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Slooten van den Bogaart

‘MET MOOIE
FISCALE
OPLOSSINGEN
TERUG VAN EEN
FIETSTOCHT’
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.

In eigen hand
Het stuur in eigen hand nemen. Als vanzelfsprekend 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
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