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Koeleman Accountants en Belastingadviseurs: meer dan cijfers alleen

‘Interpreteren en vooruitzien’
Bij Koeleman Accountants en Belastingadviseurs, gevestigd in Voorhout en Hilversum, draait het om meer
dan cijfers. Het draait ook, en misschien wel vooral, om relaties. Mede daarom worden er regelmatig informatie-avonden gehouden waarop de kennis en ervaring wordt gedeeld met klanten. Voor belastingadviseur
Fred Snelderwaard is dat zo logisch als wat. Zo gaf hij maandag 19 september in partycentrum De Oude Tol
een lezing over fiscale ontwikkelingen aan houders van administratiekantoren. “Wij willen ook met deze
relaties graag een vertrouwensband opbouwen en onderhouden. Dat doen we onder meer door ze kennis
aan te reiken die ze anders zouden missen, maar voor hen een toegevoegde waarde inhouden waardoor
zij op hun beurt de relatie met hún klanten kunnen verstevigen.”
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Aansluiting
De informatie-avonden zoals die in De
Oude Tol zijn absoluut niet bedoeld om
inzicht te krijgen in het klantenbestand
van de verschillende administratiekantoren. Fred Snelderwaard: “Integendeel.
Met dergelijke avonden proberen we duidelijk te maken waar onze dienstverlening
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aansluit op die van de administratiekantoren. En we hopen natuurlijk dat ze daar
gebruik van zullen maken. In feite snijdt
het mes aan twee kanten. De administratiekantoren krijgen een verdieping in
hun vakgebied en wij onderstrepen onze
specialistische vakkennis. We hebben er
allemaal iets aan.”

De overdracht van kennis is niet het enige
bijzondere aan Koeleman Accountants
en Belastingadviseurs. “Elk accountantskantoor kan een jaarrekening opstellen.
Alleen kun je met een jaarrekening alleen
maar terugkijken, terwijl het bij ondernemen nou juist om vooruitkijken gaat. De
cijfers uit het verleden laten zien wat je

Sparringpartner
‘Wat doe je met
die cijfers en wat
zou je er nog meer
mee kunnen?’
resultaat is geweest, maar dat weet je als
ondernemer toch wel? Het is juist zo interessant om mede op basis van die cijfers
onderbouwde toekomstverwachtingen te
formuleren. En wij hebben de expertise in
huis om daarbij te ondersteunen. Natuurlijk leveren we ook de cijfers. Alleen gaan
wij een stap verder. Wij vragen ons af:
wat doe je met die cijfers en wat zou je er
nog meer mee kunnen? Interpreteren en
vooruitzien, daarin zijn we sterk.”

Piet-Hein van der Meer, van Hooymans Van der Meer administratiekantoor, werkt
al ettelijke jaren samen met Koeleman Accountants en Belastingadviseurs. “Vier jaar
geleden zijn ze begonnen met de informatie-avonden. Volgens mij heb ik er niet één
gemist. Het leuke is dat je niet alleen kennis krijgt aangereikt, maar ook contact hebt
met collega’s. We lopen allemaal tegen dezelfde problemen aan en kunnen tijdens
zo’n avond oplossingen uitwisselen. Je kunt zelf ook van tevoren onderwerpen aandragen die dan behandeld worden. Je steekt er dus altijd iets van op. En met Koeleman heb ik alleen maar positieve ervaringen. Ze zijn erg betrokken en reageren
adequaat op mijn vragen. Voor mij is Koeleman de ideale sparringpartner.”

Bijzondere vraagstukken
Waar het kantoor ook sterk in is, is het
vastbijten in uitdagingen. “Wanneer een
administratiekantoor met een probleem
zit op het gebied van accountancy of fiscale
zaken, is dat voor ons een echte uitdaging. Denk aan zaken als verandering van
rechtsvorm, successie problematiek, schenkingsplannen en omzetbelasting. Het gaat
altijd om bijzondere vraagstukken waar
de kantoren zelf de capaciteit niet voor

Hoog niveau
Rina de Vos van Avos advies en administratie zegt baat te hebben bij de vaktechnische bijeenkomsten. “Er worden in een interactieve sfeer inhoudelijk interessante
onderwerpen behandeld op een kwalitatief hoog niveau. Zelf heb ik wel een behoorlijke kennis op fiscaal gebied om mijn klanten met de meest voorkomende zaken
te helpen, maar ik ben geen specialist. Door dit soort avonden bij te wonen, blijf ik
op de hoogte van de ontwikkelingen en dat is natuurlijk goed voor de reputatie van
mijn bedrijf. Aan de avonden zijn voor de deelnemers overigens geen kosten verbonden, dat is voor zover ik weet uniek. Maar dat is natuurlijk niet de reden dat ik
zaken waar ik zelf niet uitkom bij Koeleman neerleg. Dat doe ik vanwege de actuele
vakinhoudelijke kennis die door Gerda en Fred telkens weer wordt geëtaleerd. Dat
je elkaar persoonlijk kent, maakt die stap alleen maar makkelijker.”

hebben om die te beantwoorden. En wij
zoeken de zaak graag tot op de bodem uit.
Dat die kantoren hun probleem uitgerekend bij ons neerleggen, doet me trouwens
enorm goed. Wat wij kunnen terugdoen
is het aanreiken van kennis, als dank
voor de waarde die de kantoren aan onze
relatie toekennen. Dat is onze toegevoegde
waarde.”
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