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Remco van Slooten heeft een vastomlijnde 
visie. Door coachen en vertrouwen te geven 
wil hij ervoor zorgen dat het proces soepe-
ler verloopt en mensen zichzelf kunnen 
ontplooien. “Een gedreven fiscaal jurist zet 
de klant in de kracht. Deze kan zich focus-
sen op waar hij goed in is, want de fiscalist 
zorgt ervoor dat de klant in veilige handen 
is. Financieel, fiscaal en juridisch. Niemand 
wil teveel belasting betalen, dus gaan we 
voor een relatie door het vuur. Je adviseert 
én attendeert. En er is geen drempel, want 
wij begrijpen de ondernemer, omdat Eric 
en ik het immers zelf óók zijn.”

Slooten van den Bogaart

OP ZOEK NAAR DE FISCALIST 
‘DIE HET VERSCHIL MAAKT’

Accountants- en adviseurskantoor Slooten van den Bogaart is op zoek 
naar een fiscalist. Remco van Slooten en Eric van den Bogaart – twee 
unieke karakters van de fiscaal jurist en van de accountant die het 
gezicht van het kantoor vormen – breiden hun team uit. Daarbij zijn zij  
op zoek naar een gedreven kandidaat die voor klanten écht het verschil 
wil maken. Hoe je dat doet, wordt duidelijk uit de mond van een klant  
die zich uitspreekt over de meerwaarde van zijn relatie met het Cuijkse 
kantoor. Ook fiscalist Remco van Slooten laat zich niet onbetuigd.

Buitengewoon kritisch
Dave Aben, directeur-eigenaar van Aben 
Reclame in Cuijk, beaamt deze woorden. 
“In 2013 kwam ik bij Slooten van den 
Bogaart. Het gebeurde allemaal binnen 
een van de vele netwerken waarin ik actief 
ben. Wat me direct opviel waren de bui-
tengewoon kritische vragen die Remco, 
die mijn contactpersoon werd, me stelde. 
Of ik ‘daar en daar’ wel allemaal aan 
gedacht had. Ik weet nog dat ik dat in het 
begin zelfs wat belastend vond, maar dat 
ik die vasthoudendheid wél onmiddellijk 
kon waarderen.”

“Al snel begreep ik natuurlijk ook wel 
waaróm er zo doorgevraagd werd: alleen 
dán kan een accountant zich optimaal 
voor je inzetten. En dat is wat Remco,  
fiscalist in dit geval, ook juist wil. Ik was 
door een scheiding gegaan en dacht dat 
alles keurig was geregeld. Remco wist 
echter met terugwerkende kracht een  
substantieel bedrag voor me te incasseren, 
waar ik kennelijk gewoon recht op had… 
Kijk, dan weet je dat je fiscalist voor jou 
door het vuur gaat. Daarbij gaat het  
kantoor nooit over de rand, maar zoekt 
wel de mazen van de wet op. Kijk, dat 
moet elke ondernemer aanspreken:  
ieder het zijne.”

Verademing
“Daarbij is de echt persoonlijke aandacht 
een verademing”, vervolgt hij. “Remco wil 
alles over mijn bedrijf weten, maar zal ook 
nooit nalaten naar mijn hobby’s te vragen. 
En vooral de steeds terugkerende vraag te 
stellen: ‘waar wil je over pakweg vijf jaar 
staan?’ ‘Heb je nog wensen?’ Kijk, dat 
hoort voor mij óók bij adviseren. Daar zit 
zelfs de meerwaarde. Ik heb een super-
gevoel bij dit kantoor en denk vaak dat  
ik die overstap al veel eerder had moeten 
maken.”
Remco van Slooten: “De fiscalist die  
zich in dit verhaal herkent, zoeken wij! 
Voelt het goed om voor jouw klanten van 
serieuze meerwaarde te zijn, dan pas jij in 
ons team. Neem contact met ons op!”

Is uw bedrijf futureproof?  
In de volgende editie meer hierover.

Reacties naar: info@inzaken.nl
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