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Joek: accountants
met een plus
Edwin Kerkhoven van Joek
Accountants + Adviseurs
uit Wormer

Wat een huisarts is op het medische vlak, is een
accountant op financieel, fiscaal en juridisch
gebied. Beiden constateren onregelmatigheden,
stellen vast wat er aan de hand is, behandelen
klachten en verwijzen zonodig door naar een
specialist. Voorkomen is immers beter dan genezen.

E

dwin Kerkhoven van Joek
Accountants + Adviseurs uit Wormer
is stellig in zijn advies: Ondernemers
moeten wat vaker met hun accountant
praten. Dat lijkt preken voor eigen parochie,
maar is gebaseerd op meer dan twintig jaar
ervaring in de accountancy. Kerkhoven
heeft enkele steekhoudende argumenten.
“Wij zijn als geen ander op de hoogte van
de fiscale- en juridische ontwikkelingen
en kennen de ondernemer en diens
onderneming. Op basis daarvan geven wij
een gedegen advies. Bij veel ondernemers
zijn zakelijke en persoonlijke aspecten
nauw met elkaar verweven. Voor een
weloverwogen advies moeten alle
onderwerpen die een rol kunnen spelen
in de bedrijfsvoering, openhartig worden
besproken. Dat geeft inzicht in de totale
situatie. Zaken mooier voorstellen dan ze in
werkelijkheid zijn is dan ook onverstandig.
Net als het verzwijgen van gebeurtenissen
op het zakelijk vlak of in het privéleven.
Zo’n gesprek vraagt wel om een onderlinge
vertrouwensrelatie. Daar streven wij dan
ook altijd naar.”

Vak in verandering

Vertrouwen is dus een van de peilers van
de accountancy, net als vakkennis en
discretie. “Sinds enkele jaren is automatisering bij de uitvoering van onze
werkzaamheden niet meer weg te denken.

Ook verandert qua administratie onze rol
naar meer begeleidend en ondersteunend
dan uitvoerend. Relaties mogen van ons
daar een actieve opstelling in verwachten.
In het verleden bezocht de gemiddelde
klant eenmaal per jaar zijn accountant
om de jaarrekening op te laten stellen.
Daarvoor leverde je de spreekwoordelijke
schoenendoos met bonnetjes in. Dat
gebeurt steeds minder, vooral omdat
wij daarvoor een pasklare oplossing
hebben. Met behulp van spreadsheets
of internetboekhouden kan men zelf op
eenvoudige wijze gegevens vastleggen. Elke
ondernemer kan van deze ondersteuning
gebruikmaken en op die manier zelf zijn
complete administratie bijhouden. Die
cijfers zijn nodig voor de periodieke aangifte
en kunnen verwerkt worden in diverse
rapportages. Als je dat regelmatig doet,
houd je consequent overzicht op je bedrijf.
Dat hoort ook tot het ondernemerschap.
Overigens begrijpen wij als geen ander
dat een ondernemer zich vooral richt op
zijn vakgebied. Dat geldt ook voor ons. Wij
ondersteunen ondernemers bij het ondernemen. Dat doen we onder meer door hen
te ontlasten bij hun administratieve werk.”

waaronder de Zaanstreek. Het dienstenpakket loopt uiteen van (volledige)
verzorging van de financiële- en loonadministratie, verzorgen van fiscale aangiften en rapportages tot advisering over
zeer uiteenlopende ondernemersvragen.
Joek Accountants + Adviseurs telt vijf
medewerkers en kan een beroep doen op
een divers netwerk aan financiële, fiscale
en juridische specialisten. “Als regel werken
wij voor bedrijven die zelf geen financiële
medewerker hebben of ondersteuning op
dat gebied willen. Daarnaast richten wij
ons op ondernemers die vragen hebben op
fiscaal- en juridisch gebied. De laatste jaren
is er een sterke opkomst van ZZP’ers. Dat
zijn niet altijd ondernemers pur sang, maar
vaak goede vakmensen die voor zichzelf
beginnen. Vroeg of laat worden deze
nieuwe zelfstandigen geconfronteerd met
vragen waar geen standaard antwoord op
te vinden is. Wat is in jouw geval de beste
rechtsvorm? Welke verzekeringen sluit je af?
Wat doe je als je korte of langere tijd uitvalt?
Op welke manier reserveer je geld voor je
pensioen? Op al die vragen hebben wij een
helder antwoord. Wij hebben zelf een ondernemersmentaliteit en kennen het vak. Onze
grootste pluspunten zijn een onafhankelijke,
objectieve en kritische kijk op zaken welke
helder worden besproken. Daar kan elke
ondernemer zijn voordeel mee doen.”
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Het werkgebied van Joek Accountants
+ Adviseurs is het MKB tot ongeveer 20
werknemers in de regio ‘groot Amsterdam’

F 075 - 642 68 01
info@joek-aa.nl
www.joek-aa.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R053-0212 HOB Zaanstreek.indd 23

23
12-04-12 13:32

