controleren op afwijkingen in de cijfers, 
leggen wij de cijfers van de administratie naast de 
operationele data. Daarmee is onze aanpak effici-
enter.’

TRANSPARANT COMMUNICEREN 
De Jong & Laan staat voor een mensgerichte aan-
pak. Iedereen mag zichzelf zijn en wordt gewaar-
deerd om zijn of haar eigen karakter. Koopmans: 

Robbert Koopmans had altijd de ambitie om na 
zijn studie bij een van de Big4-kantoren te 
werken. Dat lukte ook en de eerste jaren bevielen 
goed. ‘Ik was gedreven en werkte hard. Als vrijge-
zel maakte het overwerken ook niet veel uit.’ Maar 
toen Koopmans een relatie kreeg, wilde hij meer 
vrije tijd overhouden. ‘Zeker in het voorjaar – het 
busy season – is dat bij het Big4-kantoor lastig’, 
weet Koopmans. ‘Collega’s met kinderen gaan 
weliswaar op tijd naar huis, maar er wordt wel 
verwacht dat ze ’s avonds de laptop openklappen. 
Ik deed daar net zo hard aan mee destijds. Maar 
nu niet meer.’ Gedecideerd zegt hij: ‘Vijftig uur 
werken in de week is niet nodig.’ 

MINDER WERKDRUK 
In de zomer van 2020 solliciteerde Koopmans bij 
accountantskantoor de Jong & Laan. Een bekende 
uit hetzelfde dorp was hier al eerder aan de slag 
gegaan en had het naar zijn zin. Toch vond 
Koopmans het een moeilijke stap. ‘Zou het gras 
wel groener zijn aan de overkant?’ 
Terugkijkend noemt de auditprofessional het de 
beste beslissing in zijn leven. ‘De werkdruk ligt 
een stuk lager: Ik heb de afgelopen twee jaar 
misschien één keer ’s avonds gewerkt.’ Dat is een 
groot geschenk sinds hij afgelopen juni vader 
werd. 
Koopmans ervaart meer voordelen sinds hij van 
baan wisselde: ‘Bij een Big4-kantoor liggen de 
verantwoordelijkheden behoorlijk vast, bij de Jong 
& Laan heb ik meer vrijheid en denk ik mee met 

‘We gaan prettig met elkaar om en helpen elkaar. 
Er heerst onderling geen competitie, we worden 
ook niet afgerekend op uren. Weliswaar is de 
urenverantwoording belangrijk, maar de organi-
satie stuurt er niet heel hard op’, legt de controle-
leider uit. Er is daarnaast een open cultuur 
volgens hem. ‘Als ik ergens tegenaan loop of als ik 
denk dat processen beter kunnen, zeg ik dat 
altijd. Ook communiceren we transparant.’
Er is daarnaast veel aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling. Het afgelopen jaar volgde 
Koopmans een programma dat was gericht op 
het ontwikkelen van soft skills. Hoe ga je om met 
verschillende typen klanten? Welke gesprekstech-
nieken kies je in welke situaties? ‘Ondanks mijn 
drukke privéjaar heb ik dat als heel waardevol 
ervaren.’ Koopmans heeft de ambitie zijn RA-titel 
te halen, het theoretische deel sloot hij reeds af.

BETROKKEN WERKGEVER
De vestiging Zwolle mocht de laatste jaren flink 
wat nieuwe medewerkers verwelkomen. Daar-
door kon de Jong & Laan een behoorlijk aantal 
nieuwe klanten aannemen. De organisatie kijkt 
daarbij kritisch of de werk-privébalans van mede-
werkers niet in het geding is. Als controleleider is 

Koopmans daar nauw bij betrokken. ‘De regel is 
dat we alles onder werktijd inplannen, een 
standaard overwerkavond is niet aan de orde.’
Koopmans omschrijft de Jong & Laan ten slotte 
als een betrokken werkgever die begrijpt dat 
collega’s een privéleven hebben. ‘Het was vanzelf-
sprekend dat ik zes weken ouderschapsverlof zou 
opnemen na de geboorte van onze zoon. Ook al 
was dat best even puzzelen. Er waren rond die tijd 
meer collega’s die een kind kregen’, zegt 
Koopmans lachend. Als kersverse vader heeft hij 
ook wekelijks een vaste ‘papa-dag’.

DRIE KEER EEN BLOEMETJE 
De betrokkenheid van de werkgever blijkt ook uit 
het feit dat de Jong & Laan collega’s graag een 
bloemetje stuurt op de belangrijke momenten in 
hun leven. Bij de controleleider die dit jaar niet 
alleen vader werd, maar ook verhuisde en trouw-
de, stond de bloemist maar liefst drie keer op de 
stoep. 

ROBBERT 
KOOPMANS

DE JONG & LAAN #10
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‘Het gras is hier echt 
groener’

Twee jaar geleden stapte controleleider Robbert Koopmans van een 
Big4-kantoor over naar de Jong & Laan. Hij noemt het de ‘beste beslissing 
in zijn leven’. Dat de werkdruk een stuk lager ligt, is een groot geschenk 
voor de kersverse vader.

de klant.’ Daarnaast is er volgens hem minder 
hiërarchie bij zijn nieuwe werkgever. ‘Ook bij een 
Big4-kantoor staan de deuren open, maar het is 
toch vaak lastiger om aan te kloppen bij de part-
ner als je ergens tegenaan loopt. Bij de Jong & 
Laan ervaar ik helemaal geen drempel.’

KOPLOPER IN IT
Koopmans werkt alweer twee jaar op de vestiging 
in Zwolle, het laatste jaar als controleleider. In 
totaal telt deze vestiging 60 collega’s, van wie er 
25 in de audit werken. Naast Zwolle heeft het 
fullservice accountants- en advieskantoor nog 22 
vestigingen in met name Oost- en Noord-
Nederland. Anders dan de controleleider had ver-
wacht, deed de Jong & Laan vakinhoudelijk niet 
onder voor het Big4-kantoor. ‘Veel auditprocedu-
res zijn bij die kantoren gestandaardiseerd, terwijl 
het hier iets minder vastligt. Ik was aangenaam 
verrast hoe ver de Jong & Laan is met het gebruik 
van data-analyse en Power-BI in de auditpraktijk. 
Daarin loopt het kantoor naar mijn idee nog 
steeds voorop. Waar veel kantoren steekproefs-
gewijs controleren op afwijkingen in de cijfers, 
leggen wij de cijfers van de administratie naast de 
operationele data. Daarmee is onze aanpak effici-
enter.’

TRANSPARANT COMMUNICEREN 
De Jong & Laan staat voor een mensgerichte aan-
pak. Iedereen mag zichzelf zijn en wordt gewaar-
deerd om zijn of haar eigen karakter. Koopmans: 

Robbert Koopmans had altijd de ambitie om na 
zijn studie bij een van de Big4-kantoren te 
werken. Dat lukte ook en de eerste jaren bevielen 
goed. ‘Ik was gedreven en werkte hard. Als vrijge-
zel maakte het overwerken ook niet veel uit.’ Maar 
toen Koopmans een relatie kreeg, wilde hij meer 
vrije tijd overhouden. ‘Zeker in het voorjaar – het 
busy season – is dat bij het Big4-kantoor lastig’, 
weet Koopmans. ‘Collega’s met kinderen gaan 
weliswaar op tijd naar huis, maar er wordt wel 
verwacht dat ze ’s avonds de laptop openklappen. 
Ik deed daar net zo hard aan mee destijds. Maar 
nu niet meer.’ Gedecideerd zegt hij: ‘Vijftig uur 
werken in de week is niet nodig.’ 

MINDER WERKDRUK 
In de zomer van 2020 solliciteerde Koopmans bij 
accountantskantoor de Jong & Laan. Een bekende 
uit hetzelfde dorp was hier al eerder aan de slag 
gegaan en had het naar zijn zin. Toch vond 
Koopmans het een moeilijke stap. ‘Zou het gras 
wel groener zijn aan de overkant?’ 
Terugkijkend noemt de auditprofessional het de 
beste beslissing in zijn leven. ‘De werkdruk ligt 
een stuk lager: Ik heb de afgelopen twee jaar 
misschien één keer ’s avonds gewerkt.’ Dat is een 
groot geschenk sinds hij afgelopen juni vader 
werd. 
Koopmans ervaart meer voordelen sinds hij van 
baan wisselde: ‘Bij een Big4-kantoor liggen de 
verantwoordelijkheden behoorlijk vast, bij de Jong 
& Laan heb ik meer vrijheid en denk ik mee met 

‘We gaan prettig met elkaar om en helpen elkaar. 
Er heerst onderling geen competitie, we worden 
ook niet afgerekend op uren. Weliswaar is de 
urenverantwoording belangrijk, maar de organi-
satie stuurt er niet heel hard op’, legt de controle-
leider uit. Er is daarnaast een open cultuur 
volgens hem. ‘Als ik ergens tegenaan loop of als ik 
denk dat processen beter kunnen, zeg ik dat 
altijd. Ook communiceren we transparant.’
Er is daarnaast veel aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling. Het afgelopen jaar volgde 
Koopmans een programma dat was gericht op 
het ontwikkelen van soft skills. Hoe ga je om met 
verschillende typen klanten? Welke gesprekstech-
nieken kies je in welke situaties? ‘Ondanks mijn 
drukke privéjaar heb ik dat als heel waardevol 
ervaren.’ Koopmans heeft de ambitie zijn RA-titel 
te halen, het theoretische deel sloot hij reeds af.

BETROKKEN WERKGEVER
De vestiging Zwolle mocht de laatste jaren flink 
wat nieuwe medewerkers verwelkomen. Daar-
door kon de Jong & Laan een behoorlijk aantal 
nieuwe klanten aannemen. De organisatie kijkt 
daarbij kritisch of de werk-privébalans van mede-
werkers niet in het geding is. Als controleleider is 

Koopmans daar nauw bij betrokken. ‘De regel is 
dat we alles onder werktijd inplannen, een 
standaard overwerkavond is niet aan de orde.’
Koopmans omschrijft de Jong & Laan ten slotte 
als een betrokken werkgever die begrijpt dat 
collega’s een privéleven hebben. ‘Het was vanzelf-
sprekend dat ik zes weken ouderschapsverlof zou 
opnemen na de geboorte van onze zoon. Ook al 
was dat best even puzzelen. Er waren rond die tijd 
meer collega’s die een kind kregen’, zegt 
Koopmans lachend. Als kersverse vader heeft hij 
ook wekelijks een vaste ‘papa-dag’.

DRIE KEER EEN BLOEMETJE 
De betrokkenheid van de werkgever blijkt ook uit 
het feit dat de Jong & Laan collega’s graag een 
bloemetje stuurt op de belangrijke momenten in 
hun leven. Bij de controleleider die dit jaar niet 
alleen vader werd, maar ook verhuisde en trouw-
de, stond de bloemist maar liefst drie keer op de 
stoep. 
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De wereld een stukje 
mooier maken 

Anderhalf jaar geleden besloot Lansigt accountants haar missie ‘samen 
ambitie aanjagen’ door middel van waarden en deugden aan te 
scherpen. Momenteel werkt de organisatie deze waarden en deugden 
nóg verder uit aan de hand van de Sustainable Development Goals 
(SDG’s). 

versneld wil toepassen. ‘Het is ontzettend inspire-
rend om hier deelgenoot van te zijn, omdat ver-
schillende onderwerpen de revue passeren waar-
van je als organisatie veel kunt leren. Wij zijn geen 
maakorganisatie, maar we geven de andere aan-
gesloten partijen weer advies op het gebied van 
corporate social responsability en hoe je kunt vol-
doen aan de CSRD-richtlijn die bedrijven vanaf 
2024 verplicht tot duurzaamheidsrapportage. Op 
die manier kunnen we dus over sectoren heen 
waardevol zijn voor elkaar.’

DUURZAME KEUZES
Intern maakt Lansigt ook bewust duurzame 
keuzes, zoals bij het kiezen van relatiecadeaus en 
kerstpakketten. Er wordt gekeken waar de pro-
ducten vandaan komen of medewerkers wordt 
aangeboden zelf iets uit te kiezen, om verspilling 
tegen te gaan. ‘Bij de inrichting van onze kantoren 
wordt het duurzame aspect ook meegewogen. 
We hebben onlangs twee kantoren duurzaam 
verbouwd, het derde kantoor staat binnenkort op 
de planning. We hebben bij de verbouwing niet 
alleen gekeken naar hergebruik en duurzame ma-
terialen die lang meegaan, maar tevens hoe je de 
werkomgeving zo prettig mogelijk maakt. Want 
ook mentale gezondheid en vitaliteit van mede-
werkers is wat ons betreft een stukje duurzaam-
heid.’ Van den Eijnden vertelt dat er zeker bij de 
huidige jonge generatie mentaal een hoop speelt. 
‘Het is veel moeilijker dan pak ‘m beet twintig jaar 

De waarden dichtbij, ondernemend en energiek 
worden ook wel DOE genoemd. Dit houdt in dat 
Lansigt op een persoonlijke, ondernemende en 
energieke manier met elkaar wil omgaan. ‘Om dit 
concreter te maken hebben we per waarde drie 
deugden opgesteld’, legt Marc van den Eijnden, 
partner van Lansigt, uit. ‘Zo staan we dichtbij 
mensen door onze waardering te uiten en gaan 
we graag de verbinding met elkaar aan. Daar-
naast vinden we het belangrijk dat we een oplei-
dingshuis zijn en talent verder helpen ontwikke-
len. Daarom houden we onze medewerkers 
energiek, inspireren we hen en tonen we onze 
passie voor het vak. Bij de waarde ondernemend 
horen onder meer de deugden innovatie en rent-
meesterschap.’

CIRCULARITEIT
Opvallend is dat de waarden en deugden niet al-
leen gaan over contact met klanten en medewer-
kers, maar een bredere visie laten zien. ‘Rent-
meesterschap gaat nadrukkelijk over duurzaam-
heid en hoe wij tegen de wereld aankijken. We 
vinden dit belangrijk, omdat we de Schepping in 
bruikleen hebben. Dit betekent dat we dus ver-
plicht zijn hier zorgvuldig mee om te gaan.’ Onder 
het mom van geen woorden maar daden, besloot 
Lansigt in de duurzaamheidscommissie van de 
SRA te gaan en vriend te worden van Circulair 
West, een groep van (inmiddels) vijftig onderne-
mers uit Noord- en Zuid-Holland die circulariteit 

geleden om je werk-privébalans in orde te hou-
den. We proberen er goed op te letten dat onze 
medewerkers niet te veel uren maken en bieden 
het traject OpenUp aan. Dit is een laagdrempelige 
manier om in contact te komen met een coach 
om mee te praten over alles wat er in je leven 
speelt.’ 

CYCLE FOR HOPE
De betrokkenheid bij de omgeving komt ten slotte 
terug op het gebied van maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Lansigt sponsort onder 
meer Ars Musica, een centrum voor klassieke mu-
ziek met (professioneel) koor en orkest dat klas-
sieke muziek breder onder de aandacht brengt en 
Cycle for Hope, een initiatief waarbij via fietstour-
tochten geld wordt ingezameld voor de Dordtse 
GGZ-instelling De Hoop. ‘Duurzaamheid en MVO 
zijn niet alleen belangrijk voor onze omgeving, 
maar we hebben er als kantoor bovendien echt 
wat aan, omdat het verbinding creëert. We fietsen 
bijvoorbeeld zelf mee voor Cycle for Hope; het is 
zo gaaf om dat samen met collega’s te doen en 
hen op een andere manier te leren kennen. Het 
schept een band om zo’n mooie prestatie neer te 

zetten en omdat we iets kunnen doen voor een 
maatschappelijke organisatie geeft dat een goed 
gevoel.’

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Hoe motiveer je collega’s en medewerkers als het 
gaat om duurzaamheid? ‘Iedereen begrijpt dat het 
een urgent en onvermijdelijk vraagstuk is, dat 
hoef je niet meer aan het verstand te brengen. 
Maar tussen willen en daadwerkelijk dóen zit een 
verschil. Wij praten hierover en natuurlijk helpt 
het om te zien wat mooie initiatieven zoals 
Circulair West voor elkaar krijgen.’ Om duurzaam-
heid nog beter in de organisatie te verankeren, is 
Lansigt sinds juni bezig een aantal Sustainable 
Development Goals (SDG’s) uit te werken om die 
vervolgens organisatiebreed toe te passen. ‘We 
koppelen onze waarden aan enkele SDG’s, zoals 
minder energie uitstoten om zo bij te dragen aan 
een gezondere omgeving. We zijn in elk geval van 
mening dat we de verantwoordelijkheid hebben 
zuinig om te gaan met de aarde én met elkaar. 
Zodat niet alleen onze kinderen, maar ook onze 
achterkleinkinderen er nog van kunnen genieten. 
En daaraan werken we bij Lansigt iedere dag.’  
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De wereld een stukje 
mooier maken 

Anderhalf jaar geleden besloot Lansigt accountants haar missie ‘samen 
ambitie aanjagen’ door middel van waarden en deugden aan te 
scherpen. Momenteel werkt de organisatie deze waarden en deugden 
nóg verder uit aan de hand van de Sustainable Development Goals 
(SDG’s). 

versneld wil toepassen. ‘Het is ontzettend inspire-
rend om hier deelgenoot van te zijn, omdat ver-
schillende onderwerpen de revue passeren waar-
van je als organisatie veel kunt leren. Wij zijn geen 
maakorganisatie, maar we geven de andere aan-
gesloten partijen weer advies op het gebied van 
corporate social responsability en hoe je kunt vol-
doen aan de CSRD-richtlijn die bedrijven vanaf 
2024 verplicht tot duurzaamheidsrapportage. Op 
die manier kunnen we dus over sectoren heen 
waardevol zijn voor elkaar.’

DUURZAME KEUZES
Intern maakt Lansigt ook bewust duurzame 
keuzes, zoals bij het kiezen van relatiecadeaus en 
kerstpakketten. Er wordt gekeken waar de pro-
ducten vandaan komen of medewerkers wordt 
aangeboden zelf iets uit te kiezen, om verspilling 
tegen te gaan. ‘Bij de inrichting van onze kantoren 
wordt het duurzame aspect ook meegewogen. 
We hebben onlangs twee kantoren duurzaam 
verbouwd, het derde kantoor staat binnenkort op 
de planning. We hebben bij de verbouwing niet 
alleen gekeken naar hergebruik en duurzame ma-
terialen die lang meegaan, maar tevens hoe je de 
werkomgeving zo prettig mogelijk maakt. Want 
ook mentale gezondheid en vitaliteit van mede-
werkers is wat ons betreft een stukje duurzaam-
heid.’ Van den Eijnden vertelt dat er zeker bij de 
huidige jonge generatie mentaal een hoop speelt. 
‘Het is veel moeilijker dan pak ‘m beet twintig jaar 

De waarden dichtbij, ondernemend en energiek 
worden ook wel DOE genoemd. Dit houdt in dat 
Lansigt op een persoonlijke, ondernemende en 
energieke manier met elkaar wil omgaan. ‘Om dit 
concreter te maken hebben we per waarde drie 
deugden opgesteld’, legt Marc van den Eijnden, 
partner van Lansigt, uit. ‘Zo staan we dichtbij 
mensen door onze waardering te uiten en gaan 
we graag de verbinding met elkaar aan. Daar-
naast vinden we het belangrijk dat we een oplei-
dingshuis zijn en talent verder helpen ontwikke-
len. Daarom houden we onze medewerkers 
energiek, inspireren we hen en tonen we onze 
passie voor het vak. Bij de waarde ondernemend 
horen onder meer de deugden innovatie en rent-
meesterschap.’

CIRCULARITEIT
Opvallend is dat de waarden en deugden niet al-
leen gaan over contact met klanten en medewer-
kers, maar een bredere visie laten zien. ‘Rent-
meesterschap gaat nadrukkelijk over duurzaam-
heid en hoe wij tegen de wereld aankijken. We 
vinden dit belangrijk, omdat we de Schepping in 
bruikleen hebben. Dit betekent dat we dus ver-
plicht zijn hier zorgvuldig mee om te gaan.’ Onder 
het mom van geen woorden maar daden, besloot 
Lansigt in de duurzaamheidscommissie van de 
SRA te gaan en vriend te worden van Circulair 
West, een groep van (inmiddels) vijftig onderne-
mers uit Noord- en Zuid-Holland die circulariteit 

geleden om je werk-privébalans in orde te hou-
den. We proberen er goed op te letten dat onze 
medewerkers niet te veel uren maken en bieden 
het traject OpenUp aan. Dit is een laagdrempelige 
manier om in contact te komen met een coach 
om mee te praten over alles wat er in je leven 
speelt.’ 

CYCLE FOR HOPE
De betrokkenheid bij de omgeving komt ten slotte 
terug op het gebied van maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Lansigt sponsort onder 
meer Ars Musica, een centrum voor klassieke mu-
ziek met (professioneel) koor en orkest dat klas-
sieke muziek breder onder de aandacht brengt en 
Cycle for Hope, een initiatief waarbij via fietstour-
tochten geld wordt ingezameld voor de Dordtse 
GGZ-instelling De Hoop. ‘Duurzaamheid en MVO 
zijn niet alleen belangrijk voor onze omgeving, 
maar we hebben er als kantoor bovendien echt 
wat aan, omdat het verbinding creëert. We fietsen 
bijvoorbeeld zelf mee voor Cycle for Hope; het is 
zo gaaf om dat samen met collega’s te doen en 
hen op een andere manier te leren kennen. Het 
schept een band om zo’n mooie prestatie neer te 

zetten en omdat we iets kunnen doen voor een 
maatschappelijke organisatie geeft dat een goed 
gevoel.’

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Hoe motiveer je collega’s en medewerkers als het 
gaat om duurzaamheid? ‘Iedereen begrijpt dat het 
een urgent en onvermijdelijk vraagstuk is, dat 
hoef je niet meer aan het verstand te brengen. 
Maar tussen willen en daadwerkelijk dóen zit een 
verschil. Wij praten hierover en natuurlijk helpt 
het om te zien wat mooie initiatieven zoals 
Circulair West voor elkaar krijgen.’ Om duurzaam-
heid nog beter in de organisatie te verankeren, is 
Lansigt sinds juni bezig een aantal Sustainable 
Development Goals (SDG’s) uit te werken om die 
vervolgens organisatiebreed toe te passen. ‘We 
koppelen onze waarden aan enkele SDG’s, zoals 
minder energie uitstoten om zo bij te dragen aan 
een gezondere omgeving. We zijn in elk geval van 
mening dat we de verantwoordelijkheid hebben 
zuinig om te gaan met de aarde én met elkaar. 
Zodat niet alleen onze kinderen, maar ook onze 
achterkleinkinderen er nog van kunnen genieten. 
En daaraan werken we bij Lansigt iedere dag.’  
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‘Zo plat als een 
dubbeltje’

Accountancy- en advieskantoor Londen & Van Holland wil graag 
overkomen als eigentijds en eigenwijs. Op de keper beschouwd is dat 
een treffende omschrijving. ‘Ons kantoor is een afspiegeling van de 
Amsterdamse samenleving.’

Amsterdam’, vult Van Gulden aan. En: ‘We hebben 
geen omzetdoestellingen. We willen op een leuke 
manier ons werk doen en daarin hartstikke goed 
zijn.’ Belangrijke bijkomstigheid van het één-
kantoorbeleid, zegt Van Gulden, is dat het team 
van Londen & Van Holland door de korte lijnen in 
staat is nieuwe technieken en andere innovaties 
te ontwikkelen en implementeren. ‘Een voorbeeld 
is dat wij grotendeels data-gedreven onze werk-
zaamheden verrichten.’

MKB EN CORPORATE KLANTEN
Zeventig procent van de klanten van Londen & 
Van Holland zijn middelgrote en (vooral) grotere 
ondernemers en ondernemingen in de regio 
groot Amsterdam en ook verderop in de 
Randstad. Dertig procent zijn internationale cor-
porate ondernemingen. Dan gaat het ofwel om 
bedrijven met een divisie in Nederland die zelf-
standig moet worden gecontroleerd, of om de 
zogenoemde zuivere holdingstructuren – die zelf 
geen economische activiteit ontplooien. 
In dat laatste geval doet Londen & Van Holland 
vaak de complete groepscontrole, waarbij er re-
gelmatig ook naar het buitenland wordt gereisd 
om het werk van lokale accountants te reviewen. 
Nick van Gulden zegt: ‘We werken internationaal 
nauw samen met de Big4-kantoren en ons inter-
nationaal netwerk Integra International. Vanuit de 
Big4-kantoren krijgen we doorverwijzingen. Zowel 
zijzelf als de klanten zien ons als een kwalitatief al-
ternatief. Dan gaat het bijvoorbeeld om klanten 
die net even wat meer ondersteuning nodig heb-

‘We willen geen reclamepraatje’, geeft Kees Jan 
Schouten van accountancy- en advieskantoor 
Londen & Van Holland aan – tweemaal zelfs: een-
maal helemaal in het begin van het gesprek en 
eenmaal aan het einde. Schouten gaat samen 
met zijn collega Nick van Gulden het gesprek aan 
met Accountancy Vanmorgen voor een be-
drijfsportret. 
Wat betreft Schouten en Van Gulden met andere 
woorden liever geen braaf verhaal over waarden, 
normen en work-life balance. Al ontkomen de he-
ren er in hun uitleg ook weer niet helemaal aan. 
Schouten: ‘Deze onderneming is 28 jaar geleden 
opgericht, en vanaf dat begin is de firma gebouwd 
rond de lange termijnwaarden respect, integriteit, 
kwaliteit en ondernemerschap. Maar dat is niet 
een stempel. Dit is ons DNA.’ Van Gulden: ‘Tegen-
woordig zeggen we ook wel dat we eigentijds en 
eigenwijs zijn.’

EÉN LOCATIE
Dat eigenwijze uit zich op een aantal manieren, 
vertelt Schouten. Hij en Van gulden zijn partner 
– Schouten is ook lid van het driekoppige bestuur. 
Hij legt uit dat Londen & Van Holland ‘niet de be-
hoefte heeft vijf kantoren op te richten’. Kenmer-
kend is juist dat werknemers bij elkaar zitten op 
één locatie op IJburg in Amsterdam. ‘Iedereen 
kent elkaar, en de partners staan dicht bij de 
mensen. Zo zijn we in staat multidisciplinaire pro-
blemen goed op te lossen. Vanaf IJburg bedienen 
we de hele wereld’, zegt Schouten fier. ‘Daarnaast 
zijn we het grootste onafhankelijke kantoor van 

ben dan ze bij de grote auditpartijen krijgen. Denk 
aan ondernemingen die zich net in Nederland ko-
men vestigen of aan MKB-ondernemers die on-
derdeel uitmaken van een grotere internationale 
groep.’ Zowel Van Gulden als Schouten hebben 
een achtergrond bij de Big4.

IN EEN ECOSYSTEEM
Qua dienstverlening ontwikkelt Londen & Van 
Holland zich als specialist. De locatie in 
Amsterdam – met een grote dichtheid aan zowel 
financieel experts alsook juristen, consultants en-
zoverder – heeft daar veel mee te maken. 
Kees Jan Schouten: ‘We begonnen als de zoge-
noemde zakelijke huisarts voor directeur-groot-
aandeelhouders (DGA’s). De laatste jaren zijn wij 
gaan specialiseren in alles wat heeft te maken 
met accountancy of belastingen. Voor andere 
taken betrekken we specialistische bedrijven. Zo 
kunnen we een compleet aanbod bieden.’ Voor 
de MKB-klanten wil Londen & Van Holland daarbij 
een compleet pakket aanbieden: van estate plan-
ning voor de ondernemers tot corporate finance, 
fiscaliteit, jaarrekeningen en controles van de 
ondernemingen. Voor internationale onderne-
mingen ligt de focus bijna uitsluitend op fiscaliteit 

en controle van ondernemingen – plus specifieke 
thema’s zoals IFRS, transfer pricing van diensten 
en goederen tussen ondernemingen binnen het-
zelfde concern.

AMSTERDAMSE SAMENLEVING
Terug, tot slot, naar het bedrijf zelf. Londen & Van 
Holland heeft ruim 100 medewerkers en telt in-
middels acht partners. Verder is de organisatie ‘zo 
plat als een dubbeltje’, aldus Schouten. 
Hij noemt het kantoor ook een afspiegeling van 
de Amsterdamse samenleving. Er werken 14 nati-
onaliteiten. Van Gulden: 'We zijn inmiddels net zo 
betrokken bij Suikerfeest als Kerstmis.’
Bij Londen & Van Holland, zo valt af te leiden uit 
de woorden van Van Gulden en Schouten, heerst 
een clubgevoel. En of dat werkt? Schouten: ‘Dat 
denk ik wel. Kijk, uiteindelijk is er bij ons ook uit-
stroom naar het bedrijfsleven. Maar ervaren dan 
wel afgestudeerde collega’s blijven hier toch zo-
maar vijf, zes jaar of zelfs langer hangen, terwijl je 
elders hoort dat ze na twee of drie jaar vertrek-
ken. We hebben veel jonkies maar ook een ge-
middelde leeftijd van ruim boven de dertig en dus 
veel ervaring. En daarmee hebben we toch wel 
een uitzonderingspositie in de markt.’ 
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‘Zo plat als een 
dubbeltje’

Accountancy- en advieskantoor Londen & Van Holland wil graag 
overkomen als eigentijds en eigenwijs. Op de keper beschouwd is dat 
een treffende omschrijving. ‘Ons kantoor is een afspiegeling van de 
Amsterdamse samenleving.’

Amsterdam’, vult Van Gulden aan. En: ‘We hebben 
geen omzetdoestellingen. We willen op een leuke 
manier ons werk doen en daarin hartstikke goed 
zijn.’ Belangrijke bijkomstigheid van het één-
kantoorbeleid, zegt Van Gulden, is dat het team 
van Londen & Van Holland door de korte lijnen in 
staat is nieuwe technieken en andere innovaties 
te ontwikkelen en implementeren. ‘Een voorbeeld 
is dat wij grotendeels data-gedreven onze werk-
zaamheden verrichten.’

MKB EN CORPORATE KLANTEN
Zeventig procent van de klanten van Londen & 
Van Holland zijn middelgrote en (vooral) grotere 
ondernemers en ondernemingen in de regio 
groot Amsterdam en ook verderop in de 
Randstad. Dertig procent zijn internationale cor-
porate ondernemingen. Dan gaat het ofwel om 
bedrijven met een divisie in Nederland die zelf-
standig moet worden gecontroleerd, of om de 
zogenoemde zuivere holdingstructuren – die zelf 
geen economische activiteit ontplooien. 
In dat laatste geval doet Londen & Van Holland 
vaak de complete groepscontrole, waarbij er re-
gelmatig ook naar het buitenland wordt gereisd 
om het werk van lokale accountants te reviewen. 
Nick van Gulden zegt: ‘We werken internationaal 
nauw samen met de Big4-kantoren en ons inter-
nationaal netwerk Integra International. Vanuit de 
Big4-kantoren krijgen we doorverwijzingen. Zowel 
zijzelf als de klanten zien ons als een kwalitatief al-
ternatief. Dan gaat het bijvoorbeeld om klanten 
die net even wat meer ondersteuning nodig heb-

‘We willen geen reclamepraatje’, geeft Kees Jan 
Schouten van accountancy- en advieskantoor 
Londen & Van Holland aan – tweemaal zelfs: een-
maal helemaal in het begin van het gesprek en 
eenmaal aan het einde. Schouten gaat samen 
met zijn collega Nick van Gulden het gesprek aan 
met Accountancy Vanmorgen voor een be-
drijfsportret. 
Wat betreft Schouten en Van Gulden met andere 
woorden liever geen braaf verhaal over waarden, 
normen en work-life balance. Al ontkomen de he-
ren er in hun uitleg ook weer niet helemaal aan. 
Schouten: ‘Deze onderneming is 28 jaar geleden 
opgericht, en vanaf dat begin is de firma gebouwd 
rond de lange termijnwaarden respect, integriteit, 
kwaliteit en ondernemerschap. Maar dat is niet 
een stempel. Dit is ons DNA.’ Van Gulden: ‘Tegen-
woordig zeggen we ook wel dat we eigentijds en 
eigenwijs zijn.’

EÉN LOCATIE
Dat eigenwijze uit zich op een aantal manieren, 
vertelt Schouten. Hij en Van gulden zijn partner 
– Schouten is ook lid van het driekoppige bestuur. 
Hij legt uit dat Londen & Van Holland ‘niet de be-
hoefte heeft vijf kantoren op te richten’. Kenmer-
kend is juist dat werknemers bij elkaar zitten op 
één locatie op IJburg in Amsterdam. ‘Iedereen 
kent elkaar, en de partners staan dicht bij de 
mensen. Zo zijn we in staat multidisciplinaire pro-
blemen goed op te lossen. Vanaf IJburg bedienen 
we de hele wereld’, zegt Schouten fier. ‘Daarnaast 
zijn we het grootste onafhankelijke kantoor van 

ben dan ze bij de grote auditpartijen krijgen. Denk 
aan ondernemingen die zich net in Nederland ko-
men vestigen of aan MKB-ondernemers die on-
derdeel uitmaken van een grotere internationale 
groep.’ Zowel Van Gulden als Schouten hebben 
een achtergrond bij de Big4.

IN EEN ECOSYSTEEM
Qua dienstverlening ontwikkelt Londen & Van 
Holland zich als specialist. De locatie in 
Amsterdam – met een grote dichtheid aan zowel 
financieel experts alsook juristen, consultants en-
zoverder – heeft daar veel mee te maken. 
Kees Jan Schouten: ‘We begonnen als de zoge-
noemde zakelijke huisarts voor directeur-groot-
aandeelhouders (DGA’s). De laatste jaren zijn wij 
gaan specialiseren in alles wat heeft te maken 
met accountancy of belastingen. Voor andere 
taken betrekken we specialistische bedrijven. Zo 
kunnen we een compleet aanbod bieden.’ Voor 
de MKB-klanten wil Londen & Van Holland daarbij 
een compleet pakket aanbieden: van estate plan-
ning voor de ondernemers tot corporate finance, 
fiscaliteit, jaarrekeningen en controles van de 
ondernemingen. Voor internationale onderne-
mingen ligt de focus bijna uitsluitend op fiscaliteit 

en controle van ondernemingen – plus specifieke 
thema’s zoals IFRS, transfer pricing van diensten 
en goederen tussen ondernemingen binnen het-
zelfde concern.

AMSTERDAMSE SAMENLEVING
Terug, tot slot, naar het bedrijf zelf. Londen & Van 
Holland heeft ruim 100 medewerkers en telt in-
middels acht partners. Verder is de organisatie ‘zo 
plat als een dubbeltje’, aldus Schouten. 
Hij noemt het kantoor ook een afspiegeling van 
de Amsterdamse samenleving. Er werken 14 nati-
onaliteiten. Van Gulden: 'We zijn inmiddels net zo 
betrokken bij Suikerfeest als Kerstmis.’
Bij Londen & Van Holland, zo valt af te leiden uit 
de woorden van Van Gulden en Schouten, heerst 
een clubgevoel. En of dat werkt? Schouten: ‘Dat 
denk ik wel. Kijk, uiteindelijk is er bij ons ook uit-
stroom naar het bedrijfsleven. Maar ervaren dan 
wel afgestudeerde collega’s blijven hier toch zo-
maar vijf, zes jaar of zelfs langer hangen, terwijl je 
elders hoort dat ze na twee of drie jaar vertrek-
ken. We hebben veel jonkies maar ook een ge-
middelde leeftijd van ruim boven de dertig en dus 
veel ervaring. En daarmee hebben we toch wel 
een uitzonderingspositie in de markt.’ 

KEES JAN 
SCHOUTEN

LONDEN & VAN HOLLAND #50

‘WE HEBBEN 
GEEN DOEL-
STELLINGEN 
VOOR 
OMZETGROEI. 
WE WILLEN 
OP EEN 
LEUKE 
MANIER ONS 
WERK DOEN 
EN DAARIN 
HARTSTIKKE 
GOED ZIJN’
Nick van Gulden

Tekst: Philip Willems

LONDEN &
VAN HOLLAND

(#50)

OMZET
€ 11,3 miljoen

MEDEWERKERS
82 fte

NICK VAN 
GULDEN



119118 AV-TOP 50  |  DECEMBER 2022 DECEMBER 2022 | AV-TOP 50   

PORTRET

Terug naar de 
essentie

Hoe ga je om met krapte op de arbeidsmarkt? Mazars heeft een 
‘mensgerichte strategie’ om medewerkers langer te behouden. Frank 
Walta, lid raad van bestuur, en Willemijn van der Deijl, Chief People 
Officer, leggen uit. 

dat de krapte nu anders is dan 20 jaar geleden én 
ook een andere houding en verwachting vraagt. 
Waar het volgens Walta in de kern nu om gaat is 
de intrinsieke motivatie: ‘Kandidaten die vragen 
stellen én willen groeien. Dat is het fundament 
van ons vak en daar ligt tegelijkertijd ook de basis 
om mensen voor een langere tijd aan je te bin-
den. Dat gaat over veel meer dan alleen salaris.’

HET ECHTE GESPREK AANGAAN
Die basis is precies waaraan Van der Deijl heeft 
gebouwd: ‘Werk gaat vooral over mensen. Dus 
niet alleen praten over wat je doet en kunt, maar 
ook inhoudelijk het gesprek aangaan over hoe je 
dat doet en welke groei je daarin voor ogen hebt, 
is belangrijk.’ Van der Deijl vindt het relevant goed 
te kijken in welke levensfase een medewerker zit: 
‘Heb je net een jong gezin? Heb je zieke ouders 
voor wie je veel zorgt? Dat zijn verschillende situa-
ties die kunnen maken dat je anders in je werk 
staat. Daarover moet óók het gesprek gaan en 
hoe die situatie zich verhoudt tot de doelen die je 
hebt. En hoe wij als werkgever daarin kunnen on-
dersteunen.’ 

VERBONDEN MET GROTERE GEHEEL
De privésituatie van de medewerker zelf er meer 
bij betrekken, dient volgens Van der Deijl ook een 
groter doel: ‘Het is echt teruggaan naar de essen-
tie. Als je wilt groeien als professional én als mens 
dan moet je onderzoeken hoe je je verhoudt tot 
het grotere geheel. En als je op dat niveau verbin-
ding weet te maken, ga je ook beter samenwer-

Net als veel andere kantoren is de krapte op de 
arbeidsmarkt een realiteit waarmee Mazars heeft 
te maken. Walta: ‘De krapte die we nu zien ken-
nen we natuurlijk al langer, omdat het aantal 
mensen dat accountancy studeert, afneemt en 
het werk juist toeneemt. Het spookbeeld van 
werkdruk, lange dagen en continu studeren 
schrikt bovendien af. De NBA is nu gelukkig aan 
het inventariseren hoe de studie weer modern en 
aantrekkelijk te maken.’ 
‘Hoe anders was dat 10 jaar geleden?’, vergelijkt 
Walta: ‘Je studeerde af als registeraccountant en 
dat was het. Nu ben je echt een kind in de snoep-
winkel. Je kunt je specialiseren in bijvoorbeeld tax 
accounting, sustainability, kopopleidingen doen 
en bij-skillen.’ Van der Deijl geeft aan dat de huidi-
ge generatie ook die bredere interesse heeft, bij-
voorbeeld in sustainability. En daar liggen moge-
lijkheden voor de toekomst: in het werk en voor 
de medewerker.

VRAGEN STELLEN ÉN WILLEN GROEIEN 
Van der Deijl: ‘A global school of excellence. A 
great place to learn for all.’ Dit is al enkele jaren 
een belangrijke propositie voor ons om nieuwe 
mensen te vinden én te binden. Om dit goed te 
implementeren in de organisatie hebben we het 
interne proces onder de loep genomen en gerich-
ter bepaald waarvoor we staan. De mensgericht-
heid, die is voor ons heel belangrijk. De leerbe-
hoefte is daarbij een belangrijke factor.’ 
Walta legt uit: ‘Er moet voor iedereen ruimte zijn 
om te leren, dat is het uitgangspunt.’ Hij geeft aan 

ken en communiceren en voel je je meer gewaar-
deerd.’ Ook leidinggevenden worden binnen 
Mazars geholpen die gemeenschappelijkheid en 
het creëren van een veilige omgeving een plek te 
kunnen geven: ‘Het gaat om de gesprekken mét, 
niet óver iemand. We hebben een Purpose & Cul-
ture Officer aangesteld om die gesprekken te faci-
literen. Ik denk dat we een van de weinige kanto-
ren zijn met zo’n functie.’ 

VRIJHEID EN FLEXIBILITEIT
Als Walta naar zijn eigen carrière kijkt – zelf 33 
jaar werkzaam bij Mazars – dan zit de langdurige 
verbondenheid en groei die hij ervaart ook veelal 
in de vrijheid en flexibiliteit die hij voelde: 
‘Ik heb om te beginnen niet het gevoel dat ik er 
zoveel jaren werk. Dat komt doordat ik geduren-
de mijn carrière altijd verschillende dingen heb 
kunnen doen. Ik ben jong partner geworden, heb 
een tijdje fusies en overnames gedaan, ben daar-
na wat meer betrokken geweest bij onze interna-
tionalisering en inmiddels ben ik lid raad van be-
stuur. Als ik iets wilde, gaf ik dat aan en dan 
gebeurde er ook altijd wel iets. In alle fases van 
mijn leven paste die flexibiliteit prima voor mij.’ 

CONCURREREN IN KRAPPE MARKT
Maar hoe blijf je concurrerend in een krappe 
markt waarin iedereen de medewerker centraal 
wil stellen? Van der Deijl: ‘Bij ons is de cultuur die 
we voorstaan écht voelbaar. En dat is belangrijk, 
want dan ben je ook niet iets aan het verkopen.’ 
Walta: ‘Een eyeopener voor mij was zes jaar gele-
den toen we net begonnen met ons cultuurpro-
gramma. Onze externe adviseurs maakten duide-
lijk dat wij naast een accountantsorganisatie ook 
een opleidingsinstituut zijn.’ 
‘En daar zit wel een belangrijke kern’, geeft Van 
der Deijl aan: ‘Voorheen was het de klant die altijd 
van rechts kwam, maar we geven nu ook echt 
voorrang aan onze eigen mensen. Daaruit blijkt 
onze mensgerichtheid.’ 

FRANK WALTA
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Iedereen doet ertoe 
bij ons

Heisessie of bosdag? Bij de meeste bedrijven reist alleen het 
managementteam af naar een externe locatie om te praten over 
strategie. Bij accountancy- en advieskantoor Moore MTH en 
dochteronderneming en fi nancieel bureau Moni doen ze het net even 
anders en mag iedereen uit de organisatie meedoen aan de 
strategiedagen.

MENS CENTRAAL
Ook Gerben Aalten, twee jaar in dienst bij Moni 
als assistent-controller, schoof in de zomer van dit 
jaar aan bij een OGSM-strategiedag. ‘Wij hebben 
de strategiesessies op dezelfde wijze ingestoken 
als de andere servicelijnen, maar omdat Moni 
haar eigen OGSM en doelen heeft, hebben wij die 
verder uitgebouwd, rekening houdend met de 
waarden van Moore MTH’, legt hij uit. ‘Zo hebben 
we de ambities in plaats van vijf jaar voor drie jaar 
bepaald. Dit zijn bijvoorbeeld “blije medewerkers 
door een unieke werkgeversformule” en “inspelen 
op talenten en ervoor zorgen dat iedereen hon-
derd procent in zijn kracht staat”.’ Aalten vindt het 
leuk dat hij door de sessies beter bij het bedrijf 
betrokken is geraakt. ‘Meestal gaan alleen ma-
nagementteamleden over de strategie, daarom is 
het heel tof dat ik ook mocht meedoen. En het is 
heel leuk dat het een gemixte groep was. Ieder-
een bij Moore MTH en Moni doet er gewoon echt 
toe.’

WIJNGAARD
De sessies worden begeleid door externen en 
speelde zich voor Moni af bij het fi losofi ehotel van 
de Internationale School voor Wijsbegeerte in 
Leusden. ‘We hebben zeker niet alleen maar aan 
tafel gezeten, maar deden daarnaast actieve op-
drachten buiten in het bos’, zegt Aalten. ‘Er werd 
onder meer een kring van touw gemaakt waar-

Moore MTH gooide dit jaar het roer helemaal om. 
Niet alleen mag iedereen van het accountancy- en 
advieskantoor meepraten over strategie, ook 
werd er voor het eerst gewerkt op basis van 
OGSM. Een methode waarin het draait om de fac-
toren Objective (ambitie), Goals (doelen), Strate-
gies (strategieën) en Measures (meetinstrumen-
ten). Farah Aznay, die drie jaar werkzaam is als 
belastingadviseur internationaal, zat dit voorjaar 
in strategieteam ‘internationaal’. ‘Dat dit kan is zo 
ontzettend leuk’, vertelt ze. ‘Natuurlijk dacht ik wel 
even: oké, ik werk hier nog niet zo lang, wat kan ik 
eigenlijk inbrengen? Maar er werd echt naar mij 
geluisterd en ik voel me daardoor gewaardeerd.’ 
Alle teams, die bestaan uit een mix van junioren, 
senioren en managementteamleden en die zijn 
ingedeeld op basis van de servicelijnen en regio’s 
van Moore MTH, bespreken de OGSM en zetten 
de lijnen uit voor hun collega’s die niet aanwezig 
zijn tijdens de strategiedagen. ‘Wij hebben beslo-
ten dat de ambitie van ons team draait om “meer 
samenwerking stimuleren”. Om deze ambitie te 
halen, willen we als strategie onder meer in kaart 
brengen wat de krachten van collega’s zijn. Op die 
manier kan altijd de juiste collega worden bena-
derd voor een specifi eke vraag en kunnen we een 
stuk effi  ciënter en kwalitatiever werken. Dit pro-
ces wordt gemonitord en enkele aangestelde col-
lega’s houden ten slotte de voortgang hiervan in 
de gaten.’  

mee we op een fi guurlijke manier de waarden van 
Moni konden verspreiden. Vervolgens bespraken 
we waarin onze organisatie uitblinkt en wat we 
nog kunnen verbeteren. Het was een interactieve 
en gezellige dag, na afl oop zijn we nog samen wat 
gaan eten. Het was dus allesbehalve saai.’ Aznay 
had twee sessies, waarvan er een in een wijn-
gaard plaatsvond. ‘Dit was een prachtige, inspire-
rende plek. We zaten middenin de natuur. Het 
had die dag wel geregend, maar dat maakte hele-
maal niet uit. Ook wij hebben lekker buiten geze-
ten en aan de opdrachten gewerkt.’ 

STRATEGIEËN
SBij zowel Moni als Moore MTH worden de ge-
maakte doelen en strategieën tijdens kwartaal-
sessies geëvalueerd. ‘We zijn meteen aan de slag 
gegaan met de goals and strategies’, zegt Aalten. 
‘Tijdens de kwartaalmeetings bespreken we de 
stand van zaken en kijken we wat de status is. Zijn 
we vooruitgekomen? Zo houden we samen een 
goede vinger aan de pols.’ Aznay: ‘Ik heb dankzij 
de strategiedag nu al een paar keer gehad dat za-
ken waarbij ik eerder niet zo stilstond, ineens veel 
meer opvallen. Zo heb ik bijvoorbeeld een hand-
leiding gemaakt en daarmee een bepaalde work-

fl ow geoptimaliseerd. Iets wat toevallig ook de sa-
menwerking weer bevordert.’ Wat vonden Gerben 
Aalten en Farah Aznay het meest leerzaam aan de 
strategiedagen? Aalten: ‘Ik vond het leerzaam te 
zien hoe het bedrijf in elkaar steekt en wat we 
kunnen we doen om onze doelen te bereiken. Ik 
hou me naast control ook bezig met marketing en 
ben om die reden soms met strategie bezig, maar 
dat is vooral op operationeel vlak. Door deze ses-
sies heb ik echt een helicopterview gekregen.’ 

DYNAMISCH VAKGEBIED
Aznay vult aan: ‘Wat mij opviel, is dat we als me-
dewerkers verschillende karakters, achtergron-
den en aantal jaren werkervaring hebben, maar 
dat onze gedachtegang hetzelfde is en we uitein-
delijk dezelfde doelen nastreven. Wat ik daar-
naast heel mooi vind, is dat Moore MTH zich met 
deze insteek heeft aangepast aan een dynami-
sche samenleving en een dynamisch vakgebied. 
Uit deze heisessies blijkt dat onze organisatie het 
enorm belangrijk vindt dat visie-, missie- en stra-
tegiebepaling niet alleen iets is van de top en se-
nior medewerkers. Iedereen bij Moore MTH heeft 
een stem, ook de jongere collega’s. Want jonge-
ren zijn uiteindelijk wel de toekomst.’

FARAH AZNAY
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Iedereen doet ertoe 
bij ons

Heisessie of bosdag? Bij de meeste bedrijven reist alleen het 
managementteam af naar een externe locatie om te praten over 
strategie. Bij accountancy- en advieskantoor Moore MTH en 
dochteronderneming en fi nancieel bureau Moni doen ze het net even 
anders en mag iedereen uit de organisatie meedoen aan de 
strategiedagen.

MENS CENTRAAL
Ook Gerben Aalten, twee jaar in dienst bij Moni 
als assistent-controller, schoof in de zomer van dit 
jaar aan bij een OGSM-strategiedag. ‘Wij hebben 
de strategiesessies op dezelfde wijze ingestoken 
als de andere servicelijnen, maar omdat Moni 
haar eigen OGSM en doelen heeft, hebben wij die 
verder uitgebouwd, rekening houdend met de 
waarden van Moore MTH’, legt hij uit. ‘Zo hebben 
we de ambities in plaats van vijf jaar voor drie jaar 
bepaald. Dit zijn bijvoorbeeld “blije medewerkers 
door een unieke werkgeversformule” en “inspelen 
op talenten en ervoor zorgen dat iedereen hon-
derd procent in zijn kracht staat”.’ Aalten vindt het 
leuk dat hij door de sessies beter bij het bedrijf 
betrokken is geraakt. ‘Meestal gaan alleen ma-
nagementteamleden over de strategie, daarom is 
het heel tof dat ik ook mocht meedoen. En het is 
heel leuk dat het een gemixte groep was. Ieder-
een bij Moore MTH en Moni doet er gewoon echt 
toe.’

WIJNGAARD
De sessies worden begeleid door externen en 
speelde zich voor Moni af bij het fi losofi ehotel van 
de Internationale School voor Wijsbegeerte in 
Leusden. ‘We hebben zeker niet alleen maar aan 
tafel gezeten, maar deden daarnaast actieve op-
drachten buiten in het bos’, zegt Aalten. ‘Er werd 
onder meer een kring van touw gemaakt waar-

Moore MTH gooide dit jaar het roer helemaal om. 
Niet alleen mag iedereen van het accountancy- en 
advieskantoor meepraten over strategie, ook 
werd er voor het eerst gewerkt op basis van 
OGSM. Een methode waarin het draait om de fac-
toren Objective (ambitie), Goals (doelen), Strate-
gies (strategieën) en Measures (meetinstrumen-
ten). Farah Aznay, die drie jaar werkzaam is als 
belastingadviseur internationaal, zat dit voorjaar 
in strategieteam ‘internationaal’. ‘Dat dit kan is zo 
ontzettend leuk’, vertelt ze. ‘Natuurlijk dacht ik wel 
even: oké, ik werk hier nog niet zo lang, wat kan ik 
eigenlijk inbrengen? Maar er werd echt naar mij 
geluisterd en ik voel me daardoor gewaardeerd.’ 
Alle teams, die bestaan uit een mix van junioren, 
senioren en managementteamleden en die zijn 
ingedeeld op basis van de servicelijnen en regio’s 
van Moore MTH, bespreken de OGSM en zetten 
de lijnen uit voor hun collega’s die niet aanwezig 
zijn tijdens de strategiedagen. ‘Wij hebben beslo-
ten dat de ambitie van ons team draait om “meer 
samenwerking stimuleren”. Om deze ambitie te 
halen, willen we als strategie onder meer in kaart 
brengen wat de krachten van collega’s zijn. Op die 
manier kan altijd de juiste collega worden bena-
derd voor een specifi eke vraag en kunnen we een 
stuk effi  ciënter en kwalitatiever werken. Dit pro-
ces wordt gemonitord en enkele aangestelde col-
lega’s houden ten slotte de voortgang hiervan in 
de gaten.’  

mee we op een fi guurlijke manier de waarden van 
Moni konden verspreiden. Vervolgens bespraken 
we waarin onze organisatie uitblinkt en wat we 
nog kunnen verbeteren. Het was een interactieve 
en gezellige dag, na afl oop zijn we nog samen wat 
gaan eten. Het was dus allesbehalve saai.’ Aznay 
had twee sessies, waarvan er een in een wijn-
gaard plaatsvond. ‘Dit was een prachtige, inspire-
rende plek. We zaten middenin de natuur. Het 
had die dag wel geregend, maar dat maakte hele-
maal niet uit. Ook wij hebben lekker buiten geze-
ten en aan de opdrachten gewerkt.’ 

STRATEGIEËN
SBij zowel Moni als Moore MTH worden de ge-
maakte doelen en strategieën tijdens kwartaal-
sessies geëvalueerd. ‘We zijn meteen aan de slag 
gegaan met de goals and strategies’, zegt Aalten. 
‘Tijdens de kwartaalmeetings bespreken we de 
stand van zaken en kijken we wat de status is. Zijn 
we vooruitgekomen? Zo houden we samen een 
goede vinger aan de pols.’ Aznay: ‘Ik heb dankzij 
de strategiedag nu al een paar keer gehad dat za-
ken waarbij ik eerder niet zo stilstond, ineens veel 
meer opvallen. Zo heb ik bijvoorbeeld een hand-
leiding gemaakt en daarmee een bepaalde work-

fl ow geoptimaliseerd. Iets wat toevallig ook de sa-
menwerking weer bevordert.’ Wat vonden Gerben 
Aalten en Farah Aznay het meest leerzaam aan de 
strategiedagen? Aalten: ‘Ik vond het leerzaam te 
zien hoe het bedrijf in elkaar steekt en wat we 
kunnen we doen om onze doelen te bereiken. Ik 
hou me naast control ook bezig met marketing en 
ben om die reden soms met strategie bezig, maar 
dat is vooral op operationeel vlak. Door deze ses-
sies heb ik echt een helicopterview gekregen.’ 

DYNAMISCH VAKGEBIED
Aznay vult aan: ‘Wat mij opviel, is dat we als me-
dewerkers verschillende karakters, achtergron-
den en aantal jaren werkervaring hebben, maar 
dat onze gedachtegang hetzelfde is en we uitein-
delijk dezelfde doelen nastreven. Wat ik daar-
naast heel mooi vind, is dat Moore MTH zich met 
deze insteek heeft aangepast aan een dynami-
sche samenleving en een dynamisch vakgebied. 
Uit deze heisessies blijkt dat onze organisatie het 
enorm belangrijk vindt dat visie-, missie- en stra-
tegiebepaling niet alleen iets is van de top en se-
nior medewerkers. Iedereen bij Moore MTH heeft 
een stem, ook de jongere collega’s. Want jonge-
ren zijn uiteindelijk wel de toekomst.’
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Sterk voor onder-
nemers, en elkaar

De mens maakt hét verschil bij Omnyacc. Een mix tussen vrijheid en 
hechte samenwerking zorgt voor innovatieve diensten waarmee 
ondernemers hun bedrijf kunnen versterken. Voeg daarbij het 
laagdrempelige gevoel en je hebt het succesrecept te pakken. 

Young Professional Dag georganiseerd. ‘We be-
trekken de Young Professionals al meteen bij on-
derwerpen waarvan ze iets kunnen opsteken of 
waaraan ze iets kunnen bijdragen.’

KANSEN VOOR IEDEREEN
Starters worden geworven op scholen, banen-
markten, studieverenigingen of via het eigen net-
werk. ‘Door jonge en ambitieuze mensen op een 
leuke, ontspannen manier kennis te laten maken 
met onze organisatie én het vak, hopen wij ze te 
enthousiasmeren voor een baan bij Omnyacc’, 
zegt Krediet. Collega Schintz-Privée vult aan: ‘Ze 
mogen meekijken bij het samenstellen van de 
jaarrekening en op onze groeiende controleprak-
tijk. Zo kunnen ze een kijkje nemen in de gehele 
keuken.’ Vanaf dag één zijn stagiairs volwaardig 
lid van het team en wordt er naar hun mening ge-
vraagd. Volgens haar blijven 9 van de 10 stagiairs 
bij Omnyacc werken. ‘Zij krijgen een buddy die 
hen wegwijs maakt in de organisatie. Ook trekken 
ze direct met hun team op. Er is dus geen tijd om 
je alleen te voelen. Dat maakt starters zelfverze-
kerd en daardoor durven ze ook met suggesties 
te komen. Jonge mensen hebben verfrissende 
ideeën die ook inspirerend zijn voor de meer er-
varen krachten. Iedereen krijgt hier de kans te la-
ten zien wat hij of zij waard is.’

OPRECHTE BETROKKENHEID
Omnyacc maakt het onderscheid met zijn men-
sen, zoveel is duidelijk. Schintz-Privée is ervan 
overtuigd dat de openheid, cultuur en opleidings-

‘Wij zijn zo leuk als de mensen die bij ons werken’, 
zegt Melanie Schintz-Privée, RA en tevens partner. 
Dat ondernemers dit voelen blijkt wel uit het 
groeiende klantenbestand. En hoewel de perso-
neelskrapte overal in het bedrijfsleven toeslaat, 
weet Omnyacc mensen aan zich te binden. En 
vooral ook te behouden. Een team van ruim 250 
specialisten verspreid over acht vestigingen 
maakt zich dagelijks sterk voor MKB-onderne-
mers. ‘Kwaliteit en innovatie zijn onze drijfveren’, 
zegt Michel Krediet, RA en partner van Omnyacc. 
‘Om te innoveren moet je investeren in het poten-
tieel van medewerkers. Ook als ze zelf nog niet 
precies weten waar hun talenten liggen. Zij kun-
nen alleen tot bloei komen en het beste uit zich-
zelf halen als wij ze daartoe in staat stellen. Wij 
nemen mensen op in een uitdagende werkomge-
ving waar volop kansen zijn voor groei. De goede, 
laagdrempelige sfeer doet de rest.’

ECHTE AMBASSADEURS  
‘Medewerkers voelen zich snel op hun plek bij 
ons. Ze zijn begonnen als trainee, stagiair of be-
ginnend assistent-accountant, groeien door en 
blijven met trots hun commitment uitdragen. Zij 
zijn onze ambassadeurs’, zegt Schintz-Privée. Vol-
gens haar wordt er veel gedaan om medewerkers 
te binden en te boeien. ‘Je hebt hier ruim baan 
om te groeien. Voor starters tot seniors is er de 
Omnyacc Academy, waar je over de meest uiteen-
lopende onderwerpen kunt leren. Het staat je vrij 
keuzes te maken die aansluiten bij jouw aan-
dachtsgebied.’ Ook wordt er regelmatig een 

mogelijkheden van Omnyacc een goede cocktail 
zijn voor intrinsiek gemotiveerde kandidaten. 
‘Want: goed voorbeeld doet goed volgen. Die po-
sitieve inzet en oprechte betrokkenheid werken 
aanstekelijk. Trouwe klanten lopen bij ons binnen 
zonder afspraak. Zij voelen dat er hart is voor hun 
onderneming met een vast contactpersoon, spe-
cialisten op de achtergrond en altijd een luiste-
rend oor.’ De samenstelling van elk kantoor is af-
gestemd op kennis van de omliggende regio: de 
adviseurs kennen de lokale omstandigheden 
waarin ondernemers bouwen aan hun toekomst. 
De doelgroep van Omnyacc is het uitgebreide gre-
mium van eenmanszaken tot grote bedrijven. ‘Wij 
zijn ons bewust van de kracht van lokale aanwe-
zigheid’, zegt Krediet. ‘Medewerkers die zelf uit de 
buurt komen, bouwen een warm contact op met 
hun klanten. Je kunt je niet sterk maken voor on-
dernemers als je hun taal niet spreekt.’ 

VERLEDEN, HEDEN, TOEKOMST
Intussen is de adviesrol van Omnyacc verbreed, 
tot ver buiten het traditionele domein. Accoun-
tancy is meer dan administreren, rapporteren en 
controleren, zegt Krediet. ‘Ondernemers verwach-
ten steeds meer ruggenspraak en ondersteuning: 

ben ik op de goede weg met mijn bedrijf, moet ik 
bijsturen, is het verstandig investeringen te doen?’ 
Door de omvang en diversiteit van de dienstverle-
ning heeft Omnyacc veel belangrijke gegevens in 
huis. Die data worden omgezet naar relevante 
informatie, zoals via een financieel dashboard, 
het startpunt voor een persoonlijk advies. ‘De 
ondernemer kan op basis van zo’n “tussenstand” 
van trends en indicatoren, goed onderbouwde 
keuzes maken. Niet alleen op financieel maar ook 
op personeels- en salarisvlak. Daar stopt het niet. 
Van een eigen arbodienst tot advies over duurza-
me inzetbaarheid en pensioen: we doen alles om 
de ondernemer bij te staan in de dagelijkse prak-
tijk, dus ook in zijn rol als werkgever. Om de koers 
voor de toekomst uit te zetten, geven wij strate-
gisch bedrijfskundig en personeelsadvies, waarbij 
wij ook de techniek van visualisatie toepassen. 
Dat brengt ondernemers vaak interessante of 
nieuwe inzichten. Zo staan we hen bij in het 
verleden, heden, en in de toekomst.’ Hierbij zet 
Omnyacc niet alleen de expertise van hun 
ervaren specialisten in, maar ook de inbreng van 
juniors. Zo blijven collega’s, jong en oud, van 
elkaar leren. Een succesvolle mix waarmee 
Omnyacc het verschil maakt.  
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Sterk voor onder-
nemers, en elkaar

De mens maakt hét verschil bij Omnyacc. Een mix tussen vrijheid en 
hechte samenwerking zorgt voor innovatieve diensten waarmee 
ondernemers hun bedrijf kunnen versterken. Voeg daarbij het 
laagdrempelige gevoel en je hebt het succesrecept te pakken. 

Young Professional Dag georganiseerd. ‘We be-
trekken de Young Professionals al meteen bij on-
derwerpen waarvan ze iets kunnen opsteken of 
waaraan ze iets kunnen bijdragen.’

KANSEN VOOR IEDEREEN
Starters worden geworven op scholen, banen-
markten, studieverenigingen of via het eigen net-
werk. ‘Door jonge en ambitieuze mensen op een 
leuke, ontspannen manier kennis te laten maken 
met onze organisatie én het vak, hopen wij ze te 
enthousiasmeren voor een baan bij Omnyacc’, 
zegt Krediet. Collega Schintz-Privée vult aan: ‘Ze 
mogen meekijken bij het samenstellen van de 
jaarrekening en op onze groeiende controleprak-
tijk. Zo kunnen ze een kijkje nemen in de gehele 
keuken.’ Vanaf dag één zijn stagiairs volwaardig 
lid van het team en wordt er naar hun mening ge-
vraagd. Volgens haar blijven 9 van de 10 stagiairs 
bij Omnyacc werken. ‘Zij krijgen een buddy die 
hen wegwijs maakt in de organisatie. Ook trekken 
ze direct met hun team op. Er is dus geen tijd om 
je alleen te voelen. Dat maakt starters zelfverze-
kerd en daardoor durven ze ook met suggesties 
te komen. Jonge mensen hebben verfrissende 
ideeën die ook inspirerend zijn voor de meer er-
varen krachten. Iedereen krijgt hier de kans te la-
ten zien wat hij of zij waard is.’

OPRECHTE BETROKKENHEID
Omnyacc maakt het onderscheid met zijn men-
sen, zoveel is duidelijk. Schintz-Privée is ervan 
overtuigd dat de openheid, cultuur en opleidings-

‘Wij zijn zo leuk als de mensen die bij ons werken’, 
zegt Melanie Schintz-Privée, RA en tevens partner. 
Dat ondernemers dit voelen blijkt wel uit het 
groeiende klantenbestand. En hoewel de perso-
neelskrapte overal in het bedrijfsleven toeslaat, 
weet Omnyacc mensen aan zich te binden. En 
vooral ook te behouden. Een team van ruim 250 
specialisten verspreid over acht vestigingen 
maakt zich dagelijks sterk voor MKB-onderne-
mers. ‘Kwaliteit en innovatie zijn onze drijfveren’, 
zegt Michel Krediet, RA en partner van Omnyacc. 
‘Om te innoveren moet je investeren in het poten-
tieel van medewerkers. Ook als ze zelf nog niet 
precies weten waar hun talenten liggen. Zij kun-
nen alleen tot bloei komen en het beste uit zich-
zelf halen als wij ze daartoe in staat stellen. Wij 
nemen mensen op in een uitdagende werkomge-
ving waar volop kansen zijn voor groei. De goede, 
laagdrempelige sfeer doet de rest.’

ECHTE AMBASSADEURS  
‘Medewerkers voelen zich snel op hun plek bij 
ons. Ze zijn begonnen als trainee, stagiair of be-
ginnend assistent-accountant, groeien door en 
blijven met trots hun commitment uitdragen. Zij 
zijn onze ambassadeurs’, zegt Schintz-Privée. Vol-
gens haar wordt er veel gedaan om medewerkers 
te binden en te boeien. ‘Je hebt hier ruim baan 
om te groeien. Voor starters tot seniors is er de 
Omnyacc Academy, waar je over de meest uiteen-
lopende onderwerpen kunt leren. Het staat je vrij 
keuzes te maken die aansluiten bij jouw aan-
dachtsgebied.’ Ook wordt er regelmatig een 

mogelijkheden van Omnyacc een goede cocktail 
zijn voor intrinsiek gemotiveerde kandidaten. 
‘Want: goed voorbeeld doet goed volgen. Die po-
sitieve inzet en oprechte betrokkenheid werken 
aanstekelijk. Trouwe klanten lopen bij ons binnen 
zonder afspraak. Zij voelen dat er hart is voor hun 
onderneming met een vast contactpersoon, spe-
cialisten op de achtergrond en altijd een luiste-
rend oor.’ De samenstelling van elk kantoor is af-
gestemd op kennis van de omliggende regio: de 
adviseurs kennen de lokale omstandigheden 
waarin ondernemers bouwen aan hun toekomst. 
De doelgroep van Omnyacc is het uitgebreide gre-
mium van eenmanszaken tot grote bedrijven. ‘Wij 
zijn ons bewust van de kracht van lokale aanwe-
zigheid’, zegt Krediet. ‘Medewerkers die zelf uit de 
buurt komen, bouwen een warm contact op met 
hun klanten. Je kunt je niet sterk maken voor on-
dernemers als je hun taal niet spreekt.’ 

VERLEDEN, HEDEN, TOEKOMST
Intussen is de adviesrol van Omnyacc verbreed, 
tot ver buiten het traditionele domein. Accoun-
tancy is meer dan administreren, rapporteren en 
controleren, zegt Krediet. ‘Ondernemers verwach-
ten steeds meer ruggenspraak en ondersteuning: 

ben ik op de goede weg met mijn bedrijf, moet ik 
bijsturen, is het verstandig investeringen te doen?’ 
Door de omvang en diversiteit van de dienstverle-
ning heeft Omnyacc veel belangrijke gegevens in 
huis. Die data worden omgezet naar relevante 
informatie, zoals via een financieel dashboard, 
het startpunt voor een persoonlijk advies. ‘De 
ondernemer kan op basis van zo’n “tussenstand” 
van trends en indicatoren, goed onderbouwde 
keuzes maken. Niet alleen op financieel maar ook 
op personeels- en salarisvlak. Daar stopt het niet. 
Van een eigen arbodienst tot advies over duurza-
me inzetbaarheid en pensioen: we doen alles om 
de ondernemer bij te staan in de dagelijkse prak-
tijk, dus ook in zijn rol als werkgever. Om de koers 
voor de toekomst uit te zetten, geven wij strate-
gisch bedrijfskundig en personeelsadvies, waarbij 
wij ook de techniek van visualisatie toepassen. 
Dat brengt ondernemers vaak interessante of 
nieuwe inzichten. Zo staan we hen bij in het 
verleden, heden, en in de toekomst.’ Hierbij zet 
Omnyacc niet alleen de expertise van hun 
ervaren specialisten in, maar ook de inbreng van 
juniors. Zo blijven collega’s, jong en oud, van 
elkaar leren. Een succesvolle mix waarmee 
Omnyacc het verschil maakt.  

MELANIE 
 SCHINTZ-

PRIVEÉ

OMNYACC #43

‘WIJ ZIJN ZO 
LEUK ALS DE 
MENSEN DIE 
BIJ ONS 
WERKEN’
Melanie Schintz-
Priveé

Tekst: Robert van der Broek

OMNYACC
(#43)

OMZET
€ 13,4 miljoen

MEDEWERKERS
115 fte

MICHEL 
KREDIET



125124 AV-TOP 50  |  DECEMBER 2022 DECEMBER 2022 | AV-TOP 50   

PORTRET

Een multidiscipli-
naire groeier

Van Oers Accountancy & Advies is in Brabant een grote speler. Alle groei 
van de afgelopen decennia was organisch. ‘Accountancy is de basis, maar 
er ligt ook steeds meer nadruk op advies.’ 

met in het oog springende klanten. De klanten-
portefeuille groeit snel en van oudsher zijn veel 
klanten actief in het grotere MKB of kleinere 
corporates. ‘Onze basisdienstverlening, adminis-
traties voeren en controleren, is grotendeels ge-
automatiseerd’, vertelt Hofwegen over hoe het er 
bij Van Oers aan toegaat. ‘Op basis van wat we te-
genkomen, bieden we onze klanten diverse dien-
sten aan. Dat noemen we onze multidisciplinaire 
aanpak. Alles komt samen in moderne dash-
boards, waar we voortdurend aan werken. Inno-
vatie is voor ons een groot goed.’ 
Van Oers werkt nauw samen met een aantal soft-
wareleveranciers, zoals Basecone, Twinfield en 
vooral ook AFAS. Omdat administraties bij Van 
Oers actueel worden bijgehouden, ligt de nadruk 
steeds minder op het eens per jaar bespreken 
van de jaarrekeningen van klanten, maar juist 
veel meer op allerlei vormen van advies. 
Hofwegen zegt: ‘Bij deze besprekingen maken we 
gebruik van het softwarepakket Intellifin, dat we 
samen hebben ontwikkeld met een Belgisch colle-
ga-kantoor. Hiermee kunnen we onze klanten ge-
richt adviseren over hoe ze de prestaties van hun 
bedrijf kunnen verbeteren.’ 

DIVERS WERK
De multidisciplinaire en innovatieve aanpak van 
Van Oers – ook AFAS-dienstverlening hoort daar 
inmiddels bij – heeft een aantal voordelen. In de 
eerdergenoemde open cultuur ontstaan op aller-
lei gebieden samenwerkingen, wat doorwerkt in 
de kwaliteit van de dienstverlening aan de klan-

‘Voor een accountants- en adviesorganisatie ont-
staan er eigenlijk altijd wel weer nieuwe mogelijk-
heden’, vertelt CEO Peter Hofwegen. Van Oers 
Accountancy & Advies transformeerde de afgelo-
pen jaren van traditioneel accountantskantoor 
naar een multidisciplinaire organisatie die regel-
matig een nieuwe tak van sport aanboort: van 
Organisatieadvies via HR-diensten en juridisch 
advies, tot duurzaamheidsadvies, IT- en financie-
ringsadvies. Hofwegen: ‘Wij zijn de trusted advisor 
die onze klant met een zo breed mogelijk scala 
aan diensten ontzorgt.’ Van Oers heeft een lange 
historie en viert in 2024 haar 60-jarig jubileum. 
Bijzonder is wel dat de 83-jarige oprichter, Harrie 
van Oers, bijna elke dag op kantoor is te vinden. 
'Hij heeft nog steeds een goed contact met veel 
van onze medewerkers’, stelt Hofwegen. Van Oers 
gaat prat op een open en laagdrempelige cultuur. 
‘We zijn hier erg zuinig op’, vertelt Hofwegen. ‘We 
doen het samen. Het is zomaar mogelijk dat de 
directeur samen met een stagiaire naar een klant 
gaat. Dat is een van de redenen dat starters graag 
bij ons komen werken.’ 

VOORAL REGIONAAL
Die starters komen vooral van Avans Hogeschool 
en Tilburg University. De organisatie ziet ook een 
toename vanuit Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Van Oers is een van de grootste accountantsorga-
nisaties in West-Brabant, en heeft meerdere kan-
toren in die regio. De meeste dienstverlening is 
lokaal en regionaal, maar corporate finance, 
advies- en controlediensten zijn landelijk bekend, 

ten. Voor de medewerkers van Van Oers is het 
gevolg dat het werk gevarieerd is en de klant altijd 
toegevoegde waarde ervaart. Hofwegen licht toe: 
‘Omdat we onze processen zo ver hebben geauto-
matiseerd, kunnen onze medewerkers meer tijd 
besteden aan het adviseren van hun klanten, 
waarbij ze dan nauw samenwerken met alle 
specialisten die we in huis hebben.' 

ORGANISCHE GROEI
Naast stabiliteit heeft deze aanpak Van Oers ook 
veel groei gebracht. Het kantoor is een belangrij-
ke speler geworden in de Nederlandse accoun-
tancy-branche zonder de laatste jaren overnames 
te doen. Alle groei van de afgelopen jaren was or-
ganisch. Hofwegen: ‘Daardoor voelt ons aanbod 
zo authentiek aan. Onze accountancy- en fiscale 
diensten zijn de basis, en daaromheen kijken we 
wat we onze klanten nog meer kunnen bieden.’ 
Zien we mogelijkheden, dan bouwen we een 
nieuwe servicelijn op voor onze klanten. Zo zijn 
we de laatste jaren die multidisciplinaire 
organisatie geworden.

VEEL LOOPBAANMOGELIJKHEDEN
‘Ook mij heeft deze strategie veel gebracht’, 
vervolgt Hofwegen. De voormalige bankier werkt 
sinds negen jaar bij Van Oers. Hij werd aangetrok-
ken om de organisatie te helpen groeien, onder 
andere door een aantal nieuwe adviesdiensten te 
introduceren. Na verloop van tijd kwam hij steeds 
meer in bestuurlijke rollen terecht en ging zich 
meer richten op de strategie van het bedrijf. Zo 
werd hij uiteindelijk vanaf 1 januari 2022 ook 
bestuursvoorzitter. Om maar te zeggen: het bre-
de spectrum aan diensten leidt tot veel loopbaan-
mogelijkheden. Van Oers telt op dit moment 12 
partners en daarnaast nog 14 directieleden die di-
rect verantwoordelijk zijn voor een afdeling of zo-
genoemde servicelijn. Op dit moment werken er 
ongeveer 430 mensen bij Van Oers. Ongeveer vijf-
tig procent van de medewerkers is vrouw, en bij 
de partners is dat inmiddels 25 procent. De ge-
middelde leeftijd bij Van Oers is met 34 redelijk 
jong te noemen. En dat past natuurlijk bij een be-
drijf dat trots is op zijn dynamiek, platte organisa-
tie, innovatie en multidisciplinaire aanpak. 
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Een multidiscipli-
naire groeier

Van Oers Accountancy & Advies is in Brabant een grote speler. Alle groei 
van de afgelopen decennia was organisch. ‘Accountancy is de basis, maar 
er ligt ook steeds meer nadruk op advies.’ 
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aanpak. Alles komt samen in moderne dash-
boards, waar we voortdurend aan werken. Inno-
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vooral ook AFAS. Omdat administraties bij Van 
Oers actueel worden bijgehouden, ligt de nadruk 
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De mens als grootste 
asset

Veel accountants leggen de nadruk op cultuur, work-life balance en 
kwaliteit. In dat vaak benoemde spectrum van waarden vindt 
PKF Wallast toch een heel eigen identiteit, gericht op een combinatie 
van inhoud, kennisdeling en saamhorigheid. 

lening als in tevredenheid van onze medewer-
kers. Trots, plezier en zingeving, dat willen wij 
onze medewerkers bieden.’ PKF Wallast laat zich 
jaarlijks onderzoeken door Great Place to Work, 
dat tevredenheid van werknemers onafhankelijk 
meet. Op criteria als ‘mensen worden gelijk be-
handeld’, ‘mensen kunnen zichzelf zijn’ en ‘kame-
raadschap’ scoort de firma zeer hoog – met tevre-
denheidspercentages van ruim in de 90 procent. 
‘We zijn een lerende organisatie, fouten maken is 
toegestaan. We geven elkaar complimenten als 
het goed gaat en feedback als dat nodig is. Ook in 
onze functie van leidinggevenden proberen we 
ons kwetsbaar op te stellen’, licht Robert toe. 

GEEN GENERATIEKLOOF
Iedereen die bij PKF Wallast binnenkomt, krijgt di-
rect een mentor. Voor iemand van 17 – de jongste 
die dit jaar binnenkwam – is dat iemand van rond 
de 25, zodat er geen sprake kan zijn van een ge-
neratiekloof. Werknemers worden gestimuleerd 
samen te werken, op kantoor of bij de cliënt – zo-
dat ze makkelijk met elkaar kunnen communice-
ren en dus ook feedback on-the-job mogelijk is. 
Robert zegt: ‘De drijfveren van onze jonge talen-
ten zijn anders dan vroeger. Zij willen worden uit-
gedaagd en veel verantwoordelijkheid krijgen, 
maar niet ten koste van flexibiliteit. Zo bieden wij 
de mogelijkheid voor een workation – een of 
meerdere weken op een PKF-kantoor in het bui-
tenland werken.’ Qua cliënten bedient PKF Wallast 
grofweg twee typen cliënten – waarbij ‘onze 

Weinig zegt meer over PKF Wallast dan het feit 
dat de accountants- en adviesfirma drie jaar gele-
den een externe CEO uit het bedrijfsleven aantrok 
– Stefaan Rodts. Voor alles zijn medewerkers van 
PKF Wallast namelijk echte vaktechneuten en het 
aansturen van het kantoor vergt specifieke mana-
gerial vaardigheden. Dat voortschrijdende inzicht 
bracht hen ertoe een bestuurder van buitenaf 
aan te trekken, blijkt in een interview met Idalina 
Robert, tekenend accountant, en René van Ast, 
partner en tekenend accountant van de firma die 
in 1959 werd opgericht in Delft. Van Ast zegt: 
‘Vroeger hadden we een partnerbestuur. Maar de 
meeste partners waren toch liever met hun vak 
bezig.’ Rodts geeft nu leiding aan 250 medewer-
kers, verspreid over vijf kantoren: in Delft, Rotter-
dam, Amsterdam, Alphen aan den Rijn en Woer-
den. Internationaal maakt de accountants en 
adviesorganisatie deel uit het van het PKF-net-
werk.

GROOTSTE ASSETS
PKF Wallast staat bekend om z’n multidisciplinaire 
adviseurs, die zowel fiscalist als accountant zijn, of 
meester fiscalist. Doordat wetgeving complexer 
wordt, zijn dat soort combinaties steeds lastiger 
in te vullen. Maar de focus op inhoud en mensen 
is gebleven. ‘Onze mensen zijn onze grootste as-
set’, zegt Robert. ‘Door mensen in hun kracht te 
zetten vanuit persoonlijke aandacht, stellen wij ze 
in staat te excelleren in kennis en kunde. Dit zien 
wij zowel terug in de kwaliteit van onze dienstver-

kracht is dat we waar mogelijk die werelden qua 
kennis samenbrengen’, aldus Van Ast. Een eerste 
grote groep zijn corporate cliënten met omzetten 
tot vaak zo’n 1 miljard euro. Een aantal komt voor 
enkel de audit, licht Van Ast verder toe, maar vele 
ook voor complexe accountancy- en adviesvraag-
stukken. De focus ligt in hoofdzaak bij alles wat 
financieel is: fiscaal advies, juridisch advies, 
BTW-advies, corporate finance en loonheffings-
advisering. Daarnaast worden IT-vraagstukken, 
waaronder cybersecurity, data-analyse en risk 
management, belangrijker.

BREED DGA-ADVIESKANTOOR
Een tweede grote groep is die van de vooral gro-
tere MKB-ondernemer en zijn bedrijf en familie. 
Van oudsher namelijk is PKF Wallast een breed 
DGA-advieskantoor, vertelt Van Ast. ‘De aanstu-
ring is anders. Waar corporate cliënten vaak spe-
cifieke experts nodig hebben, hebben onze on-
dernemende cliënten alle een eigen adviseur van 
PKF Wallast. Dat maakt die relaties net nog even 
wat menselijker en vriendelijker. We weten exact 
wat er speelt bij deze ondernemers.‘
De adviseur betrekt vervolgens op de juiste mo-
menten de specialisten erbij die de ondernemer 

nodig heeft.’ Van Ast geeft een voorbeeld van die 
dienstverlening: ‘Wat betreft estate planning bij-
voorbeeld hebben we naast de adviseur, fiscalis-
ten, juristen en ex-notarissen onder onze men-
sen, maar ook bijvoorbeeld business valuators 
– die een bedrijf kunnen waarderen voor een 
overname en ook een goed gesprek daarover 
kunnen voeren met de fiscus namens onze cliën-
ten.’ Voor de bedrijven van de ondernemers ligt 
de focus naast advies ook op ‘dat wat elk bedrijf 
nodig heeft: zoals jaarrekeningen, aangiftes, en 
voor de grotere bedrijven de audit’. De auditactivi-
teiten zijn de afgelopen jaren hard gegroeid, maar 
ook de adviestak groeit gestaag. Ook al omdat het 
kantoor steeds meer aanvullende dienstverlening 
inhouse heeft, zoals IT-dienstverlening, risk 
management en allerhande advisering in estate 
planning. Een laatste, bijzondere, innovatie is dat 
de IT-auditors hun kennis en kunde hebben ver-
pakt in een platform. Andere accountants kunnen 
met hun data aankloppen bij PKF Wallast. Zonder 
dat de rest van het PKF Wallast-team toegang 
heeft tot gevoelige informatie, worden de contro-
ledata van de cliënten gecheckt op allerhande 
risico’s en gevoeligheden die zoal langs kunnen 
komen in de audit door de accountant.
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Als je je uitspreekt, 
is alles mogelijk

Al tien jaar op rij is Qconcepts winnaar van een FD Gazellen Award. De 
sterkste groeier van alle auditkantoren is in twaalf en een half jaar 
uitgegroeid tot een organisatie met honderdvijftig accountants en 
financieel adviseurs. Wij waren benieuwd naar het verhaal achter deze 
indrukwekkende cijfers en spraken met medeoprichter Cor Pijnenburg 
en de pas benoemde partner Sanne Huijbers.

den. Sanne Huijbers: ‘Ik heb anderhalf jaar gele-
den de overstap gemaakt naar Qconcepts, omdat 
de mogelijkheid van eigen inbreng me aansprak. 
De kleine organisatie kent amper hordes om 
zaken voor elkaar te krijgen. Je kunt hier echt snel 
het verschil maken. De mogelijkheid om binnen 
Qconcepts partner te worden en verantwoordelijk 
te kunnen worden voor kwaliteit was dan ook een 
schot in de roos.’ 

IT CHAMPIONS NETWERK
Met ruim honderdvijftig professionals op vijf (en 
bijna zes) vestigingen en een grote verscheiden-
heid aan nationale en internationale klanten biedt 
Qconcepts de ondernemende accountant ontwik-
kelmogelijkheden op verschillende innovatieve 
terreinen. ‘Het IT Champions Netwerk binnen 
Qconcepts is daarvan een voorbeeld’, vertelt 
Huijbers. ‘IT wordt steeds belangrijker in ons 
vakgebied. Maar er is een groot tekort aan IT-
auditors. We hebben een plan opgesteld om een 
aantal van onze mensen – champions – intern op 
te leiden door ervaren IT-auditors. Zo kunnen we 
de aanwezige kennis breder verspreiden binnen 
de teams en de kwaliteit van ons werk verder ver-
beteren.’ 
Pijnenburg vult aan: ‘Ook kunnen collega’s altijd 
een kijkje nemen aan de andere kant van de tafel, 
door tijdelijk een advies- of interimopdracht aan 
te gaan.’

Transparant en duidelijk communiceren, hoge 
kwaliteit leveren, informeel samenwerken, veel 
senioriteit en focus op het welzijn van professio-
nals; zo werken ze bij Qconcepts al vanaf de eer-
ste dag. Cor Pijnenburg: ‘In 2010 hadden we een 
duidelijk beeld voor ogen qua inrichting van de 
organisatie. We hebben daarvoor het piramide-
model, dat in de accountancy zo bekend is, omge-
draaid en zelfsturende teams samengesteld met 
senior professionals. Zo garanderen we dat de 
klant aan tafel zit met ervaren mensen en hij niet 
jaarlijks dezelfde zaken hoeft uit te leggen.’

PASSIE VOOR HET VAK UITDRAGEN
Niet alleen de klanten vinden de werkwijze een 
verademing, ook de medewerkers profiteren van 
het Q-model. Ze hebben veel ruimte om initiatief 
te nemen en kunnen werk zelfstandig oppakken. 
Pijnenburg: ‘Op deze manier houden we het werk 
leuk voor onze mensen. Belangrijk, want in onze 
sector is de trend dat professionals steeds vroe-
ger het vak verlaten. We dragen graag een steen-
tje bij om dat om te buigen. Zo hebben we het af-
gelopen jaar de exclusieve rol van de audit trainee 
geïntroduceerd. Ieder team begeleidt een of twee 
startende auditors, zodat zij onder intensieve 
begeleiding al vroeg ontdekken hoe leuk ons vak 
is. ’Door veel verantwoordelijkheden bij de teams 
te leggen, weet het kantoor ervaren accountants, 
die bewust kiezen voor het vak, aan zich te bin-

NAAR JE MEDEWERKERS LUISTEREN
Binnen Qconcepts wordt goed geluisterd naar de 
professional. Zo houdt het kantoor jaarlijks een 
onderzoek onder de medewerkers. De verbeter-
punten worden vervolgens omgezet in concrete 
acties. Ook op individueel niveau is de mening 
van de Q’er belangrijk. Cor Pijnenburg: ‘Binnen elk 
team wordt besproken welke medewerker bij wel-
ke klant past, zodat de samenwerking zo optimaal 
mogelijk kan verlopen. Dit evalueren we met ons 
team en met de klant, gedurende en na de op-
dracht. Wij willen kwaliteit leveren, maar als we 
horen dat een opdrachtgever niet op dezelfde 
manier in de wedstrijd zit, dan gaan we in ge-
sprek. Is er geen zicht op verbetering dan kan dat 
betekenen dat we afscheid van elkaar nemen. 
Door goed naar je medewerkers te luisteren en 
hun feedback serieus te nemen, houden ze ple-
zier in het werk.’ 
Met plezier naar je werk gaan en betrokkenheid is 
voor Qconcepts heel belangrijk. Zo worden er 
naast teamactiviteiten en team-sessies ook jaar-
lijks verschillende centrale events georganiseerd. 
Sanne Huijbers: ‘Tijdens die evenementen kiezen 
we bewust voor de combinatie fun en vakinhoud. 
Zo zijn er verschillende externe sprekers, beste-

den we aandacht aan cultuur en zorgen we voor 
voldoende ontspanning.’ 

WERKEN ZOALS JE WILT
De Q van Quality staat niet alleen voor de inhoud 
van het werk, maar heeft ook duidelijk betrekking 
op de werk-privébalans. ‘Bij ons kunnen de mede-
werkers kiezen hoe, wanneer en hoeveel ze willen 
werken. Heb je behoefte aan een tweeëndertig-
urige werkweek in verband met je gezin of sport, 
dan is dat geen probleem. In je takenpakket hou-
den we rekening met het aantal uren’, legt 
Huijbers uit. Bij Qconcepts draait toewijding niet 
om het aantal uren dat de professional maakt. 
Binnen het kantoor is dan ook bewust een cultuur 
gecreëerd waarin mensen niet standaard over-
werken. ‘Je wordt bij ons niet raar aangekeken als 
je om vijf uur weggaat. Het mooiste bewijs daar-
van is toch wel dat je hier om half zes sporadisch 
nog licht ziet branden’, vertelt Cor Pijnenburg met 
een glimlach.
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Als je je uitspreekt, 
is alles mogelijk

Al tien jaar op rij is Qconcepts winnaar van een FD Gazellen Award. De 
sterkste groeier van alle auditkantoren is in twaalf en een half jaar 
uitgegroeid tot een organisatie met honderdvijftig accountants en 
financieel adviseurs. Wij waren benieuwd naar het verhaal achter deze 
indrukwekkende cijfers en spraken met medeoprichter Cor Pijnenburg 
en de pas benoemde partner Sanne Huijbers.
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De kleine organisatie kent amper hordes om 
zaken voor elkaar te krijgen. Je kunt hier echt snel 
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aantal van onze mensen – champions – intern op 
te leiden door ervaren IT-auditors. Zo kunnen we 
de aanwezige kennis breder verspreiden binnen 
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Charmant, vlot en 
betrokken kantoor 

Rijkse accountants en adviseurs kenmerkt zich door een ontspannen 
bedrijfscultuur. In alle lagen van de organisatie gaan de collega's 
informeel met elkaar om. ‘Medewerkers zijn hier geen nummer’, stellen 
AA accountant Remco de Nooijer en senior assistent-accountant Karin 
Breur.

PERSOONLIJK WERKGEVERSCHAP
Net zoals veel collega’s startte Remco de Nooijer 
als stagiair bij Rijkse. Hij begon op de controle-
praktijk. Hoewel hij dat uitdagend en dynamisch 
vond, trok het adviseren van klanten hem geleide-
lijk meer aan. Rijkse bood hem een interne carriè-
reswitch aan. ‘Het mooie aan de samenstelprak-
tijk is dat je naast de ondernemer staat en dat je 
die écht verder helpt.’ Ook collega Karin Breur 
vindt dat Rijkse een betrokken werkgever is. ‘Be-
trokkenheid is ook een van onze kernwaarden.’ 
Dat is volgens Breur belangrijk: ‘Uiteindelijk maakt 
iedereen in zijn leven weleens iets heftigs mee. Bij 
Rijkse staat niet het belang van de organisatie 
voorop. Leidinggevenden tonen begrip voor per-
soonlijke omstandigheden en denken mee hoe ze 
op zo’n moment kunnen helpen.’ 
De Nooijer concludeert: ‘Je bent hier beslist geen 
nummer.’ Het verklaart volgens hem ook het sta-
biele personeels- en klantenbestand. ‘We scoren 
een 7,2 op medewerkerstevredenheid en een 8,6 
op klanttevredenheid. In de huidige moeilijke tij-
den zijn dat hoge uitslagen.’ Wat bijdraagt aan de 
medewerkerstevredenheid: Rijkse biedt een ge-
zonde balans tussen werk en privé. Zo werkt De 
Nooijer tot 18.00 uur. ‘Daarna ben ik er voor mijn 
gezin. Met vier jonge kinderen heb ik daarnaast 
een vaste papamiddag.’ Ook kan hij zijn tijden 
flexibel invullen. ‘Als ik een keer eerder weg moet 
vanwege een gesprek op school kan dat makke-
lijk.’

Het accountancyvak stoffig en saai? En alleen 
maar mannen in grijze pakken? Bij veel jongeren 
leeft dit beeld nog altijd. Remco de Nooijer, eind-
verantwoordelijk accountant en sinds 2005 werk-
zaam bij Rijkse, ziet graag dat dit verandert. ‘De 
werkelijkheid is zo anders; in het vak gaat het niet 
alleen om de cijfers, maar om de mensen en hun 
missie achter die cijfers.’ Rijkse verzorgt geregeld 
gastlessen bij diverse opleidingen in de regio. ‘Het 
is voor studenten vaak een eyeopener als ze ho-
ren wat het vak echt inhoudt en als ze vlotte, 
spontane accountancyprofessionals ontmoeten. 
Sommige jongeren zien we later terug voor een 
stage op ons kantoor.’ De Nooijer constateert dat 
de branche bezig is het stoffige, formele imago 
van zich af te schudden. Op social media presen-
teert menig kantoor zich als een informele, per-
soonlijke organisatie. ‘Maar ik betwijfel of dit bij 
sommige kantoren wel zo is. Bij Rijkse zit het in 
het DNA.’ De liefde voor het vak zit diep bij De 
Nooijer. De afgelopen jaren stelde hij zichzelf wel-
eens de vraag of hij niet zou overstappen naar het 
bedrijfsleven. Toch deed hij dat niet. ‘Als control-
ler zou ik elk jaar dezelfde processen doormaken. 
De accountancy is veelzijdiger; je hebt te maken 
met verschillende bedrijven en situaties. Dat 
maakt het zo leuk.’ De klanten van Rijkse lopen 
uiteen van kleine ondernemers tot grote, interna-
tionale bedrijven. De opdrachten variëren van het 
verwerken van administraties tot adviseren in 
overnametrajecten.

CULTUUR IS ALLES
Karin Breur begon twee jaar geleden bij Rijkse. De 
senior assistent-accountant werkte eerder bij ver-
schillende kantoren. ‘Tijdens het sollicitatiege-
sprek voelde het al meteen goed bij Rijkse. Ik heb 
niet meer de ambitie verder door te groeien. Ik 
vind het vak hartstikke leuk, maar hoef niet per se 
mijn titel te behalen. Bij Rijkse is dat ook geen 
punt, er is geen up-or-outprincipe.’ 
Dat is bij sommige kantoren wel het geval. Zo sol-
liciteerde ze eens bij een organisatie waar haar 
direct werd gevraagd of ze een persoonlijk ont-
wikkelingsplan wilde inleveren. 
‘Daar stond ik niet voor open en ben daar ook op 
afgehaakt.’ Bij Rijkse voelt Breur zich net als elke 
andere collega gewaardeerd. ‘Ik ben breed opge-
leid en signaleer vrij snel zaken die de aandacht 
verdienen en een ondernemer verder kunnen 
helpen.’

VAN ELKAAR LEREN
De senior assistent-accountant haalt naast haar 
werkzaamheden veel plezier uit het begeleiden 
van jongere medewerkers. ‘Jongeren zijn ontzet-
tend goed met automatisering, daarvan kunnen 
oudere collega’s veel leren. Andersom hebben de 

ervaren mensen in het vak veel meer kennis en 
ervaring, iets waarvan jongeren weer veel kunnen 
leren. Dat is een fijne wisselwerking.’ 
De Nooijer vult aan dat een goede accountant 
vooral groeit door de ervaring die hij of zij opdoet. 
‘Als young professional beschik je over veel theo-
retische kennis die je in de praktijk moet leren 
toepassen. Elke klant is anders. Je begrijpt steeds 
beter wat zijn uitdagingen zijn als je wat langer 
meedraait.’

MEEDENKEN OVER ONTWIKKELINGEN 
Rijkse heeft daarnaast oog voor de vele ontwikke-
lingen in de sector. Breur: ‘Als medewerker heb je 
de mogelijkheid daarover mee te denken. Zo zijn 
er denktanks gevormd die meedenken over be-
paalde thema’s. Ook heeft het management 
Young-professionals een stem gegeven binnen 
het kantoor. ‘Die leden komen periodiek bijeen en 
hebben inspraak in de beleidsvorming.’ De Nooij-
er concludeert: ‘Het beroep van accountant is 
jong, dynamisch en uitdagend en allesbehalve ou-
bollig en stoffig. Bij Rijkse stralen we dat niet al-
leen uit, maar maken we het ook waar. Voor ons 
is het vanzelfsprekend dat we jongeren een stem 
geven en naar ze luisteren.’
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soonlijke omstandigheden en denken mee hoe ze 
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‘Mens centraal 
zetten is de basis’

RSM heeft altijd veel oog voor haar werknemers. Dat is de afgelopen tijd 
nóg meer versterkt. Met resultaat. Partner Gerard van der Waal en 
manager Charlotte Borgers verklaren het succes.

staan symbool voor het welkomgevoel waarop we 
veel de nadruk leggen’, merkt Van der Waal op. 
Borgers verklaart dit gevoel voor een groot deel 
uit de activiteiten die er worden georganiseerd: 
‘Door de aandacht te focussen op elkaar beter le-
ren kennen – bijvoorbeeld tijdens borrels – ko-
men privé en zakelijk dichter bij elkaar. Het draagt 
uiteindelijk allemaal bij aan een betere samen-
werking.’

ONBOARDING APP
Ondanks de krappe arbeidsmarkt lijkt het aantal 
jubilea bij RSM alleen maar toe te nemen. En dat 
zal volgens Van der Waal niet snel veranderen: 
‘Door het welkomgevoel nog meer te benadruk-
ken, krijgen sollicitanten – enkele maanden voor-
dat ze in dienst komen – toegang tot onze on-
boarding app. Met persoonlijke filmpjes, 
praktische informatie en diverse close-ups van 
onze kantoren worden ze al welkom geheten. 
Eenmaal in dienst organiseren we diverse kennis-
makingsdagen en gaan we wat dieper in op onze 
cultuur en wat die voor iedereen betekent.’ 
Het welkomgevoel vertaalt zich op de werkvloer 
naar een heel belangrijke basiseigenschap die ie-
dereen voelt. Borgers verwijst naar de jaarlijkse 
kick-off meeting van het auditseizoen: ‘De hele af-
deling komt bij elkaar, waarbij we iedereen ook 
echt stimuleren van zich te laten horen. Wat is er 
goed gegaan? Wat kan anders?’ Ook starters voe-
len daardoor dat er ruimte is voor hun eigen in-
breng. Van der Waal vult aan: ‘We zijn één RSM, 

De basis voor een employer-brandingstrategie 
begint voor RSM bij het centraal zetten van de 
mens. Van der Waal: ‘Dit komt naar voren in onze 
externe communicatie, zoals in onze vacature-
campagnes en recruitmentevenementen, maar 
ook intern in de onboardingperiode en bij het be-
houden van talent. Zo bieden we volop mogelijk-
heden op het gebied van ontwikkeling en vitaliteit. 
Bij RSM is er ruimte voor ontwikkeling en groei in 
jouw tempo; “The Power of Being You”.’ Vanuit die 
gedachte organiseren we veel activiteiten voor 
werknemers, bijvoorbeeld de jaarlijkse 
Accountants Academy. Borgers: ‘We komen met 
alle accountants bij elkaar voor een trainingspro-
gramma waarbij we nadrukkelijk de focus leggen 
op het sociale aspect, de werkcultuur en hoe je 
daar verder aan kunt bouwen. Je ontwikkelt zowel 
je hard skills als je soft skills.’

VITALITEIT
‘Vitaliteit is ook een belangrijk speerpunt voor 
onze collega’s’, vervolgt Van der Waal. ‘Iedere col-
lega krijgt een vitaliteitsbudget om vrij te beste-
den aan een favoriete sport, coaching of mindful-
ness. Maar RSM draagt ook bij aan maatschap-
pelijke betrokkenheid. Zo sponsoren we diverse 
goede doelen en zijn we grondlegger van het 
Depot van Boijmans van Beuningen in Rotterdam. 
Al deze initiatieven zijn voorbeelden van goed 
werkgeverschap naar onze collega’s toe.’ Betrok-
ken, informeel, sociaal. Het zijn enkele kwalifica-
ties die ze zelf veel terug horen van collega’s. ‘Ze 

maar wel een RSM waar de lijntjes onderling kort 
zijn en teams overzichtelijk blijven. Je voelt je niet 
een klein onderdeeltje van een groot geheel, 
maar je draagt écht iets bij.’

BEGELEIDING
Bij RSM staat begeleiding centraal. Senior colle-
ga’s helpen junior collega’s proactief en zelfs over 
de verschillende vestigingen heen. Dit menselijke 
element zit in de cultuur van de organisatie en is 
heel onderscheidend. Borgers: ‘Tijdens mijn 
RA-traject heb ik veel begeleiding mogen ontvan-
gen van senior collega’s bij mijn vestiging in 
Eindhoven, maar ook daarbuiten. Dat heb ik als 
enorm positief ervaren. Recent ben ik afgestu-
deerd en die bereidwilligheid om anderen te hel-
pen werkt aanstekelijk. Je voelt je gesteund en het 
laat zien hoe betrokken en persoonlijk onze cul-
tuur is.’  

MEEGAAN MET DE ONTWIKKELINGEN
De nieuwe generatie accountants kijkt anders 
naar werk en heeft andere eisen. Het is dus een 
noodzaak om – naast het hebben van een em-
ployer-brandingstrategie – ook mee te verande-
ren. Borgers ziet dat jonge instromers meer waar-

de hechten aan de manier waarop ze worden 
begeleid tijdens hun studie en carrière: ‘Door sa-
menwerkingen aan te gaan met studieverenigin-
gen en doordat collega’s zelf doceren, komen we 
als RSM al vroeg bij hen in beeld.’ Voor RSM geldt 
dat flexibiliteit bijna een voorwaarde is om op een 
fijne manier te kunnen werken. 
Van der Waal: ‘Wij geloven niet in een dichtgetim-
merd carrièrepad waaraan iedereen zich moet 
conformeren. Je eigen route kiezen en zelf ont-
dekken is veel belangrijker – en mensgerichter – 
dan een voorgeschreven traject volgen waar je 
halverwege niet meer achterstaat.’ Borgers om-
schrijft het werken bij RSM als een soort familie-
gevoel: ‘Het moment toen de inflatie omhoog-
schoot? RSM heeft als een van de weinigen vrij 
snel besloten – vanuit het bestuur – alle salarissen 
generiek te verhogen met 5 procent. En dat is pre-
cies wat je doet als je familie van elkaar bent. Je 
helpt elkaar.’ Naast inhoudelijk interessant werk is 
er bij RSM dus vooral oog voor de menselijke 
maat. ‘Groeien in jouw tempo op persoonlijk en 
professioneel vlak in een betrokken, informele en 
sociale omgeving op een manier die bij jou past, is 
waar wij voor staan’, concluderen Borgers en Van 
der Waal trots. 
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‘Mens centraal 
zetten is de basis’

RSM heeft altijd veel oog voor haar werknemers. Dat is de afgelopen tijd 
nóg meer versterkt. Met resultaat. Partner Gerard van der Waal en 
manager Charlotte Borgers verklaren het succes.

staan symbool voor het welkomgevoel waarop we 
veel de nadruk leggen’, merkt Van der Waal op. 
Borgers verklaart dit gevoel voor een groot deel 
uit de activiteiten die er worden georganiseerd: 
‘Door de aandacht te focussen op elkaar beter le-
ren kennen – bijvoorbeeld tijdens borrels – ko-
men privé en zakelijk dichter bij elkaar. Het draagt 
uiteindelijk allemaal bij aan een betere samen-
werking.’

ONBOARDING APP
Ondanks de krappe arbeidsmarkt lijkt het aantal 
jubilea bij RSM alleen maar toe te nemen. En dat 
zal volgens Van der Waal niet snel veranderen: 
‘Door het welkomgevoel nog meer te benadruk-
ken, krijgen sollicitanten – enkele maanden voor-
dat ze in dienst komen – toegang tot onze on-
boarding app. Met persoonlijke filmpjes, 
praktische informatie en diverse close-ups van 
onze kantoren worden ze al welkom geheten. 
Eenmaal in dienst organiseren we diverse kennis-
makingsdagen en gaan we wat dieper in op onze 
cultuur en wat die voor iedereen betekent.’ 
Het welkomgevoel vertaalt zich op de werkvloer 
naar een heel belangrijke basiseigenschap die ie-
dereen voelt. Borgers verwijst naar de jaarlijkse 
kick-off meeting van het auditseizoen: ‘De hele af-
deling komt bij elkaar, waarbij we iedereen ook 
echt stimuleren van zich te laten horen. Wat is er 
goed gegaan? Wat kan anders?’ Ook starters voe-
len daardoor dat er ruimte is voor hun eigen in-
breng. Van der Waal vult aan: ‘We zijn één RSM, 

De basis voor een employer-brandingstrategie 
begint voor RSM bij het centraal zetten van de 
mens. Van der Waal: ‘Dit komt naar voren in onze 
externe communicatie, zoals in onze vacature-
campagnes en recruitmentevenementen, maar 
ook intern in de onboardingperiode en bij het be-
houden van talent. Zo bieden we volop mogelijk-
heden op het gebied van ontwikkeling en vitaliteit. 
Bij RSM is er ruimte voor ontwikkeling en groei in 
jouw tempo; “The Power of Being You”.’ Vanuit die 
gedachte organiseren we veel activiteiten voor 
werknemers, bijvoorbeeld de jaarlijkse 
Accountants Academy. Borgers: ‘We komen met 
alle accountants bij elkaar voor een trainingspro-
gramma waarbij we nadrukkelijk de focus leggen 
op het sociale aspect, de werkcultuur en hoe je 
daar verder aan kunt bouwen. Je ontwikkelt zowel 
je hard skills als je soft skills.’

VITALITEIT
‘Vitaliteit is ook een belangrijk speerpunt voor 
onze collega’s’, vervolgt Van der Waal. ‘Iedere col-
lega krijgt een vitaliteitsbudget om vrij te beste-
den aan een favoriete sport, coaching of mindful-
ness. Maar RSM draagt ook bij aan maatschap-
pelijke betrokkenheid. Zo sponsoren we diverse 
goede doelen en zijn we grondlegger van het 
Depot van Boijmans van Beuningen in Rotterdam. 
Al deze initiatieven zijn voorbeelden van goed 
werkgeverschap naar onze collega’s toe.’ Betrok-
ken, informeel, sociaal. Het zijn enkele kwalifica-
ties die ze zelf veel terug horen van collega’s. ‘Ze 

maar wel een RSM waar de lijntjes onderling kort 
zijn en teams overzichtelijk blijven. Je voelt je niet 
een klein onderdeeltje van een groot geheel, 
maar je draagt écht iets bij.’

BEGELEIDING
Bij RSM staat begeleiding centraal. Senior colle-
ga’s helpen junior collega’s proactief en zelfs over 
de verschillende vestigingen heen. Dit menselijke 
element zit in de cultuur van de organisatie en is 
heel onderscheidend. Borgers: ‘Tijdens mijn 
RA-traject heb ik veel begeleiding mogen ontvan-
gen van senior collega’s bij mijn vestiging in 
Eindhoven, maar ook daarbuiten. Dat heb ik als 
enorm positief ervaren. Recent ben ik afgestu-
deerd en die bereidwilligheid om anderen te hel-
pen werkt aanstekelijk. Je voelt je gesteund en het 
laat zien hoe betrokken en persoonlijk onze cul-
tuur is.’  

MEEGAAN MET DE ONTWIKKELINGEN
De nieuwe generatie accountants kijkt anders 
naar werk en heeft andere eisen. Het is dus een 
noodzaak om – naast het hebben van een em-
ployer-brandingstrategie – ook mee te verande-
ren. Borgers ziet dat jonge instromers meer waar-

de hechten aan de manier waarop ze worden 
begeleid tijdens hun studie en carrière: ‘Door sa-
menwerkingen aan te gaan met studieverenigin-
gen en doordat collega’s zelf doceren, komen we 
als RSM al vroeg bij hen in beeld.’ Voor RSM geldt 
dat flexibiliteit bijna een voorwaarde is om op een 
fijne manier te kunnen werken. 
Van der Waal: ‘Wij geloven niet in een dichtgetim-
merd carrièrepad waaraan iedereen zich moet 
conformeren. Je eigen route kiezen en zelf ont-
dekken is veel belangrijker – en mensgerichter – 
dan een voorgeschreven traject volgen waar je 
halverwege niet meer achterstaat.’ Borgers om-
schrijft het werken bij RSM als een soort familie-
gevoel: ‘Het moment toen de inflatie omhoog-
schoot? RSM heeft als een van de weinigen vrij 
snel besloten – vanuit het bestuur – alle salarissen 
generiek te verhogen met 5 procent. En dat is pre-
cies wat je doet als je familie van elkaar bent. Je 
helpt elkaar.’ Naast inhoudelijk interessant werk is 
er bij RSM dus vooral oog voor de menselijke 
maat. ‘Groeien in jouw tempo op persoonlijk en 
professioneel vlak in een betrokken, informele en 
sociale omgeving op een manier die bij jou past, is 
waar wij voor staan’, concluderen Borgers en Van 
der Waal trots. 
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‘Werkplezier en 
ambitie gaan samen’

Een fris, eigentijds kantoor dat er alles aan doet om het werkgeluk van 
medewerkers te verhogen. Het is dé missie van Ruitenburg adviseurs & 
accountants. Een sabbatical om een wereldreis te maken? Geen 
probleem, aldus bestuursvoorzitter Jan-Pieter Bood, die afgelopen zomer 
zelf wekenlang door Afrika trok.

vlogs. Daarmee krijgen jonge professionals een 
idee hoe een werkdag bij Ruitenburg verloopt. 
’Soms schuurt de manier van communiceren met 
onze meer behoudende klanten’, ervaart Bood. 
‘Dat is dan maar zo.’

DIEP IN HET DNA
In het verlengde van de strategie streeft Ruiten-
burg ernaar het werkplezier te verhogen. ‘We 
hechten aan een gezonde work-life balance. Dat 
roept natuurlijk elk kantoor, maar we maken het 
ook echt waar. Het is daarbij belangrijk dat mana-
gers ernaar handelen en het goede voorbeeld ge-
ven. We begrijpen dat medewerkers naast hun 
werk ook een privéleven hebben. Dat zit diep in 
ons DNA.’ Bood verduidelijkt: ‘Geen enkele collega 
hoeft tot zeven uur op kantoor te zitten. Volgens 
onze filosofie hoeven mensen die carrière willen 
maken, niet harder te werken.’ Dat Ruitenburg 
zijn medewerkers koestert, kwam ook tot uiting in 
een inflatiecompensatie per 1 juli. Medewerkers 
krijgen daarmee maandelijks een structurele toe-
slag op het salaris.

FRISSE IDEEËN 
Waar word je gelukkig van? Dat is volgens Bood 
de vraag die elke collega zich regelmatig zou moe-
ten stellen. ‘Zelf ben ik er deze zomer zeven we-
ken tussenuit geweest met mijn gezin. We reden 
in onze Land Rover dwars door Afrika naar 
Senegal. Ik heb af en toe zo’n reis nodig, ook om-
dat het leidt tot frisse ideeën. Drie jaar geleden 

Ruitenburg adviseurs & accountants maakte de 
afgelopen jaren een opmerkelijke groeispurt 
door. Tien jaar geleden telde het kantoor twee 
vestigingen en 70 medewerkers, nu heeft 
Ruitenburg vier vestigingen en bijna 300 mede-
werkers. Het is inmiddels een middelgrote en 
kwalitatief hoogwaardige speler in de regio 
Den Haag/Rotterdam. De ambitie leeft om ook in 
de rest van de Randstad vestigingen te openen, 
vooral door fusies, maar ook door autonome 
groei. Hoe Ruitenburg dat voor elkaar bokst in 
een krappe arbeidsmarkt? ‘Door de medewerker 
op één te zetten’, vertelt Jan-Pieter Bood. Het is 
Ruitenburg menens: ‘Als het moet, weigeren we 
nieuwe klanten', zegt Bood stellig. ‘We verlangen 
niet van onze medewerkers dat ze 80 uur per 
week werken. Als mensen graag bij je willen wer-
ken én betrokken zijn, komt de groei vanzelf.’ 

AMICAAL KARAKTER
Sinds 2019 zet Ruitenburg, ingegeven door de 
krapte op de arbeidsmarkt, medewerkers cen-
traal in de strategie. Daarbij kent het fullservice 
advies- en accountantskantoor een informele be-
drijfscultuur. ‘We kleden ons casual, kennen korte 
lijntjes en noemen elkaar bij de voornaam.’
Dit amicale karakter komt ook terug in de ar-
beidsmarktcommunicatie. Vacatures zijn helder 
en aantrekkelijk geschreven. 'Solliciteren is mak-
kelijk’, vertelt HRM-manager Hilde Aerts. ‘Kandida-
ten hoeven alleen maar contactgegevens achter 
te laten.’ Op de site staan opvallend enthousiaste 

was ik vier maanden weg: op de Pamir Highway in 
Tadzjikistan bedacht ik de nieuwe bedrijfsstrate-
gie.’ Voor elke medewerker zit werkgeluk in iets 
anders. ‘Misschien wil een collega flexibel werken, 
onder werktijd kunnen sporten of de kinderen 
naar school kunnen brengen. Er is veel mogelijk.’

SPARREN MET EEN COACH 
Voor medewerkers van Ruitenburg is er volop 
ruimte voor ontwikkeling. ‘We geven collega’s mee 
dat ze zelf aan het stuur zitten en richting kunnen 
geven aan hun loopbaan. Doordat we in kleinere 
teams werken, krijgen collega's al snel meer ver-
antwoordelijkheid. Collega's hebben meer uitda-
ging en meer ontwikkelmogelijkheden’, vertelt 
Aerts. Het kantoor onderscheidt zich doordat het 
een talentcoach in dienst heeft. ‘Collega’s kunnen 
sparren over hun professionele ontwikkeling. De 
coach kan helpen bij het ontdekken van talen-
ten en drijfveren of bij het formuleren van het 
portfolio.’ Maar het gaat verder dan dat. Aerts: 
‘Collega’s kunnen bij de talentcoach aankloppen 
als ze ergens tegenaan lopen of als ze niet lekker 
in hun vel zitten. Doordat we een coach hebben, 
is de drempel laag om binnen te lopen, zo maken 
we mogelijke problemen vroegtijdig bespreekbaar.’

STRATEGISCH MEEDENKEN
Om de kennis en betrokkenheid van 
‘Ruitenburgers’ te vergroten, organiseert het kan-
toor vier keer per jaar T.LABs. Bood: ’Tijdens deze 
kennissessies komen talentvolle, jonge collega’s 
bij elkaar en buigen zich in multidisciplinaire 
teams over vaktechnische vraagstukken. Ieder 
jaar laten we deze collega’s bovendien meeden-
ken over de strategie van Ruitenburg. Ze brengen 
ook advies uit over toekomstig beleid.’ 
Aerts vult aan dat de deelnemers van T.LAB een 
inspirerend programma krijgen voorgeschoteld. 
'Vaak is er een bedrijfsbezoek, zodat collega’s een 
kijkje krijgen in de keuken van klanten. Daarnaast 
bieden we workshops aan die zijn gericht op per-
soonlijke ontwikkeling, zoals presentatievaardig-
heden en onderhandelen.’ 
Ruitenburg doet regelmatig tevredenheidsonder-
zoeken onder medewerkers. Bood: ‘Daaruit blijkt 
dat we slagen in onze missie: het werkplezier is 
hoog. Dat leidt niet alleen tot een succesvolle or-
ganisatie, ook maken we onze medewerkers tot 
enthousiaste ambassadeurs van Ruitenburg. Zij 
werven geregeld nieuwe mensen uit hun netwerk. 
Daar kan geen arbeidsmarktcampagne tegenop.’
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‘Werkplezier en 
ambitie gaan samen’

Een fris, eigentijds kantoor dat er alles aan doet om het werkgeluk van 
medewerkers te verhogen. Het is dé missie van Ruitenburg adviseurs & 
accountants. Een sabbatical om een wereldreis te maken? Geen 
probleem, aldus bestuursvoorzitter Jan-Pieter Bood, die afgelopen zomer 
zelf wekenlang door Afrika trok.

vlogs. Daarmee krijgen jonge professionals een 
idee hoe een werkdag bij Ruitenburg verloopt. 
’Soms schuurt de manier van communiceren met 
onze meer behoudende klanten’, ervaart Bood. 
‘Dat is dan maar zo.’

DIEP IN HET DNA
In het verlengde van de strategie streeft Ruiten-
burg ernaar het werkplezier te verhogen. ‘We 
hechten aan een gezonde work-life balance. Dat 
roept natuurlijk elk kantoor, maar we maken het 
ook echt waar. Het is daarbij belangrijk dat mana-
gers ernaar handelen en het goede voorbeeld ge-
ven. We begrijpen dat medewerkers naast hun 
werk ook een privéleven hebben. Dat zit diep in 
ons DNA.’ Bood verduidelijkt: ‘Geen enkele collega 
hoeft tot zeven uur op kantoor te zitten. Volgens 
onze filosofie hoeven mensen die carrière willen 
maken, niet harder te werken.’ Dat Ruitenburg 
zijn medewerkers koestert, kwam ook tot uiting in 
een inflatiecompensatie per 1 juli. Medewerkers 
krijgen daarmee maandelijks een structurele toe-
slag op het salaris.

FRISSE IDEEËN 
Waar word je gelukkig van? Dat is volgens Bood 
de vraag die elke collega zich regelmatig zou moe-
ten stellen. ‘Zelf ben ik er deze zomer zeven we-
ken tussenuit geweest met mijn gezin. We reden 
in onze Land Rover dwars door Afrika naar 
Senegal. Ik heb af en toe zo’n reis nodig, ook om-
dat het leidt tot frisse ideeën. Drie jaar geleden 

Ruitenburg adviseurs & accountants maakte de 
afgelopen jaren een opmerkelijke groeispurt 
door. Tien jaar geleden telde het kantoor twee 
vestigingen en 70 medewerkers, nu heeft 
Ruitenburg vier vestigingen en bijna 300 mede-
werkers. Het is inmiddels een middelgrote en 
kwalitatief hoogwaardige speler in de regio 
Den Haag/Rotterdam. De ambitie leeft om ook in 
de rest van de Randstad vestigingen te openen, 
vooral door fusies, maar ook door autonome 
groei. Hoe Ruitenburg dat voor elkaar bokst in 
een krappe arbeidsmarkt? ‘Door de medewerker 
op één te zetten’, vertelt Jan-Pieter Bood. Het is 
Ruitenburg menens: ‘Als het moet, weigeren we 
nieuwe klanten', zegt Bood stellig. ‘We verlangen 
niet van onze medewerkers dat ze 80 uur per 
week werken. Als mensen graag bij je willen wer-
ken én betrokken zijn, komt de groei vanzelf.’ 

AMICAAL KARAKTER
Sinds 2019 zet Ruitenburg, ingegeven door de 
krapte op de arbeidsmarkt, medewerkers cen-
traal in de strategie. Daarbij kent het fullservice 
advies- en accountantskantoor een informele be-
drijfscultuur. ‘We kleden ons casual, kennen korte 
lijntjes en noemen elkaar bij de voornaam.’
Dit amicale karakter komt ook terug in de ar-
beidsmarktcommunicatie. Vacatures zijn helder 
en aantrekkelijk geschreven. 'Solliciteren is mak-
kelijk’, vertelt HRM-manager Hilde Aerts. ‘Kandida-
ten hoeven alleen maar contactgegevens achter 
te laten.’ Op de site staan opvallend enthousiaste 

was ik vier maanden weg: op de Pamir Highway in 
Tadzjikistan bedacht ik de nieuwe bedrijfsstrate-
gie.’ Voor elke medewerker zit werkgeluk in iets 
anders. ‘Misschien wil een collega flexibel werken, 
onder werktijd kunnen sporten of de kinderen 
naar school kunnen brengen. Er is veel mogelijk.’

SPARREN MET EEN COACH 
Voor medewerkers van Ruitenburg is er volop 
ruimte voor ontwikkeling. ‘We geven collega’s mee 
dat ze zelf aan het stuur zitten en richting kunnen 
geven aan hun loopbaan. Doordat we in kleinere 
teams werken, krijgen collega's al snel meer ver-
antwoordelijkheid. Collega's hebben meer uitda-
ging en meer ontwikkelmogelijkheden’, vertelt 
Aerts. Het kantoor onderscheidt zich doordat het 
een talentcoach in dienst heeft. ‘Collega’s kunnen 
sparren over hun professionele ontwikkeling. De 
coach kan helpen bij het ontdekken van talen-
ten en drijfveren of bij het formuleren van het 
portfolio.’ Maar het gaat verder dan dat. Aerts: 
‘Collega’s kunnen bij de talentcoach aankloppen 
als ze ergens tegenaan lopen of als ze niet lekker 
in hun vel zitten. Doordat we een coach hebben, 
is de drempel laag om binnen te lopen, zo maken 
we mogelijke problemen vroegtijdig bespreekbaar.’

STRATEGISCH MEEDENKEN
Om de kennis en betrokkenheid van 
‘Ruitenburgers’ te vergroten, organiseert het kan-
toor vier keer per jaar T.LABs. Bood: ’Tijdens deze 
kennissessies komen talentvolle, jonge collega’s 
bij elkaar en buigen zich in multidisciplinaire 
teams over vaktechnische vraagstukken. Ieder 
jaar laten we deze collega’s bovendien meeden-
ken over de strategie van Ruitenburg. Ze brengen 
ook advies uit over toekomstig beleid.’ 
Aerts vult aan dat de deelnemers van T.LAB een 
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‘Onze kracht is 
verbondenheid’

Schuiteman mag geen familiebedrijf meer heten, maar heeft wel nog die 
waarden. ‘Hier wordt er naar je geluisterd en geïnvesteerd in je 
ontwikkeling. Wij noemen dat samen werken en samen groeien.’

ondernemende klanten. Het maakt niet uit hoe 
klein een bedrijf of organisatie nog is, zolang de 
energie ondernemend is.’ Ook, vertelt Koops, 
heeft Schuiteman veel directeur-grootaandeel-
houders (dga's) als klanten. Qua dienstverlening is 
Schuiteman een accountants- en advieskantoor, 
maar met een steeds bredere dienstverlening. Er 
is een accountancypraktijk en een audit- en assu-
rancepraktijk met data-analyse. Daarnaast zijn er 
de adviesdiensten: fiscale dienstverlening, juridi-
sche adviesdiensten, HR-diensten en consultancy 
en corporate finance. ‘Op het gebied van HR heb-
ben we recent onze dienstverlening uitgebreid, 
door een arbeidspsycholoog aan te nemen. We 
kijken nu dus ook vanuit de zachte kant van HR’, 
vertelt Koops.

DE FEITEN ACHTER DE CIJFERS
Terug naar de waarden van Schuiteman. De waar-
den heeft het kantoor samengevat als OPEN: 
Ondernemend, Persoonlijk, Eerlijk en No-nonsen-
se. Dat ondernemende gaat enerzijds over de 
aard van de klanten die Koops omschreef, maar is 
ook intern belangrijk. ‘We willen onze klanten 
graag verrassen door hen uit te dagen op hun 
ondernemerschap’, zegt Koops. ‘Dan gaat het om 
de feiten achter de cijfers. Wat speelt er bij de 
klant, en dat dan uitzoeken, dat is de reden waar-
om ik ooit accountant ben geworden.’ Zo gaat het 
gesprek naar de P van persoonlijk. Kesteloo ver-
telt: ‘Ik werk hier nu zo’n drieënhalf jaar en kwam 
van een van de grote kantoren. Bij Schuiteman 
gaat het er allemaal veel persoonlijker en laag-

‘Samen werken en samen groeien’, opent alge-
meen directeur Jorrit Koops van Schuiteman 
Accountants & Adviseurs het interview met hem 
en zijn collega Renske Kesteloo, controleleider bij 
het accountantskantoor: ‘Dat is het DNA van 
Schuiteman.’ Schuiteman, een middelgroot 
accountantskantoor, verspreid over vijf locaties: 
Huizen, Voorthuizen, Harderwijk, Barneveld en 
Ede-Veenendaal. Klanten heeft Schuiteman vooral 
in Midden-Nederland, van Huizen tot Utrecht en 
van Zwolle tot Arnhem. De ondernemende 
reputatie heeft Schuiteman te danken aan de op-
richter die het bedrijf in 1968 heeft opgericht. 
Koops gaat verder: ‘We hebben het imago van 
een klein, christelijk accountantskantoor op de 
Veluwe, maar dat is een te beperkte omschrijving. 
We hebben een laagdrempelig, overigens wel fors 
gegroeid kantoor, met inmiddels 180 werknemers. 
We zijn een ondernemende en open organisatie. 
We zijn iedere dag bezig met de ontwikkeling en 
groei van onze mensen. Bij Schuiteman werken 
ook mensen met allerlei achtergronden. De 
man-vrouwverdeling is bijna in balans, met 55 
procent man en 45 procent vrouw.'

ONDERNEMENDE KLANTEN
Dan de klanten. De grotere klanten van 
Schuiteman hebben een omzet van zo’n 400 tot 
500 miljoen euro. Een bepaalde omvang is echter 
niet per se wat klanten gemeen hebben: zowel 
groot als klein is welkom. Ook heeft Schuiteman 
niet meteen een sectorfocus. Wat dan wel de 
klanten verbindt? Koops licht toe: ‘We werken met 

drempeliger aan toe, zoals bij een familiebedrijf. 
Onze kracht is verbondenheid.’ 

EIGEN OPLEIDINGSCENTRUM
Ze gaat verder: ‘Er wordt naar je geluisterd. Ik zei 
eens: “Elk jaar komen er nieuwe assistenten bin-
nen en die worden individueel begeleid. Waarom 
maken we geen klasjes zodat ze samen kunnen 
groeien?” Toen zei de directie meteen: “Ga maar 
lekker doen.” Dat was ik niet gewend.’ 
Bijna elke collega doet naast de kerntaken wel 
iets extra’s. Kesteloo heeft voor de controleafde-
ling een eigen opleidingscentrum opgezet – eerst 
voor de jonkies en sinds kort ook voor de ervaren 
krachten. Verder wordt er voor de andere afdelin-
gen een ontwikkelingsprogramma voor talenten 
ontwikkeld. Kesteloo: ‘TOP gaan we het noemen.’ 
Het grote voordeel overigens van eigen opleidin-
gen versus die van bijvoorbeeld e-opleiders is dat 
je cursisten veel meer kunt meenemen in de 
praktijk en ook in het DNA van Schuiteman, voegt 
Kesteloo toe. ‘We vragen dan bijvoorbeeld een er-
varen accountant te vertellen over een bepaalde 
casus. Theorie en praktijk samenbrengen, werkt 
vaak erg inspirerend.’ Ook met klanten wordt 

liefst zo persoonlijk mogelijk omgegaan, vult 
Koops aan. ‘Als er ‘s ochtends om half acht moet 
worden afgesproken dan zijn wij er. Maar ook ju-
bilea, openingen en persoonlijke omstandigheden 
zijn een groot goed – we komen altijd langs om de 
betrokkenheid te tonen.’  In het klantcontact komt 
ook eerlijkheid – de E in OPEN – om de hoek kij-
ken. Hierbij gaat het erom een rechte rug te heb-
ben in de communicatie – ook als de boodschap 
niet makkelijk is. 

NO-NONSENSE EN TO-THE-POINT
No-nonsense tot slot, heeft alles te maken met 
hoe het kantoor wil communiceren. Koops: Bij 
ons geen ellenlange teksten maar to-the-point
informatie. Als eerste gaan we een rondje lopen 
bij de klant om het proces te begrijpen. En als die 
klant zegt: “Kunnen jullie morgen om acht uur 
komen?”, dan zijn we er om acht uur. Kwaliteit is 
doen wat we beloven, dat is het adagium.’

JORRIT KOOPS

SCHUITEMAN #39

‘WE WILLEN 
ONZE 
KLANTEN 
GRAAG 
VERRASSEN 
DOOR HEN 
UIT TE DAGEN 
IN HUN 
ONDER-
NEMERSCHAP’ 
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Van keukentafel tot 
Top 50-kantoor

Een jong team dat wil knallen voor de klant én plezier heeft op de 
werkvloer. Vallei Accountants is met zowel kleine MKB-ondernemers als 
grote (internationale) klanten een opvallend kantoor. ‘We grijpen kansen 
die op ons pad komen en die we leuk vinden’, zegt eigenaar Marfred de 
Leeuw.

uit op de Playstation die hier staat. Regelmatig 
zijn er borrels en leuke uitjes en komende winter 
gaan we skiën met elkaar.’ Dat het werkplezier 
groot is, blijkt uit de meest recente cultuurmeting. 
Maar liefst 92 procent geeft aan zich fi jn te voelen 
op de werkvloer. ‘Dat is bizar hoog’, zegt Lokhorst.

GAVE (INTERNATIONALE) KLANTEN
In de eerste jaren dat Vallei Accountants groeide, 
kreeg De Leeuw vaak het advies zich te specialise-
ren. ‘Maar dat wilde ik niet. Ik vond het belangrij-
ker dat gemotiveerde collega’s voldoende uitda-
ging houden en veel soorten klanten willen en 
kunnen bedienen: zowel MKB-ondernemers als 
grotere (internationale) klanten.’ Vallei 
Accountants is inmiddels een fullservice accoun-
tants- en advieskantoor met een snel groeiende 
audit- en adviespraktijk, een samenstelpraktijk en 
daarbij ook een (advies)tak voor agrarische bedrij-
ven. Vallei Accountants heeft sinds 2020 een 
vestiging in Amsterdam, waarmee het ook ‘gave 
internationale klanten’ bedient. ‘Onze collega’s 
zijn onlangs bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, Marokko 
en Zweden geweest voor audits bij onze klanten. 
We zijn misschien een beetje bijzonder kantoor’, 
zegt De Leeuw. ‘We grijpen kansen die op ons pad 
komen en die we leuk vinden.’

ENORME GEDREVENHEID 
De oprichter van Vallei Accountants valt op door 
zijn bevlogenheid en energie. Volgens zijn HR-
collega is die gedrevenheid ook voelbaar binnen 

Dertien jaar geleden begon Marfred de Leeuw 
aan de keukentafel met een eigen accountants-
kantoor. Na een carrière bij EY, een middelgroot 
kantoor en een uitstapje naar het bedrijfsleven, 
dacht hij het ‘gewoon’ zelf te gaan doen. De regis-
teraccountant en tevens belastingadviseur haalde 
enkele grote klanten binnen, nam al snel enkele 
collega’s aan en zag steeds kansen in de markt. 
Inmiddels telt Vallei Accountants 120 medewer-
kers en drie vestigingen; één in Amsterdam, één 
in Woudenberg en één in Barneveld. Dit jaar staat 
het kantoor voor het eerst in de Top 50. De 
oprichter zegt nuchter: ‘Als je goed werk afl evert 
met elkaar, dan komen de klanten vanzelf. Daar 
zijn we dankbaar voor.’ 
Een grotere uitdaging is het vinden van mensen. 
Maar ook daarin slaagt Vallei Accountants: 
‘Bovendien is er weinig verloop binnen het relatief 
jonge team met een gemiddelde leeftijd van rond 
de 28 jaar.’ Tot dusver groeide Vallei Accountants 
redelijk op gevoel. Om het personeelsbeleid 
verder te professionaliseren trok de organisatie 
per 1 september Jantine Lokhorst aan. Zij is ver-
antwoordelijk voor werving & selectie en gaat het 
goede werkgeverschap dat Vallei Accountants na-
streeft, verder vormgeven. ‘We vinden verbinding 
binnen het team belangrijk’, licht Lokhorst toe. 
‘Werk is meer dan zakelijke opdrachten uitvoeren, 
collega’s moeten het vooral ook leuk hebben met 
elkaar.’ Dat zit hem volgens Jantine Lokhorst in 
verschillende dingen. ‘In de pauzes spelen we 
vaak een potje Thirty Seconds of we dagen elkaar 

meteen een auto meenemen.’ De Leeuw wil ermee 
aangeven dat het kantoor houdt van snel schake-
len. Omdat veel nieuwe collega’s via het netwerk 
komen, gaat dit ook meestal goed.‘

WARS VAN HIËRARCHIE 
Het kantoor staat daarnaast open voor professio-
nals die bij de start misschien niet beschikken over 
de juiste papieren, maar wel gemotiveerd zijn deze 
te behalen. Zo werkt een voormalig interieurver-
zorgster van het kantoor op de HR-afdeling. ‘Deze 
jonge vrouw maakte twee keer de verkeerde 
studiekeuze, maar is gemotiveerd genoeg om zich 
verder te ontwikkelen. We vroegen haar of ze ons 
HR-team wilde komen versterken. Het beviel haar 
zo goed dat ze al snel haar PDL afrondde en nu 
een studie arbeidsrecht volgt’, vertelt De Leeuw. 
Het voorbeeld is tekenend voor de bedrijfscultuur. 
Vallei Accountants is wars van hiërarchie. ‘We heb-
ben geen management- of directieteam, iedereen 
kan meedenken’, legt de ondernemer uit. ‘Natuur-
lijk zijn er collega’s die door hun ervaring andere 
collega’s aansturen, maar we zijn een platte organi-
satie, waarin iedereen ideeën kan inbrengen. 
Niemand kijkt hier op een ander neer, alle collega’s 
zijn gelijk.’

MARFRED DE 
LEEUW

VALLEI #49

JANTINE 
LOKHORST

VALLEI 
(#49)

OMZET
11,4 miljoen

MEDEWERKERS
89 fte

de teams. ‘Ik vind dat echt opvallend. We houden 
van snel schakelen en denken actief mee met de 
klant.’
Vallei Accountants werkt daarbij met zelfsturende 
teams. ‘Door de verantwoordelijkheid bij deze 
teams te leggen, zijn collega’s gemotiveerd het 
beste uit zichzelf en de ondernemers te halen’, 
verduidelijkt De Leeuw. ‘In de samenstelpraktijk 
gaat het niet alleen om de jaarrekening, het is 
belangrijker met de klant vooruit te kijken. Daarbij 
willen we graag dat professionals de business van 
hun klant als hun eigen “toko” beschouwen.’ 
‘Vooral in de agri-praktijk komen onze professio-
nals vaak bij agrarische bedrijven over de vloer’, 
aldus Lokhorst. Wat bijzonder is: de collega’s bij 
Vallei Agri zijn vaak zelf boerendochter of -zoon. 

SNEL SCHAKELEN 
Snelheid toont Vallei Accountants ook bij het wer-
ven van nieuwe collega’s. De Leeuw schetst op 
welke opmerkelijke manier het kantoor onlangs 
een auditprofessional binnenhaalde. ‘Tijdens het 
eerste gesprek was er zo’n goede klik dat we 
spontaan enkele gesprekken met collega’s regel-
den. We stelden snel het arbeidscontract op en 
toen dat was getekend, kon de nieuwe collega 

Tekst: Naomi van Esschoten
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streeft, verder vormgeven. ‘We vinden verbinding 
binnen het team belangrijk’, licht Lokhorst toe. 
‘Werk is meer dan zakelijke opdrachten uitvoeren, 
collega’s moeten het vooral ook leuk hebben met 
elkaar.’ Dat zit hem volgens Jantine Lokhorst in 
verschillende dingen. ‘In de pauzes spelen we 
vaak een potje Thirty Seconds of we dagen elkaar 

meteen een auto meenemen.’ De Leeuw wil ermee 
aangeven dat het kantoor houdt van snel schake-
len. Omdat veel nieuwe collega’s via het netwerk 
komen, gaat dit ook meestal goed.‘

WARS VAN HIËRARCHIE 
Het kantoor staat daarnaast open voor professio-
nals die bij de start misschien niet beschikken over 
de juiste papieren, maar wel gemotiveerd zijn deze 
te behalen. Zo werkt een voormalig interieurver-
zorgster van het kantoor op de HR-afdeling. ‘Deze 
jonge vrouw maakte twee keer de verkeerde 
studiekeuze, maar is gemotiveerd genoeg om zich 
verder te ontwikkelen. We vroegen haar of ze ons 
HR-team wilde komen versterken. Het beviel haar 
zo goed dat ze al snel haar PDL afrondde en nu 
een studie arbeidsrecht volgt’, vertelt De Leeuw. 
Het voorbeeld is tekenend voor de bedrijfscultuur. 
Vallei Accountants is wars van hiërarchie. ‘We heb-
ben geen management- of directieteam, iedereen 
kan meedenken’, legt de ondernemer uit. ‘Natuur-
lijk zijn er collega’s die door hun ervaring andere 
collega’s aansturen, maar we zijn een platte organi-
satie, waarin iedereen ideeën kan inbrengen. 
Niemand kijkt hier op een ander neer, alle collega’s 
zijn gelijk.’

MARFRED DE 
LEEUW

VALLEI #49

JANTINE 
LOKHORST

VALLEI 
(#49)

OMZET
11,4 miljoen

MEDEWERKERS
89 fte

de teams. ‘Ik vind dat echt opvallend. We houden 
van snel schakelen en denken actief mee met de 
klant.’
Vallei Accountants werkt daarbij met zelfsturende 
teams. ‘Door de verantwoordelijkheid bij deze 
teams te leggen, zijn collega’s gemotiveerd het 
beste uit zichzelf en de ondernemers te halen’, 
verduidelijkt De Leeuw. ‘In de samenstelpraktijk 
gaat het niet alleen om de jaarrekening, het is 
belangrijker met de klant vooruit te kijken. Daarbij 
willen we graag dat professionals de business van 
hun klant als hun eigen “toko” beschouwen.’ 
‘Vooral in de agri-praktijk komen onze professio-
nals vaak bij agrarische bedrijven over de vloer’, 
aldus Lokhorst. Wat bijzonder is: de collega’s bij 
Vallei Agri zijn vaak zelf boerendochter of -zoon. 

SNEL SCHAKELEN 
Snelheid toont Vallei Accountants ook bij het wer-
ven van nieuwe collega’s. De Leeuw schetst op 
welke opmerkelijke manier het kantoor onlangs 
een auditprofessional binnenhaalde. ‘Tijdens het 
eerste gesprek was er zo’n goede klik dat we 
spontaan enkele gesprekken met collega’s regel-
den. We stelden snel het arbeidscontract op en 
toen dat was getekend, kon de nieuwe collega 

Tekst: Naomi van Esschoten
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Alle ruimte voor 
eigen initiatief 

Geen interessantdoenerij, niet strak in het pak naar een afspraak. 
Accountancy zonder gedoe is het motto van Vermetten | accountants en 
adviseurs. ‘Daar voelen zowel klanten als medewerkers zich comfortabel 
bij.’ 

overnames.’ Vermetten breidt momenteel uit in 
de regio Eindhoven, heeft 8 locaties in Noord-
Brabant en verwacht voor 2023 een omzet van 30 
miljoen. (250 FTE). Het kantoor opende onlangs 
haar tweede vestiging in Tilburg, direct naast de 
universiteit. Zo is Vermetten letterlijk in beeld bij 
jongeren.

NIET STRAK IN HET PAK
Wat is de aantrekkingskracht van Vermetten? Drie 
jonge collega’s vertellen waarom zij zich hier thuis 
voelen. Zo kwam Tristan te Bogt in 2019 als werk-
student binnen. Eigenlijk dacht hij na zijn studie 
bedrijfseconomie op een finance-functie in het 
bedrijfsleven te solliciteren. Maar zijn teamleider 
overtuigde hem te blijven. Te Bogt keek mee op 
verschillende plekken in de organisatie en is in-
middels assistent-accountant in de audit-praktijk. 
‘We gaan niet strak in het pak naar de klant, en 
doen niet onnodig interessant. We steken onze 
energie liever in de klant.’ Volgens de 27-jarige 
professional krijgen medewerkers al snel eigen 
verantwoordelijkheid. ‘Je mag mee naar klanten 
en ook jouw visie geven. Doordat je vrijheid en 
vertrouwen krijgt, ben je extra gemotiveerd goed 
te presteren.’ 
Wat te Bogt daarnaast waardeert: ‘Binnen het 
team voelt de een zich niet beter dan de ander. Ik 
vind deze no nonsense-mentaliteit heel normaal. 
Maar dat is het niet als ik de verhalen beluister 
van vrienden die bij een Big4-kantoor werken. 
Daar is de relatie met klanten en leidinggevenden 
formeler.’

Het is voor een accountantskantoor een koud 
kunstje om MKB-ondernemers te overladen met 
dure rapportages over de bedrijfsvoering. Maar 
zit ieder bedrijf, groot of klein, daarop te wach-
ten? Volgens accountantsorganisatie Vermetten 
niet. Het Brabantse kantoor verleent ‘accountancy 
zonder gedoe’ en helpt de ondernemer met dien-
sten waar hij echt behoefte aan heeft. Vermetten 
wil deskundig, daadkrachtig en doeltreffend zijn. 
Die no nonsense-mentaliteit zit ook in de bedrijfs-
cultuur. ‘We hebben geen twee of drie bestuursla-
gen. We gruwelen van hiërarchie’, zegt directeur 
Stef Mol. De strategie van Vermetten kent drie 
pijlers: Ondernemerschap, Lerende Organisatie 
en Groei. ‘We leggen veel verantwoordelijkheid bij 
onze medewerkers. Leidinggevenden én mede-
werkers zijn helemaal niet gebaat bij een strak 
aangestuurde organisatie. Collega’s presteren 
beter als ze zelf initiatief kunnen nemen’, licht Mol 
toe. Daarbij is aandacht voor persoonlijke ontwik-
keling belangrijk. Vermetten heeft een eigen 
Academy en wil een lerende organisatie zijn. 
‘Fouten maken mag, mits je ervan leert; dat is 
ondernemend werknemerschap’, vindt Mol. 
Opvallend is de sterke groei die Vermetten de af-
gelopen jaren doormaakte. ‘Groei is geen doel op 
zich’, zegt de Vermetten-directeur. ‘Dat we regel-
matig een kantoor overnemen, is onder andere 
belangrijk om aantrekkelijk te blijven voor jonge 
mensen. We zijn hip en happening; het zorgt voor 
dynamiek en biedt kansen. Overigens letten we er 
kritisch op of een kantoor wel bij ons DNA past. 
Daarnaast groeien we harder autonoom dan door 

GELIJKWAARDIG
Ook collega Bo Schoggers prijst de weinig 
hiërarchische cultuur bij Vermetten. ‘Ik kan altijd 
bij mijn leidinggevenden binnenlopen, ze zijn 
makkelijker te benaderen. De relaties zijn gelijk-
waardig.’ Schoggers zit in het tweede jaar van de 
praktijkopleiding voor RA. ‘De collega’s zijn be-
hulpzaam. Van een haantjescultuur is geen spra-
ke. Bij Vermetten blinken we niet als individu uit, 
we vormen samen een team. Dat voelt zo 
binnen het hele kantoor’. Rudi Peeters werkte 
eerder als bedrijfsadviseur en relatiebeheerder in 
de samenstelpraktijk bij een accountantskantoor 
in Made. In 2016 werd dit kantoor overgenomen 
door Vermetten. Onlangs verhuisde Peeters met 
zijn team naar een pand in Etten-Leur, samen met 
collega’s van andere vestigingen. Sindsdien heeft 
hij de leiding over een gedeelte van het team. ‘We 
creëerden een gemoedelijke sfeer, iedereen trekt 
makkelijk met elkaar op. In het team zitten veel 
jonge collega’s, maar ook meer ervaren mensen.’ 
De samenwerking tussen deze generaties ver-
loopt soepel. ‘Er wordt naar iedereen geluisterd. 
Als iemand een goed idee heeft over een bepaald 
proces, proberen we dat uit. Het maakt niet uit of 
dat wordt geopperd door een junior-, medior- of 

senior-collega.’ Zijn collega Te Bogt herkent dat. 
‘Als ik tijdens een controle- of adviesbezoek voor 
het eerst bij een klant kom en denk dat iets 
efficiënter kan, durf ik dat te zeggen.’

LERENDE CULTUUR 
Vermetten vindt daarnaast persoonlijke ontwikke-
ling belangrijk. De collega’s hebben elk hun eigen 
ervaring. Schoggers: ‘Als ik verwacht vast te lopen 
met school, wordt meegedacht hoe ik de week 
anders kan indelen waardoor ik meer tijd voor 
studie heb. Dat is heel ruimdenkend.’ Enkele 
maanden geleden behaalde Peeters zijn AA-titel. 
Zonder dat hij daarom vroeg gaf zijn leidingge-
vende hem twee dagen vrij voor het eindgesprek. 
‘Zo’n belangrijk moment moest ik grondig voorbe-
reiden.’ Te Bogt waardeert de lerende cultuur bij 
Vermetten. ‘Binnen het team evalueren we altijd 
opdrachten die we samen bij een klant uitvoer-
den. Het is daarnaast bijzonder dat junior-
collega’s worden aangemoedigd partners om 
feedback te vragen. ‘Als junior ben je geneigd te 
denken dat het wel goed zal zijn als je niets hoort. 
Je wil partners niet storen. Toch trekken wij ze re-
gelmatig aan hun jasje en daar staan ze ook voor 
open.’

BO 
SCHOGGERS

VERMETTEN #31

‘DOOR HET VERTROUWEN DAT JE 
KRIJGT, BEN JE EXTRA GEMOTIVEERD 
TE PRESTEREN’
Tristan te Bogt
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overnames.’ Vermetten breidt momenteel uit in 
de regio Eindhoven, heeft 8 locaties in Noord-
Brabant en verwacht voor 2023 een omzet van 30 
miljoen. (250 FTE). Het kantoor opende onlangs 
haar tweede vestiging in Tilburg, direct naast de 
universiteit. Zo is Vermetten letterlijk in beeld bij 
jongeren.

NIET STRAK IN HET PAK
Wat is de aantrekkingskracht van Vermetten? Drie 
jonge collega’s vertellen waarom zij zich hier thuis 
voelen. Zo kwam Tristan te Bogt in 2019 als werk-
student binnen. Eigenlijk dacht hij na zijn studie 
bedrijfseconomie op een finance-functie in het 
bedrijfsleven te solliciteren. Maar zijn teamleider 
overtuigde hem te blijven. Te Bogt keek mee op 
verschillende plekken in de organisatie en is in-
middels assistent-accountant in de audit-praktijk. 
‘We gaan niet strak in het pak naar de klant, en 
doen niet onnodig interessant. We steken onze 
energie liever in de klant.’ Volgens de 27-jarige 
professional krijgen medewerkers al snel eigen 
verantwoordelijkheid. ‘Je mag mee naar klanten 
en ook jouw visie geven. Doordat je vrijheid en 
vertrouwen krijgt, ben je extra gemotiveerd goed 
te presteren.’ 
Wat te Bogt daarnaast waardeert: ‘Binnen het 
team voelt de een zich niet beter dan de ander. Ik 
vind deze no nonsense-mentaliteit heel normaal. 
Maar dat is het niet als ik de verhalen beluister 
van vrienden die bij een Big4-kantoor werken. 
Daar is de relatie met klanten en leidinggevenden 
formeler.’

Het is voor een accountantskantoor een koud 
kunstje om MKB-ondernemers te overladen met 
dure rapportages over de bedrijfsvoering. Maar 
zit ieder bedrijf, groot of klein, daarop te wach-
ten? Volgens accountantsorganisatie Vermetten 
niet. Het Brabantse kantoor verleent ‘accountancy 
zonder gedoe’ en helpt de ondernemer met dien-
sten waar hij echt behoefte aan heeft. Vermetten 
wil deskundig, daadkrachtig en doeltreffend zijn. 
Die no nonsense-mentaliteit zit ook in de bedrijfs-
cultuur. ‘We hebben geen twee of drie bestuursla-
gen. We gruwelen van hiërarchie’, zegt directeur 
Stef Mol. De strategie van Vermetten kent drie 
pijlers: Ondernemerschap, Lerende Organisatie 
en Groei. ‘We leggen veel verantwoordelijkheid bij 
onze medewerkers. Leidinggevenden én mede-
werkers zijn helemaal niet gebaat bij een strak 
aangestuurde organisatie. Collega’s presteren 
beter als ze zelf initiatief kunnen nemen’, licht Mol 
toe. Daarbij is aandacht voor persoonlijke ontwik-
keling belangrijk. Vermetten heeft een eigen 
Academy en wil een lerende organisatie zijn. 
‘Fouten maken mag, mits je ervan leert; dat is 
ondernemend werknemerschap’, vindt Mol. 
Opvallend is de sterke groei die Vermetten de af-
gelopen jaren doormaakte. ‘Groei is geen doel op 
zich’, zegt de Vermetten-directeur. ‘Dat we regel-
matig een kantoor overnemen, is onder andere 
belangrijk om aantrekkelijk te blijven voor jonge 
mensen. We zijn hip en happening; het zorgt voor 
dynamiek en biedt kansen. Overigens letten we er 
kritisch op of een kantoor wel bij ons DNA past. 
Daarnaast groeien we harder autonoom dan door 

GELIJKWAARDIG
Ook collega Bo Schoggers prijst de weinig 
hiërarchische cultuur bij Vermetten. ‘Ik kan altijd 
bij mijn leidinggevenden binnenlopen, ze zijn 
makkelijker te benaderen. De relaties zijn gelijk-
waardig.’ Schoggers zit in het tweede jaar van de 
praktijkopleiding voor RA. ‘De collega’s zijn be-
hulpzaam. Van een haantjescultuur is geen spra-
ke. Bij Vermetten blinken we niet als individu uit, 
we vormen samen een team. Dat voelt zo 
binnen het hele kantoor’. Rudi Peeters werkte 
eerder als bedrijfsadviseur en relatiebeheerder in 
de samenstelpraktijk bij een accountantskantoor 
in Made. In 2016 werd dit kantoor overgenomen 
door Vermetten. Onlangs verhuisde Peeters met 
zijn team naar een pand in Etten-Leur, samen met 
collega’s van andere vestigingen. Sindsdien heeft 
hij de leiding over een gedeelte van het team. ‘We 
creëerden een gemoedelijke sfeer, iedereen trekt 
makkelijk met elkaar op. In het team zitten veel 
jonge collega’s, maar ook meer ervaren mensen.’ 
De samenwerking tussen deze generaties ver-
loopt soepel. ‘Er wordt naar iedereen geluisterd. 
Als iemand een goed idee heeft over een bepaald 
proces, proberen we dat uit. Het maakt niet uit of 
dat wordt geopperd door een junior-, medior- of 

senior-collega.’ Zijn collega Te Bogt herkent dat. 
‘Als ik tijdens een controle- of adviesbezoek voor 
het eerst bij een klant kom en denk dat iets 
efficiënter kan, durf ik dat te zeggen.’

LERENDE CULTUUR 
Vermetten vindt daarnaast persoonlijke ontwikke-
ling belangrijk. De collega’s hebben elk hun eigen 
ervaring. Schoggers: ‘Als ik verwacht vast te lopen 
met school, wordt meegedacht hoe ik de week 
anders kan indelen waardoor ik meer tijd voor 
studie heb. Dat is heel ruimdenkend.’ Enkele 
maanden geleden behaalde Peeters zijn AA-titel. 
Zonder dat hij daarom vroeg gaf zijn leidingge-
vende hem twee dagen vrij voor het eindgesprek. 
‘Zo’n belangrijk moment moest ik grondig voorbe-
reiden.’ Te Bogt waardeert de lerende cultuur bij 
Vermetten. ‘Binnen het team evalueren we altijd 
opdrachten die we samen bij een klant uitvoer-
den. Het is daarnaast bijzonder dat junior-
collega’s worden aangemoedigd partners om 
feedback te vragen. ‘Als junior ben je geneigd te 
denken dat het wel goed zal zijn als je niets hoort. 
Je wil partners niet storen. Toch trekken wij ze re-
gelmatig aan hun jasje en daar staan ze ook voor 
open.’
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Samen zorgen voor 
jouw carrière

Ben jij toe aan een nieuwe stap in je carrière? Dan ben je aan het juiste 
adres bij Visser & Visser. De accountants- en adviesorganisatie wordt 
gedreven door innovatie, er is ruimte voor ontwikkeling en er is 
aandacht voor elkaar. ‘Dit zijn niet zomaar loze beloften. Je bent altijd 
van betekenis voor anderen.’

van jouw persoonlijkheid en gedrag op anderen 
om jou heen? Je leert er ontzettend veel van. Je 
ontdekt je eigen sterktes en zwaktes en hoe je die 
kunt inzetten om met je team samen te werken. 
Ook in het contact met klanten maakt Van Beve-
ren dankbaar gebruik van de skills die hij opdeed 
tijdens de Academy. ‘Het is een groot deel psycho-
logie. Je leert hoe bepaalde karaktereigenschap-
pen van mensen werken en hoe je daarvan op 
een positieve manier gebruik kunt maken. Daar-
op kan ik terugvallen in discussies die ik wel eens 
heb met klanten. Het helpt om te weten op welke 
knoppen je moet drukken om het gesprek de juis-
te kant op te krijgen.’

AANDACHT VOOR ELKAAR
In zijn rol als mentor helpt Robert van Beveren 
ook andere collega’s ontwikkelen. ‘Bij Visser & 
Visser ben je altijd van betekenis voor anderen. 
Voor je collega's, voor ondernemers en voor de 
wereld om ons heen. Het mooie van mentor zijn, 
vind ik dat je van dichtbij de ontwikkeling van col-
lega’s meemaakt en daarbij een persoonlijke 
band opbouwt. Soms zijn gesprekken heel gevoe-
lig, dat helpt mij enorm om de mentee te begrij-
pen en te helpen in zijn specifieke situatie. Ik 
begeleid mijn mentees in hun ontwikkeling als 
professional binnen de audit. Samen zoeken we 

Voor Robert van Beveren, extern accountant bij 
het accountants- en advieskantoor, betekent wer-
ken bij Visser & Visser de mogelijkheden krijgen 
opleidingen en trainingen te volgen die passen bij 
zijn ambities en persoonlijke ontwikkeling. Van 
Beveren is onderdeel van het team International 
Business binnen Visser & Visser. Dit team staat 
klaar voor ondernemers die te maken krijgen met 
internationale vraagstukken. ‘Vaak zijn dat wat 
meer complexe vraagstukken. Je moet rekening 
houden met een andere cultuur, verschillen in 
wet- en regelgeving. Je begeleidt bedrijven met 
ingewikkelde structuren, zoals verschillende be-
drijven binnen een groep waarbij belangen meer 
versplinterd kunnen zijn dan bij nationale op-
drachten. Op internationaal vlak krijgen de thema 
’s control, duurzaamheid en verslaggeving nog 
meer aandacht dan in Nederland. Dat vormt een 
extra uitdaging en daaruit haal ik veel plezier.’

RUIMTE VOOR ONTWIKKELING
Vorig jaar nam de externe accountant deel aan de 
Visser & Visser Academy, een traject dat zich richt 
op de persoonlijke ontwikkeling van medewer-
kers. Een uitermate boeiend traject, volgens 
Robert van Beveren. ‘Leiderschap stond centraal 
in het traject dat ik volgde. Wie ben je als mens, 
hoe kom je over op anderen en wat is de invloed 

naar ontwikkelpunten en ook vorm ik een spiegel 
voor het gedrag van de mentee.’ Wat is het voor-
deel van een mentor hebben binnen een organi-
satie? Van Beveren: ‘Je kunt je persoonlijke doelen 
scherpstellen met je mentor, je hebt een uitlaat-
klep binnen de organisatie en iemand die zijn of 
haar kennis en ervaring wil gebruiken om je ver-
der te helpen ontwikkelen als mens. Er is altijd ie-
mand bekend met jouw doelen, maar ook iemand 
van wie je feedback, of beter “feedforward”, mag 
verwachten. Mentor zijn maakt mij ook bewuster 
van mijn eigen ontwikkeling.”

GEDREVEN DOOR INNOVATIE
Hanno Verweij werkt als Teamleider Salesforce bij 
Growteq, IT businessunit van Visser & Visser. In 
deze rol is hij verantwoordelijk voor het monito-
ren van de projecten die zijn team uitvoert. 
‘Samen met mijn team ben ik met onze klanten in 
gesprek over hun wensen en behoeftes op het 
gebied van automatisering. Die wensen vertalen 
we naar oplossingen op het Salesforce-platform. 
Inmiddels ben ik als teamleider meer verantwoor-
delijk voor de planning en aansturing van het 
team.’ Die organiserende en faciliterende rol ligt 
Verweij goed. ‘Ik denk er graag over na hoe we 

het met elkaar zo kunnen organiseren dat we als 
team zo efficiënt en soepel mogelijk opereren en 
de klant op de best mogelijke manier helpen. We 
zoeken met elkaar naar een manier om ieders ex-
pertise zo goed mogelijk te benutten. Dat is een 
leuke uitdaging.’ 

GEREEDSCHAPSKIST OPTIMALISEREN
In IT-land wisselen nieuwe applicaties en ontwik-
keltalen zich in rap tempo af. Volgens Hanno 
Verweij een van de redenen waarom dit vak nooit 
verveelt. ‘Er verandert enorm veel. Nieuwe appli-
caties, platformen en ontwikkeltalen zijn gereed-
schappen die wij kunnen gebruiken voor oplos-
singen die we inzetten voor onze klanten. Het 
productenportfolio van Salesforce breidt enorm 
uit, het is soms een hele uitdaging dat bij te hou-
den. Maar voor ons ook een mooie gelegenheid 
om onze gereedschapskist steeds weer te optima-
liseren en oplossingen voor onze klanten te ver-
beteren.’
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van jouw persoonlijkheid en gedrag op anderen 
om jou heen? Je leert er ontzettend veel van. Je 
ontdekt je eigen sterktes en zwaktes en hoe je die 
kunt inzetten om met je team samen te werken. 
Ook in het contact met klanten maakt Van Beve-
ren dankbaar gebruik van de skills die hij opdeed 
tijdens de Academy. ‘Het is een groot deel psycho-
logie. Je leert hoe bepaalde karaktereigenschap-
pen van mensen werken en hoe je daarvan op 
een positieve manier gebruik kunt maken. Daar-
op kan ik terugvallen in discussies die ik wel eens 
heb met klanten. Het helpt om te weten op welke 
knoppen je moet drukken om het gesprek de juis-
te kant op te krijgen.’

AANDACHT VOOR ELKAAR
In zijn rol als mentor helpt Robert van Beveren 
ook andere collega’s ontwikkelen. ‘Bij Visser & 
Visser ben je altijd van betekenis voor anderen. 
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Voor Robert van Beveren, extern accountant bij 
het accountants- en advieskantoor, betekent wer-
ken bij Visser & Visser de mogelijkheden krijgen 
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naar ontwikkelpunten en ook vorm ik een spiegel 
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GEDREVEN DOOR INNOVATIE
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het met elkaar zo kunnen organiseren dat we als 
team zo efficiënt en soepel mogelijk opereren en 
de klant op de best mogelijke manier helpen. We 
zoeken met elkaar naar een manier om ieders ex-
pertise zo goed mogelijk te benutten. Dat is een 
leuke uitdaging.’ 

GEREEDSCHAPSKIST OPTIMALISEREN
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caties, platformen en ontwikkeltalen zijn gereed-
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‘Durf te dromen!’ 

Voor ieder accountantskantoor is een gezonde klantrelatie topprioriteit. 
Voor Wesselman begint die al bij het geluk van de medewerker. 
Vennoten Erik Jasper Noll en Gülhan Üçgül lichten deze jarenlange 
succesformule toe.

grotere cultuur die – ook mede door het funda-
ment – al jaren is gericht op persoonlijke en vak-
technische ontwikkeling. Üçgül: ‘Durf te dromen 
en deel die met ons. Dat is een belangrijke bood-
schap die organisatiebreed wordt gevoeld. Samen 
kijken we hoe we elkaar kunnen helpen.’ 
‘En daarbij liggen alle opties open’, vult Noll aan. 
‘Gaat je hart meer uit naar consultancy dan 
accountancy? Dan bouwen we daarvoor samen 
een traject. Soms lukt dat en soms ook niet.’

‘WEZENLIJK ANDERS’ 
Niemand heeft een eigen werkplek, dichte deuren 
zie je nauwelijks, ronde tafels om even bij elkaar 
te zitten. Ze maken Wesselman ‘wezenlijk anders’. 
Üçgül: ‘Het valt ook sollicitanten op dat we alle-
maal door elkaar zitten, dat vinden ze echt leuk. 
En dat is precies wat we willen uitstralen; vrijheid, 
flexibiliteit en niet zo strak omlijnd met vaste ka-
ders. Het is een goede basis voor een kwaliteits-
gerichte cultuur.’ 
Kernwaarden zoals gastvrijheid, energiek, samen-
hang en kwaliteit zijn bij Wesselman niet alleen 
een doel op zichzelf, maar tegelijkertijd een voe-
dingsbodem die goed wordt onderhouden. Noll: 
‘We houden vier keer per jaar een ‘pulse meting’ 
om te achterhalen waaraan we nog meer aan-
dacht moeten besteden. De aanbevelingen en ac-
ties die daar uitkomen, bespreken we openlijk 
met elkaar.’ Een van de resultaten uit zo’n pulse 
meting is de maandelijkse lunchsessie waar ieder-
een de ruimte krijgt om zijn of haar persoonlijke 
of zakelijke succes te delen: ‘We kwamen net uit 

Gelukkige werknemers maken gelukkige klanten. 
Het klinkt zo eenvoudig. Wesselman heeft een 
masterplan ontwikkeld waarin onder andere ‘het 
werkgeluk van de werknemer’ onderdeel wordt 
van de bedrijfscultuur. Ook de klant en de doelen 
voor de toekomst maken hier onderdeel van uit. 
Noll: ‘We hebben eerst onderzocht wat er leeft 
binnen onze organisatie en hoe ver we zijn. De te-
rugkoppeling van medewerkers is ontzettend be-
langrijk om tot een goed fundament te komen 
voor je missie, visie en waarden.’ 

COLLECTIEF BELANG
Üçgül legt uit waarom dat fundament zo belang-
rijk is: ‘Gelukkige medewerkers maken tevreden 
klanten, tevreden klanten maken een gezonde 
organisatie. Als we al onze besluitvorming doen 
vanuit dit fundament, zal het resultaat ook in het 
belang zijn van het collectief. Alles wat je dan 
samen doet, doe je vanuit dezelfde waarden. Dat 
draagt allemaal bij aan de gezamenlijke doelstel-
ling de klant zo optimaal mogelijk te helpen.’ 
Het collectieve belang is – nog steeds – goed voel-
baar op de werkvloer, bevestigt ook Noll: ‘Als je bij 
ons rondloopt, zie je geen onderscheid tussen 
een vennoot of iemand anders. Je merkt het 
onderling ook niet in de teams, we zijn een heel 
platte organisatie waar het makkelijk is in contact 
te komen. We zijn daar ontzettend trots op.’ 
Functioneringsgesprekken? Daarvan namen ze bij 
Wesselman al jaren geleden afscheid: ‘Je ambities 
en de weg ernaartoe moeten centraal staan’, 
vertelt Üçgül. Het blijkt een kenmerk van een veel 

de coronatijd. Uit eerdere metingen bleek er toen 
een brede behoefte te zijn om 
elkaar vaker op te zoeken. Recent deden we weer 
een meting. Wat blijkt? De samenhang die voor 
corona werd gevoeld zat weer op het oude 
niveau! Het meten van de impact van ingezette 
acties is erg waardevol.’ 

DIVERSITEIT EN BETROKKENHEID
Typerend voor de cultuur bij Wesselman is de 
wintersport van vorig jaar: ‘Van de 140 collega’s 
gingen er 118 mee. Op dit moment ligt er een idee 
bij een groepje medewerkers om zelf een volgen-
de wintersport te organiseren. Deze betrokken-
heid naar elkaar is typerend voor de informele 
cultuur in onze organisatie.’ Noll benadrukt dat 
het niet alleen gaat om betrokkenheid: ‘We heb-
ben onlangs een “convenant diversiteit” onderte-
kend met het NBA voor meer inclusiviteit en di-
versiteit. We zijn daarin als kantoor al heel ver. We 
hadden nog laatst een lunch met alle collega’s. 
Iedereen keek toen bewust om zich heen hoe 
divers ons kantoor eigenlijk is. Dat was mooi om 
te zien.’ 
‘Diversiteit is niet een doel’, voegt Üçgül toe: ‘Met 
diversiteit zorg je voor meer creativiteit en effecti-

viteit in de samenwerking. En daarvan worden zo-
wel medewerkers als klanten gelukkig.’  

INVESTEREN IN DIGITALE TOEKOMST
Met een belang in ict-bedrijf Embora Group heeft 
Wesselman de weg geplaveid voor een digitale 
toekomst. Noll: ‘Zo kunnen we onze werkproces-
sen nog effectiever inrichten en nóg slimmer wor-
den in het gebruik van data voor onze klanten. 
Denk bijvoorbeeld aan effectievere informatie 
voor het maken van risicoanalyses. Doordat we 
data sneller en makkelijker kunnen omzetten, zijn 
we ook in staat makkelijker te sturen op keuzes 
die er moeten worden gemaakt.’ 
Noll ziet daarin een kans voor het ontwikkelen en 
opleiden van eigen mensen: ‘Door ook in de orga-
nisatie ruimte te geven aan het ontwikkelen van 
ict-kennis, worden we als organisatie niet alleen 
nóg diverser en breder, maar ook toekomstbe-
stendiger.’ Uiteindelijk draait het geluk van de me-
dewerker – en dus ook van de klant – om één sim-
pele boodschap. Üçgül: ‘Zorg voor ruimte om met 
elkaar te kunnen delen, leren en ontwikkelen. Zo 
krijg je passievolle, gelukkige medewerkers en 
daarmee een goede bediening van klanten en een 
gezonde, toekomstbestendige organisatie.’
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Het blijft niet 
alleen bij dromen.

Ontdek meer over Visser & Visser als werkgever! W E R K E N B I J V I S S E R -V I S S E R . N L

Bekijk de video
Bij Visser & Visser is er ruimte voor ontwikkeling. We zijn nieuwsgierig en 
vernieuwend. En we hebben aandacht voor elkaar. Daarom willen we samen met 
jou groeien. Het liefst starten we vandaag. Dát is werken bij Visser & Visser.


