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De ultieme drive, beslissende keuzes maken, 

als de finish nadert nog net dat beetje kun-

nen versnellen, doorgaan als een ander stopt. 

Het uiterste uit jezelf halen voor jou en voor 

het team om je heen. Topsporters, ze zijn een 

soort apart. Hun drive en de juiste tactiek zijn 

de triggers tot succes. Maar zijn zij de enige? 

In onze ogen komt de mkb-ondernemer er 

verdacht dicht bij in de buurt.

Als MKB-Ondernemer bedrijf je topsport!

Ook de mkb-ondernemer dient namelijk 

te beschikken over een enorme winnaars-

mentaliteit. Hij gaat namelijk elke dag weer 

de wedstrijd aan om zijn eigen doelen te 

bereiken. Maar moet hierbij, om in voetbal-

termen te spreken: zowel keepen, verdedigen 

als aanvallen. Een haast een onmogelijke 

opgave. Grotere bedrijven kunnen makkelijk 

een kader in het leven roepen met verant-

woordelijke managers voor de diverse aan-

dachtgebieden binnen een bedrijf: denk aan 

sales, marketing, HR, inkoop en administratie. 

De meeste mkb-ondernemers beschikken 

niet over deze mogelijkheid. Terwijl het juist 

deze fanatieke en gedreven ondernemers 

zijn die als geen ander goede ondersteuning 

nodig hebben om hun doel te behalen. 

Topsporters werken daarom samen met een 

coach. Ze stellen samen doelen en bedenken 

samen een strategie om deze daadwerkelijk 

te behalen. AccountantZ vervult deze rol 

sinds twee jaar voor inmiddels al meer dan 

100 mkb-ondernemers.

KARAKTER MET KENNIS EN KUNDE
Het is de passie en drive van Leon Zoetekouw 

en Aron van Doorn om ondernemers te hel-

pen hun doelen te realiseren.

Door hun brede kennis en kunde op finan-

cieel-, fiscaal- en bedrijfskundig gebied, 

worden alle aspecten van het ondernemen in 

samenhang bekeken. De mkb-ondernemer 

krijgt zo steeds zicht op de dingen die er echt 

toe doen om succesvol te worden en ook 

te blijven. Door intensieve samenwerking 

oftewel teamwork kun je zo samen het doel 

bereiken. Wat het doel is? Ook dat bepalen 

we samen. Soms zijn de Olympische Spelen 

niet het eerste doel, maar is het verstandiger 

om eerst te werken aan spieropbouw, con-

ditie of teamoptimalisatie. Of ben je juist toe 

aan je eerste kampioenswedstrijd en weet je 

niet waar te beginnen? Vind je antwoord bij 

AccountantZ, helder van A tot Z!

De ultieme drive, beslissende keuzes 
maken, als de finish nadert nog net dat 
beetje kunnen versnellen, doorgaan als 
een ander stopt. Het uiterste uit jezelf 
halen voor jou en voor het team om 
je heen. Topsporters, ze zijn een soort 
apart. Hun drive en de juiste tactiek 
zijn de triggers tot succes. Maar zijn 
zij de enige? In onze ogen komt de 
mkb-ondernemer er verdacht dicht bij 
in de buurt.

KLANT IN BEELD: ACCOUNTANTZ BEHAALT PODIUMPLAATS!
Periodiek worden accountantskantoren extern getoetst op kwaliteit. Dat is hard nodig aange-

zien het accountantsberoep, zeker de laatste jaren, onder een vergrootglas komen te liggen. Bij 

de kwaliteitstoetsing wordt het stelsel van kwaliteit en natuurlijk de daadwerkelijke toepassing 

gecontroleerd. Voor klanten is dit zeer belangrijk aangezien ze dan weten of de accountant en 

het accountantskantoor aan de laatste wet- en regelgeving voldoet. Recent werd wederom 

bekend dat slechts een klein deel van de getoetste accountants en accountantskantoren in één 

keer als voldoende wordt getoetst. AccountantZ is onlangs getoetst en in één keer geslaagd. 

Daarbij is geen enkele tekortkoming geconstateerd en er waren geen aanbevelingen. Dat maakt 

ons trots en wij zijn bijzonder verheugd met deze erkenning van onze kwaliteit. Wij gaan van-

zelfsprekenddoor op de ingeslagen weg.
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ONDERNEMER VS. TOPSPORTER
ACCOUNTANTZ: HET STARTPUNT VOOR SUCCESVOL ONDERNEMEN

‘DE MKB-ONDERNEMER GAAT 
ELKE DAG WEER DE WEDSTRIJD 
AAN OM ZIJN EIGEN DOELEN 
TE BEREIKEN.’


