R HOB Nijmegen 0510

28-10-2010

17:30

Pagina 11

Bedrijfsreportage

Konings & Meeuwissen, dé ac c
Spiegelende gebouwen met
strakke pakken en dito
declaraties zijn er genoeg.
Maar waar is nu de
accountant die echt náást je
staat? Die net als jij
ondernemer is? Die gewoon
tussen alle andere
ondernemers zit, waar je
gewoon nog zonder afspraak
even binnen kunt lopen?

n Nijmegen en omliggende dorpen zit
er zo één. Met bijvoorbeeld aan de ene
kant een automaterialenhandel en aan
de andere kant een drukkerij. Konings &
Meeuwissen heten ze. Wat is dat eigenlijk
voor kantoor? Een nadere kennismaking.

I

Andere aanpak
Het bijzondere van deze accountants zit
hem in een andere aanpak. Door het feit
dat ze maar liefst acht vestigingen in de
regio hebben, variërend van op het
industrieterrein tot midden in het dorp: in
Nijmegen, Malden, Beuningen, BeekUbbergen, Druten, Heteren, Mook en
Bemmel zitten ze overal tussen en naast de
ondernemers. Dichtbij, met een lage
drempel en relatief klein en daardoor
toegankelijk. Maar tegelijkertijd ook weer
groot omdat er in totaal maar liefst tachtig
mensen werken. Dat betekent dat ze alle
specialismen in huis hebben om
bijvoorbeeld complexe financieel-fiscale
structuren op te zetten of ingewikkelde
overnames te kunnen begeleiden. Er
werken relatief veel RA- en AA-accountants,
belastingadviseurs, estate-planners en
pensioenspecialisten.
Tien jaar
De organisatie is ontstaan doordat de
oprichters Twan Konings en Henri
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Meeuwissen in 2000 hun bestaande
praktijken samen hebben gevoegd en
onder de naam Konings & Meeuwissen
gezamenlijk verder gingen. Twan Konings
kwam zelf van die spiegelende gebouwen
vandaan en wilde bewust een andere
aanpak. Op een no-nonsense manier naast
de ondernemer staan en deze op een
praktische manier nuttige en actuele
informatie/advisering verstrekken. Dat dit
aanslaat blijkt wel uit de groei die in de
afgelopen 10 jaar is gerealiseerd en heeft
geleid tot de organisatie van nu. Als slogan
hanteert men dan ook: 'dé accountant in de
regio Nijmegen'.
Bankier
Eén van de opvallende zaken is het feit dat
ze net Harm Kersten hebben ingelijfd. Een
ogenschijnlijk vreemde eend in de bijt,
maar niet zonder reden. Harm Kersten is
namelijk bankier en heeft twintig jaar
ervaring in het bancaire vak. Zijn
toegevoegde waarde is dan ook dat hij een
extra invalshoek kan bieden bij o.a.
financieringen, financiële constructies en
overnames. “Ik fungeer als de schakel
tussen de andere specialisten. Dat betekent
dat we bijvoorbeeld een overnametraject
sneller en efficiënter kunnen laten
verlopen”, legt hij uit.

Overnames
Overnames zijn een belangrijk onderdeel van
de dienstverlening van Konings &
Meeuwissen. Ze hebben zich aangesloten bij
De Overnameadviseur, een landelijk initiatief
dat zich heeft gespecialiseerd in overnames
en bedrijfsopvolging. Er wordt daarbij slechts
gewerkt met professionele en ervaren
adviseurs. Een van de redenen van de
aansluiting is dat Konings & Meeuwissen wil
anticiperen op een komende golf van
overnames en bedrijfsopvolgingen. Harm
Kersten: “De afgelopen twee jaar hebben
ondernemers, begrijpelijk, even gewacht met
een overname. Maar nu zien we de markt
aantrekken. Management buy-outs, buy-ins,
wat voor constructie men ook wil, wij kunnen
die begeleiden.”
Duurzaam
Konings & Meeuwissen werkt ook met het
begrip duurzaam. Wat houdt dat in?
Harm Kersten legt uit: “We zijn aangesloten bij
MKBduurzaam. Doel hiervan is om MKBbedrijven duurzamer te laten werken. Dat is
goed voor de medewerkers, goed voor de
omgeving en goed voor de portemonnee:
people, planet en profit. In MKBduurzaam zit
bijvoorbeeld een quickscan waarmee een
ondernemer snel inzicht krijgt in zijn mate
van duurzaamheid. Je kunt nog zoveel
hybride auto's aanschaffen, als je standaard
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c countant in de regio Nijmegen
het licht en de verwarming tot tien uur
aanlaat vloeien de voordelen net zo hard
weer weg. We willen bedrijven hiervan
bewust maken zodat ze tot meer
besparingen kunnen komen en daarbij hun
bedrijfsprocessen ook nog eens kunnen
optimaliseren. Wij vinden dat dat òòk bij de
toegevoegde waarde van een accountant

hoort.” Hij geeft nog een voorbeeld van een
ondernemer die een grote order verloor
omdat hij niet kon aantonen dat hij
duurzaam onderneemt. De overheid, die de
aanbestedende partij was, had dat als
harde eis gesteld. “Deze ondernemer, die
qua ervaring en track record het werk
gemakkelijk aan had gekund, haalde de
eerste selectie niet eens. Zonde.”
Continuïteit
Van duurzaam is het een klein
sprongetje naar continuïteit. Wat
doet Konings & Meeuwissen daarin?
Edwin Wennekers: “Wij begeleiden
veel klanten al vanaf het eerste uur.
We groeien met hen mee en
begeleiden ze bij elke 'groeistuip'. We
werken samen met de klant aan de
continuïteit van de onderneming.
Maar continuïteit geldt ook voor
onze eigen organisatie. Die
groeit gestaag en bouwt aan
steeds meer kennis en
ervaring. Onze mensen
ontwikkelen zich hier tot
experts en ze blijven bij de
club omdat ze direct
contact met de klanten
hebben en doordat ze
afwisselend werk hebben.

Soms alleen, soms samen met collega's op
een klus, dat geeft juist díe voldoening in
het werk die het zo interessant maakt. Er is
dan ook nauwelijks verloop van medewerkers. We merken met name bij klanten die
vanaf de grotere kantoren naar ons zijn
overgestapt, dat ze dit weten te waarderen.
Bij ons zijn ze geen nummer die elk jaar een
nieuw contactpersoon krijgt maar een klant
die gewaardeerd en herkend wordt.”
Even terug naar de accountancy. Kan ik
bij Konings & Meeuwissen ook terecht
voor een accountantsverklaring
(wettelijk verplicht of vrijwillig)?
Konings & Meeuwissen is één van de
weinige regionale kantoren met een WTA
vergunning. Alleen accountantskantoren
die in het bezit zijn van deze vergunning
mogen, als er een wettelijke verplichting
bestaat, verklaringen afgeven. Hierdoor
is er de afgelopen jaren een behoorlijke
aanwas geweest van middelgrote klanten.
Ook deze grotere bedrijven weten de
praktische en informele werkwijze van
Dé accountant in de regio' te waarderen.
Bovendien leverde de overstap naar
Konings & Meeuwissen voor deze nieuwe
klanten regelmatig grote kostenbesparingen op ten opzichte van hetgeen zij bij
de grote kantoren kwijt waren.

www.konings-meeuwissen.nl
Kantoor Nijmegen, Graafseweg 1a
Tel: 024-3609848
Kantoor Malden, Ambachtsweg 8a
Tel: 024-3570180
Kantoor Beuningen, Wilhelminalaan 41
Tel: 024-6772749
Kantoor Beek-Ubbergen, Verbindingsweg 8
Tel: 024 - 6842420
Kantoor Druten, Industrieweg 39 d
Tel: 0487-588888
Kantoor Heteren, Weerbroek 28A
Tel: 026-4722107
Kantoor Mook, Groesbeekseweg 19
Tel: 024-6962889
Kantoor Bemmel, De Houtakker 12
Tel: 0481-454240

Harm Kersten & Edwin Wennekers
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