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Succesvol lokaal
concept tegen
de trend in

mens, omgeving en opbrengsten. Onze specialisten op dit gebied maken een bedrijfsscan en
geven vervolgens advies. Eerst vindt een 0-meting plaats. We beoordelen onder andere het
inkoop-, personeels- en productiebeleid en de
uitvoering ervan op duurzaamheid. Concreet
kan het gaan over huisvesting, het wagenpark,
machines, werkplekken, energieverbruik, et
cetera. Ons doel is de opzet van een organisa-

tie met landelijke dekking.’ Ondernemers die
op tijd inspringen blijven de concurrentie een
belangrijke stap voor. Konings & Meeuwissen
begeleidt zodanig dat ondernemers aan alle
verplichtingen voldoen én hun bedrijfskosten
kunnen verlagen. De eerste regionale pilots
starten binnenkort.
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‘Menselijk dichtbij’

De accountancymarkt is sterk in beweging. De omzet daalt en organisaties
richten zich steeds meer op centralisatie. Regionale kantoren v erdwijnen.
Dat ligt echter anders voor Konings & Meeuwissen, accountants en
belastingadviseurs. Zij groeiden opnieuw sneller dan verwacht dankzij hun
sterk onderscheidende formule. Twan Konings: ‘We beschikken na een
decennium over 8 regionale kantoren en ruim 80 medewerkers. Wat ons
succes verklaart? De sterk persoonlijke benadering én precies weten wat
speelt in je regio spreekt ondernemers aan. In 2020 verwachten we een
groei naar 120 tot 150 FTE.’

Groeien als mens
Konings & Meeuwissen, in 2000 opgericht door
Henri Meeuwissen en Twan Konings, kende
in 2010 een omzetgroei van circa 15%. Dankzij een breed dienstenpakket met een stevig
accent op advies. Dat pakket bestaat onder
meer uit het begeleiden van ondernemers
bij de administratie tot het verzorgen van de
jaarrekening, fiscale aangiften en salarisadministratie. Daarnaast beschikt Konings & Meeuwissen over een WTA- vergunning waardoor
zij wettelijke controles van jaarrekeningen
kan uitvoeren. Beide bestuurders zijn in hun
nopjes met de mooie resultaten. Toch blijven
ze er nuchter onder en putten voldoening uit
andere aspecten. Henri Meeuwissen: ‘Mensen
helpen is onze drijfveer. De waardering die we
terugkrijgen geeft enorm veel voldoening. Zo
ook de persoonlijke vrijheid van het ondernemerschap. De ontwikkeling die we als mens
doormaken geeft ons rijkdom.’

Meeuwissen het kantoor in gemeente Lingewaard uitgebreid. De aansluiting van de ervaren Peter Rossen en Johan Wagener betekende
een verdere versterking van de adviesfunctie.
In de toekomst nog meer in hun adviesfunctie
investeren, zo luidt het plan. Bovendien willen
ze groeien door eventuele fusies of overnames
en door uitbreiding van het productenpakket,
zoals met MKBduurzaam. ‘Onder andere door
deze veranderingen werd het makkelijker om
toegang te krijgen tot de grotere opdrachten.
Maar boven alles telt voor mij dat we lekker
kunnen werken én dat ons personeel tevreden
is’, licht Twan Konings toe. De directeuren genieten van hun ondernemerschap.

Grotere opdrachten
Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen in
2010? De indiensttreding van voormalig INGdirecteur (Nijmegen) Harm Kersten opende
een enorm netwerk. Ook heeft Konings &

Kernwaarden ondernemerschap
Welke eigenschappen moet je bezitten om
succesvol te zijn? ‘In de eerste plaats kansen
zien, kwaliteit leveren en ‘willen winnen’.
Verschilt een klant van mening met de Belas-
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tingdienst en heeft hij goede argumenten? Wij
gaan er volledig voor. Ook een langetermijnvisie hebben is belangrijk. En niet te vergeten:
wat je verdient niet meteen privé besteden,
maar vooral investeren. Dat geeft rust, ook dát
hoort bij goed ondernemerschap.’
Duurzaam ondernemen, een ‘must’
De overheid stelt steeds hogere eisen bij
aanbestedingen. Sinds 1 januari 2010 koopt
de Rijksoverheid zelfs 100% duurzaam in. Zo
moeten bedrijven aan duurzaamheidscriteria
voldoen voor het verkrijgen van orders. Daarom heeft Konings & Meeuwissen, accountants
en belastingadviseurs zich aangesloten bij
MKBduurzaam, dat een enorme expertise herbergt. Als eerste accountantskantoor in de regio biedt zij ondernemers deze ondersteuning
aan. Henri Meeuwissen: ‘Dit initiatief komt
voort uit onze betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen. Er is aandacht voor
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