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‘ WAT WIJ VANZELFSPREKEND
VINDEN, IS KENNELIJK NIET
ZO LOGISCH’
Met elf medewerkers en een staat van dienst van vijftien jaar mag
accountantskantoor Slooten van den Bogaart gevoeglijk tot de
‘gevestigde orde’ gerekend worden. Maar het kantoor rond Remco
van Slooten en Eric van den Bogaart ziet dat zelf toch anders. Wil het
allemaal ook net even ánders doen. Het zijn de twee unieke karakters
van de fiscaal jurist en van de accountant die het plaatje vormen.
En, hoewel het uit de mond van een accountant wat vreemd mag
klinken – één plus één is in dit geval: drie.

missie om ondernemers te ontzorgen,
zodat ze goed uit de verf komen en goed
in hun vel zitten. Wij willen een financieel
kompas bieden, ondernemers helpen om
te ondernemen. Dat doe ik door hun op
begrijpelijke manier inzicht te geven en dat
te vertalen naar hun situatie.”
“Ik krijg een kick van het helpen van anderen, ben snel in het interpreteren van cijfer-

In een goed accountantskantoor is ‘het

bij je met de ondernemer aan tafel zit. Wij

materiaal en vind het tof om ondernemers

totaal’ van het aantal medewerkers meer

hebben het zó geregeld dat we vanzelf-

op basis daarvan te coachen. Cijfers geven

dan de som der delen. Accountant Eric van

sprekend met hun cijfers bezig zijn, maar

inzicht en richting aan ondernemers, zodat

den Bogaart en fiscaal jurist Remco van

met name tijd hebben om gesprekspart-

zij beter kunnen ondernemen. Daar heb je

Slooten vullen elkaar aan. Een professio-

ners te zijn om aan hun bedrijf te bouwen.”

wat aan. We bieden maar al te vaak een

neel onderzoek naar hun beider gedrags-

“Wij willen overall coachen, waar moet je

eye-opener; dat is iets wat andere onder-

kenmerken bevestig dat. Klant, doe er uw

naartoe? We willen je succesvol maken

nemers misschien ook wel van hún

voordeel mee!

én houden, op uiteenlopende gebieden.

accountants- of administratiekantoor ver-

Natuurlijk is een accountant in zekere zin

wachten, maar wat gewoonweg zelden

Proces strak geregeld

een cijfernerd. Dat móet misschien ook,

gebeurt. Wat wij vanzelfsprekend vinden,

‘Wanneer je je proces strak geregeld hebt,

maar de ondernemer wil wél graag met

is kennelijk helemaal niet zo logisch.

kun je bouwen’. Het is de visie van Remco

iemand sparren die zijn taal spreekt, zelf

Wij doen wat we beloven.”

van Slooten. Door coachen en vertrouwen

dus óók ondernemer is. Dat zijn wij, dus

te geven wil hij ervoor zorgen dat het pro-

daarom kunnen wij aan dat beeld voldoen.

ces soepeler verloopt en mensen zichzelf

Dat voelt vertrouwd.”

kunnen ontplooien. De klant moet in de
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kracht staan en doen waar hij of zij goed

Stip op de horizon

in is. “De klant moet in veilige handen zijn

Eric van den Bogaart vervolgt: “Een klant

op financieel, fiscaal, juridisch terrein. We

die de nut en noodzaak inziet van financi-

Om zaken te doen met de persoon
waarmee je een klik of verbinding hebt.

willen attenderen en niet alleen adviseren.

eel inzicht heeft een stip op de horizon om

Reacties naar: info@inzaken.nl

Onze klanten zijn allemaal bedrijven waar-

naartoe te navigeren. Ik zie het als een
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