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De ervaren Peter Rossen en Johan Wagener sluiten zich aan

Konings & Meeuwissen versterkt adviesfunctie
in belastingen en overnames
d

e verhouding advies ten opzichte van uitvoering was al hoog. Maar met de komst van de ervaren
accountant Peter Rossen en mr. Johan Wagener FB heeft Konings & Meeuwissen, accountants
en belastingadviseurs er weer twee doorgewinterde seniors bij. De voormalig (mede)eigenaren van
accountantskantoor Hulsman & Rossen leveren veel kennis van financiële en belastingtechnische
aspecten, onder andere bij bedrijfsovernames. Hun drijfveer om zich aan te sluiten bij Konings &
Meeuwissen? “Wij wilden weer écht midden in de praktijk van de ondernemer staan: veel persoonlijk
contact, zijn bedrijfsvoering doorlichten én vooral financieel aantrekkelijke oplossingen bieden.”

Positie in Lingewaard uitbouwen

Constante kwaliteit

“Een kwaliteitsimpuls en versterking van ons
netwerk”, zo omschrijven de eigenaren Henri
Meeuwissen en Twan Konings van Konings &
Meeuwissen de aansluiting van Peter Rossen en
Johan Wagener. “We gaan onze positie in de
gemeente Lingewaard uitbouwen. Eerst in Bemmel, aan het einde van het jaar willen we ons in
Huissen huisvesten. Ook zetten wij hun expertise
in voor onze andere zeven lokale kantoren. Zo
krijgen we nog meer toegevoegde waarde voor
onze klanten.”, motiveren de eigenaren. Konings
& Meeuwissen telt in totaal ruim 80 medewerkers. Ze bieden niet alleen de flexibiliteit van een
kleiner kantoor, maar ook de expertise van een
grote speler. De organisatie onderscheidt zich met
een no-nonsense aanpak en een sterke persoonlijke touch.

Johan Wagener geeft aan dat voor ondernemers de persoonlijke band met hun adviseur erg
belangrijk is. “Konings & Meeuwissen is goed
georganiseerd. Ik kan hier doen waar ik goed in
ben: ondernemers verder helpen met belastingtechnisch advies. Ik hoef geen tijd te besteden
aan allerlei randzaken. Een centrale officemanager
regelt alles prima voor ons. En wat hier zo opvalt?
Iedereen steekt graag de handen uit de mouwen.
Bij acquisitie van nieuwe klanten blijkt de organisatiestructuur goed te functioneren. Dan is altijd
voldoende capaciteit beschikbaar van mensen
die het werk gaan uitvoeren. Zo blijven we bij
Konings & Meeuwissen te allen tijde dé kwaliteit
bieden die de klant wenst.”

Het dienstenpakket is breed. Van begeleiding bij
de administratie tot het verzorgen van de jaarrekening, fiscale aangiften en salarisadministratie.
Advisering neemt een prominente plaats in bij
Konings & Meeuwissen. Denk bijvoorbeeld aan
bedrijfsovernames, duurzaam ondernemen, estate
planning en pensioenen. Daarnaast beschikt de
organisatie over een WTA-vergunning waardoor
zij wettelijke controles van jaarrekeningen kan
uitvoeren.

“Ondernemers krijgen
één persoon om alle zaken
mee te bespreken”
In 2005 is het 30
man tellende belasting- en accountantskantoor waar
Johan Wagener
mede-eigenaar van
was overgenomen
door een landelijke organisatie.
Na enkele jaren
herkende Johan
Wagener zich niet «mr. Johan Wagener FB
meer in zijn eigen
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ontwikkelde filosofie. “De kracht was onze sterke adviesfunctie.
In combinatie met regelmatig ondernemerscontact”, legt hij uit. “De werkwijze van de nieuwe
organisatie ging me steeds minder aanspreken. Na
een periode weer zelfstandig gewerkt te hebben
werd het tijd om een stap naar verdere professionalisering te maken. Dus was aansluiting bij
Konings & Meeuwissen de ideale oplossing. Een
grote organisatie met relatief kleine lokale kantoren, dichtbij de
klant. Bovendien
kennen ze een
informele cultuur.
Zij staan op
gelijke hoogte
met hun klanten,
die zich daar
bijzonder prettig
bij voelen. Ondernemers krijgen hier één persoon
om alle zaken mee te bespreken. Die opzet werkt
pas echt en is het meest klantvriendelijk.”

“Rechtstreeks met de klant
werken en weer écht
dienstverlenend bezig zijn”
De motivatie
voor de overstap
naar Konings &
Meeuwissen is helder. De voormalige
mede-eigenaar van
Hulsman & Rossen
verlangde terug
naar het pure advieswerk, op maat
voor ondernemers.
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“Hier kan ik weer
echt dienstverlenend bezig zijn”. De overkill aan regelgeving in de
accountancy branche stoort hem en als zelfstandige is daar nauwelijks nog aan te voldoen.
“Binnen Koning & Meeuwissen hoef ik me minder
bezig te houden met allerlei regels en procedures
die binnen accountantsorganisaties steeds meer
gemeengoed worden. De regelgeving is weliswaar
verankerd in de organisatie, maar vormt niet het
hoofddoel van de onderneming. Het belang van
de relatie staat voorop. De ondernemersgerichte
formule van Konings & Meeuwissen is in deze tijd
uniek aan het worden. Die kom je in de omgeving van Nijmegen niet tegen: een middelgrote
organisatie met veel relatief kleine lokale kantoren
van circa tien mensen. Dat sluit precies aan bij de
wensen van het MKB.“
“Dichtbij de ondernemer biedt veel voordelen.
Rechtstreeks contact onderhouden is eenvoudiger. Je bent op de hoogte van de plaatselijke
situatie. Zo is
het makkelijker
te verdiepen
in het reilen en
zeilen van een
onderneming.
Met waardevolle adviezen die zich
terugverdienen tot gevolg.” Kortom, bij Konings
& Meeuwissen voelt hij zich weer ondernemer.
Daar ligt zijn hart.

“Hier kan ik met mijn adviezen
daadwerkelijk wat voor ondernemers
betekenen”

«Vlnr. Twan Konings, Johan Wagener, Henri Meeuwissen en Peter Rossen van Konings & Meeuwissen,
accountants en belastingadviseurs					
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Inspelen op marktontwikkelingen
Wat ziet hij de laatste jaren in de dagelijkse
praktijk? Peter Rossen: “Veel accountants- en belastingadvieskantoren laten advieswerk liggen. De
meeste ondernemers hebben daar juist behoefte
aan. Het samenstellen dan wel controleren van
de jaarrekening en het verzorgen van belastingaangiftes wordt veelal als ballast en noodzakelijk
kwaad ervaren. Daar willen zij zelf ook de minste
tijd en aandacht aan besteden. Op het moment
dat ze inhoudelijk over hun onderneming, de
perspectieven en problematiek kunnen praten,
nemen zij wel de tijd. Wij kunnen op basis van
onze achtergrond en ervaring daarbij als perfecte
gespreks- en sparringpartner dienen. Meeden-

ken over de organisatiestructuur, acquisities van
andere ondernemingen, dan wel het verkoopklaar
maken en begeleiden van de verkoop van de
onderneming zijn volgens Rossen voorbeelden
van de adviesbehoeften waaraan hij met Konings
& Meeuwissen verdere invulling wil geven. Het
aantrekkelijke is dat Konings & Meeuwissen
dermate goed is georganiseerd, dat ik de nodige
uitvoerende werkzaamheden aan de nieuwe collega’s kan uitbesteden.”
Bent u op zoek naar een lokale accountant of belastingadviseur die actief met u meedenkt en sterk
inzet op advies en persoonlijk contact? Neem dan
vrijblijvend contact op met één van de kantoorleiders van Konings & Meeuwissen.

Overzicht kantoren Konings & Meeuwissen, accountants en belastingadviseurs
Kantoor Bemmel
De Houtakker 12, Bemmel
T 0481-454240
E Info.Bemmel@Konings-Meeuwissen.nl
Kantoorleiders: mr. Johan Wagener FB &
Peter Rossen

Kantoor Beek-Ubbergen
Verbindingsweg 8, Beek-Ubbergen
T 024 - 6842420
E Info.Beek-Ubbergen@Konings-Meeuwissen.nl
Kantoorleider: Paul Hoogveld AA

Kantoor Nijmegen
Graafseweg 1a, Nijmegen
T 024-3609848
E Info.Nijmegen@Konings-Meeuwissen.nl
Kantoorleider: Henri Meeuwissen AA

Kantoor Druten
Industrieweg 39 d, Druten
T 0487-588888
E Info.Druten@Konings-Meeuwissen.nl
Kantoorleider: Drs. Stefan Jansen RA

Kantoor Malden
Ambachtsweg 8a, Malden
T 024-3570180
E Info.Malden@Konings-Meeuwissen.nl
Kantoorleider: Twan Konings FB
& Edwin Wennekers AA

Kantoor Heteren
Weerbroek 28A, Heteren
T 026-4722107
E Info.Heteren@Konings-Meeuwissen.nl
Kantoorleider: Theo van Dijken RA

Kantoor Beuningen
Wilhelminalaan 41, Beuningen
T 024-6772749
E Info.Beuningen@Konings-Meeuwissen.nl
Kantoorleider: Drs. Raymond Cobussen RA

Kantoor Mook
Groesbeekseweg 19, Mook
T 024-6962889
E info.Mook@Konings-Meeuwissen.nl
Kantoorleider: Drs. Rene Minkhorst RA

