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In een goed accountantskantoor is ‘het 
totaal’ van het aantal medewerkers meer 
dan de som der delen. Accountant Eric 
van den Bogaart en fiscaal jurist Remco 
van Slooten vullen elkaar aan. Een profes-
sioneel onderzoek naar hun beider 
gedragskenmerken bevestigt dat. Onder-
nemer, doe er uw voordeel mee! 

Razendsnel 
Het deel van je werk wat je met het 
meeste gemak doet, is vaak voor jezelf 
vanzelfsprekend. Bij Remco van Slooten 
gaat dat over de analyses. Volgens de 
gedragsdeskundige is hij ‘een retesnelle 
denker’. Als vanzelfsprekend analyseert hij. 
Alles. Altijd. Voor klanten leidt zijn analy-
tisch vermogen tot inzicht. Zelf heeft hij 
dat inzicht razendsnel in beeld. Remco van 
Slooten denkt in stappen. Ook in zijn vrije 
tijd, waarin hij onder meer een verwoed 

Met elf medewerkers en een staat van dienst van vijftien jaar mag accoun-
tantskantoor 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.

wielrenner is. “Het geeft me enorm veel 
energie”, zegt hij. “Je ziet de omgeving 
Land van Cuijk en leert deze nog beter 
kennen; het is goed voor je lichaam 
en geest; niet zelden kom ik van een 
fietstocht terug met mooie fiscale oplos-
singen.”
”Het zijn allemaal zaken die wielrenners 
volgens mij herkennen. Na mijn scheiding 
en een behoorlijk persoonlijk dieptepunt, 
een paar jaar terug, ben ik op een gege-
ven moment de fiets weer gaan pakken. 
Daarvóór deed ik dat wel eens, maar niet 
zo fanatiek als nu inmiddels. Ik durf te zeg-
gen dat onder meer het fietsen mij er weer 
bovenop heeft gebracht. Ik ga ook vaak 
naar Limburg om te fietsen. Lekker vroeg 
op. Niks is mooier dan de opkomende 
zon, lekker peddelen. Heerlijk! Ook het 
buiten zijn en het duursportkarakter 
spreken mij aan.”

In eigen hand
Het stuur in eigen hand nemen. Als vanzelf-
sprekend helpt ook Eric van den Bogaart 
zijn klanten daarbij. Zijn leiderschap vertaalt 
zich richting klanten in ondernemerschap. 
Hij zorgt er om te beginnen voor dat zijn 
klanten hun cijfers begrijpen, hun financiële 
kompas doorzien. Eric van den Bogaart 
weet dit is de basis om grip te krijgen op 
een situatie. Hij stelt vragen en laat de 
ander nadenken over strategie. Hij duwt 
hen een bepaalde richting op zodat ze 
beter worden, en dat ze hun koers bepalen. 
Zo, dat ze in staat zijn om recht af te steve-
nen op die stip op hun horizon. Zo, dat ze 
gaan werken aan hun bedrijf in plaats van 
in hun bedrijf. Op die manier bese� en 
anderen beter waarom ze juist met Eric 
beter af zijn. Hij reikt hen immers het stuur 
aan. Ze hoeven het alleen over te nemen. 

“Doe eens een fietsrondje Maasheggen!”
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