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reportage

Fred Snelderwaard

Voor altijd Verbonden  
aan de bollenStreek

koeleman accountants & belastingadviseurs verhuist van Voorhout naar Voorschoten. “We 

waren graag in Voorhout gebleven”, zegt directeur Fred Snelderwaard. “Maar het lukte niet om 

geschikte huisvesting te vinden.” Vanuit het nieuwe onderkomen in Voorschoten zal koeleman 

alle klanten in de duin- & bollenstreek als vanouds van dienst zijn, belooft Snelderwaard.
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Als de medewerkers in januari voor de laatste keer de deur 
van het kantoor aan de Voorhoutse Torenlaan achter zich 
dichttrekt, heeft Koeleman ruim tien jaar geschiedenis in de 
Bollenstreek. Het accountants- en belastingadvieskantoor 
heeft zijn wortels in Hilversum, waar ook een kantoor staat. 
Fred vertelt: “Mijn compagnon Edo de Jong had in 2001 het 
kantoor van accountant Joop Koeleman overgenomen. Die 
zou nog een aantal jaren bij het kantoor betrokken blijven, 
maar hij overleed vrij plotseling.”

Fred Snelderwaard kwam in beeld bij Koeleman net toen hij 
zijn eigen kantoor wilde starten. “Het heeft zo moeten zijn. 
Omdat ik zelf veel klanten in de Randstad had, besloten 
we een tweede kantoor te openen.“ Er kwam een vestiging 
in Hoofddorp, die in 2005 verhuisde naar Voorhout. Sinds 
die tijd is Koeleman accountants & belastingadviseurs een 
bekende naam geworden in de streek met een uitgebreide 
klantenkring.

GerinG aanbod
Na enkele jaren aan de Torenlaan begon Fred uit te kijken 
naar een ander pand voor het bedrijf. “We wilden graag een 
locatie met een wat betere uitstraling. Het aanbod is echter 
gering en we hadden ook wat tegenslag.” 
“We hadden een deel van een pand gekocht waarvan de 
projectontwikkelaar ons verzekerde dat we er mochten zitten. 
Maar dat bleek toch niet te mogen. Daarop is het koop-
contract ontbonden. Daarna hebben we gekeken of we ons 
konden vestigen de Herenstraat in Voorhout. Daar staan 
diverse winkelpanden leeg. Maar ook daar mochten we ons 
helaas niet vestigen.
Terwijl Fred langzaamaan ging twijfelen of hij ooit nog een 
geschikte locatie zou vinden in de Duin- en Bollenstreek, 
wees een bekende hem op een mooi pand dat in Voorschoten 
op de markt kwam. Het gebouw uit 1910, in Voorschoten 
van oudsher bekend als ‘het notariskantoor’ was in 2009 
geheel verbouwd. De notaris die erin zat, zet haar praktijk 
elders voort. 
“Ik wilde eigenlijk niet weg uit de Duin- en Bollenstreek. 
Maar dit is wel een heel mooi pand. In Voorschoten hebben 
we sinds 2010 ook een kantoor. Daar werken zes mensen, 
in Voorhout twaalf. We zouden die twee kantoren kunnen 
combineren en samenbrengen in een nieuw pand. Het is een 
mooi, gezichtsbepalend gebouw, goed bereikbaar, met ruime 
parkeergelegenheid en een professionele uitstraling.”

advies GevraaGd
Fred twijfelde. “Ik had het heel goed naar mijn zin in Voor-
hout en we hebben een flinke klantenkring opgebouwd.” Hij 
besloot deze keer enkele van zijn klanten om advies te vragen. 
“Als fiscaal specialist ben ik gewend anderen te adviseren, 
maar als het om je eigen bedrijf gaat, is het wel fijn als je bij 
sommige van die anderen ook om raad terecht kunt. Wat zou 
jij doen als je in mijn situatie zat?” ook dat is samenwerken 
met je klanten. 
Vanuit de bedrijfsvoering gezien leek ‘Voorschoten’ een goede 
keus. Eén kantoor in eigendom is aantrekkelijker dan twee 

kantoren huren op 20 kilometer van elkaar. Medewerkers 
zijn efficiënter inzetbaar en bepaalde overheadtaken kun je 
combineren. En het kantoor was al een tijdje zoekende. Fred 
besefte dat een dergelijke kans niet elke dag voorbijkomt. En 
dus besloot hij de sprong te wagen.

“We gaan weg, maar we blijven aanwezig”, verzekert hij. 
“Voor onze klanten verandert er niet veel. Vanaf onze nieuwe 
vestiging zitten we zo op de A44 naar de Duin- en Bollen-
streek. We bezoeken nu veel klanten op hun bedrijf als ze dat 
willen. Dat blijven we doen. Daarnaast communiceren we 
steeds meer online via ons eigen portal. Ik durf zelfs de stel-
ling aan dat we klanten na de verhuizing nog beter van dienst 
kunnen zijn.”
Koeleman accountants & belastingadviseurs blijft ook fysiek 
aanwezig in de regio. Van oudsher organiseert Koeleman een 
aantal keren per jaar informatieavonden voor administratie-
kantoren in De Oude Tol in Sassenheim. “We hebben met 
die kantoren een band opgebouwd. Wij delen graag kennis 
over actuele fiscale onderwerpen. Zodat zij hun klanten goed 
kunnen informeren. En als ze er niet uit komen, dan kunnen 
ze bij ons terecht.”
Daarnaast is Koeleman sinds kort sponsor van voetbalvereni-
ging Ter Leede. In november tekende Fred Snelderwaard een 
driejarig contract als businessclublid en bordsponsor. Verder 
zal hij regelmatig te vinden zijn op allerlei netwerkbijeenkom-
sten in de regio. “Ik vind de bijeenkomsten van het ONDB 
altijd heel geslaagd. Ik heb veel bewondering voor de manier 
waarop ze iedere ONDB-avond tot iets bijzonders weten te 
maken.”

ideale omvanG
Koeleman heeft naast de vestigingen in Hilversum en Voor-
schoten een kleine vestiging in Amsterdam. In totaal werken 
er 36 mensen bij het bedrijf. Volgens Fred is het de ideale 
omvang. Groot genoeg om te kunnen investeren in kennis en 
automatisering, klein genoeg om het persoonlijk contact in 
stand te houden. “Ik wil mijn klanten kennen. En eigenlijk 
wil ik zo min mogelijk manager zijn en zoveel mogelijk mijn 
vak uitoefenen; dat is en blijft het leukste.”
Vanaf het eerste nummer van Bollenstreek INTO business 
schrijft Fred elke aflevering in column over fiscale onderwer-
pen. Daar stopt hij op eigen initiatief mee. “Ik heb het altijd 
met heel veel plezier gedaan”, zegt hij. “Ik ben een vakidioot 
en ik praat en schrijf er graag over. Ik hou ook een blogsite 
bij (fredsnelderwaard.nl, red.). Het magazine wordt goed ge-
lezen. De column heeft geholpen om Koeleman regionaal op 
de kaart te zetten. Veel dank aan John van der Tol hiervoor.” 
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