
Reelatie
Cliënten en collega’s aan het woord.Cliënten en collega’s aan het woord.



In deze Reelatie vertellen cliënten en collega’s hun verhaal. Ze 
delen hun ervaringen over het werken met ons en bij ons. Wat 
zijn we er blij mee! Want hieruit blijkt waar wij voor staan:

Dat wil zeggen open en directe communicatie, enthousiast  
advies en steeds gericht op ontwikkeling. Zowel van mensen 
als van organisaties. Dat geeft energie! 

Deze Reelatie is een uitnodiging om elkaar te leren kennen. 
Een relatie start met een goed gesprek; laten we afspreken!

Welkom

Namens alle collega’s,

Helder, bruisend en vernieuwend!

Johan Berkouwer
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Disciplines

Accountancy

Jaarrekening

Accountantscontrole / 
Audits

Subsidie- en  
projectcontrole

Financiële  
administratie

Bedrijfseconomisch 
advies

Finance  
Consultancy

HR  
Consultancy

Belastingadvies

Bedrijfswaardering

Juridisch advies

Financiële planning

Bedrijfsoverdracht

Salarisadministratie

Werving & Selectie

Opleiding en  
Ontwikkeling

Functioneren en  
beoordelen

RI&E en BHV

Wij handelen 
vanuit onze  

kernwaarden 
helder,

bruisend  
en vernieuwend
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“Elkaar verder 
helpen het beste 
te bereiken. Net 
als met fietsen”

Arjan van der Bok

Leesbare adviezen | De wet- en regelgeving is continu aan veran-
dering onderhevig. Deze actualiteiten volgen wij op de voet. Wij 
onderscheiden ons door complexe fiscale en juridische vraagstuk-
ken te vertalen naar leesbare adviezen. Adviezen helpen om doel-
stellingen te realiseren, in iedere levensfase van een onderneming.

Toegevoegde waarde | Wat in ons multidisciplinaire team het 
belangrijkste is, is elkaar verder helpen. Zoals in de wielersport de 
teamprestatie ook voorop staat. Ik geniet ervan dat wij daardoor 
vanuit meerdere invalshoeken onze klanten verder kunnen helpen.

Helpen om 
doelstellingen 

te realiseren

“
”

Van Ree Finance  
Consultants |  

Gedreven professionals  
die deskundigheid  

combineren met humor.

Gedreven om samen  
het beste te zoeken

“
”

Klaas Hille

“Als accountants zijn we  
ondernemers voor ondernemers”

Ambities | Dagelijks dragen wij bij aan het realiseren van de 
ambities van onze klanten. Ondernemers lopen tegen diverse 
vraagstukken aan. Wij zijn gedreven om daarover te sparren en 
samen het beste te zoeken.
 
Basis | Wet- en regelgeving bepalen ons speelveld. Dat hebben 
wij niet bedacht, maar we zorgen wel dat ons advies daarbinnen 
past met een scherp oog voor de belangen van de klant.
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Plaats 

18
in audit-top

30
accountants  

kantoren

 
Branche

specialisaties
Gemiddelde 

vestigingsomvang 

28 
collega’s

200
collega’s

60%
studerende  

collega’s

50
trainingen  

Van Ree Academy 
op jaarbasis 

Gemiddelde 
jaarlijkse  

omzetgroei

15%

In 2021  

40
nieuwe collega’s

Specialisatie 
creëert toegevoegde 

waarde

Medewerker-
tevredenheidscijfer

7,7
30%

vrouw

70%
man

Sinds 

1966

21
collega’s met 

behaalde 
titels

Gemiddelde  
leeftijd 

30
jaar

AFM 
vergunning

Plaats 

36
(kantooromvang)

in top

50
accountants  

kantoren

Meer dan 

3000 
cliënten

8,1
cliënt-

tevredenheid

7
kantoren

Organisatiebelang | Als HR-business partner ben ik in mijn 
element als ik bijdraag aan de oplossing van complexe personeels- 
en organisatie vraagstukken: klantgericht en vraag gestuurd! Het 
gaat altijd om het behartigen van persoonlijk belang in relatie tot 
het organisatiebelang.

Ontzorgen | Ik attendeer graag op actualiteiten en verbeteringen. 
Want het is voor mij een geweldig mooie opdracht om in de diver-
siteit van onze klantenkring ondernemers te helpen. Met vakbe-
kwame collega’s ontzorgen we klanten: van salaris administratie tot 
HR-vraagstukken. Zo kunnen we samen organisaties op een hoger 
niveau brengen. Het inspireert mij om betrokken te zijn bij het 
ontwikkelen van HR-beleid of bij het oplossen van een ingewikkeld 
personeelsvraagstuk. Dit maakt HR-advisering betekenisvol: elk 
traject is maatwerk!Wout Penning

      “Elk traject is
     maatwerk”

Het inspireert om bij
ontwikkeling van beleid 
betrokken te zijn!

“
”

Van Ree HR 
Consultants | 

vakbekwame collega’s  
die ontzorgen en 

adviseren.
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“Van Ree Accountants is  
  deskundig, betrouwbaar  
en kwaliteitsgericht”

Pragmatisch | Typerend voor Van Ree Accountants is 
de pragmatische werkwijze. In de samenwerking is dat 
heel plezierig. Bij onze complexe organisatie helpt deze 
pragmatische benadering. Niet op ieder detail wordt 
ingezoomd, maar op basis van het totaal worden bruik-
bare adviezen gegeven.

Deskundig | Drie woorden die Van Ree Accountants 
typeren: deskundig, betrouwbaar en kwaliteitsgericht. 
Een recent voorbeeld is een complexe situatie bij de 
afwikkeling van een financieringsproduct. In goed 

overleg is hier een pragmatische en degelijke oplossing 
voor gevonden. Alleen waren we hier niet uitgekomen, 
de deskundigheid van Van Ree Accountants heeft hierin 
het verschil gemaakt.

Expert in onderwijsbranche | Van Ree Accountants 
ervaren wij als de expert in de onderwijsbranche. Naast 
veel kennis, hebben zij toegang tot verschillende onder-
wijsplatforms en een gedegen positie in diverse samen-
werkingsverbanden. Van Ree Accountants is ook in de 
toekomst onze partner!

Typerend is de 
pragmatische werkwijze

“
”• Groenste Hogeschool van Nederland

• Genomineerd voor Circulair Awards 2022 
• Opleidingen zoals:  

Food, Nature & Urban Green
• Opgericht 2013, 2.200 medewerkers met 

jaarlijkse scholing van ca. 16.000 studenten 
en 15.000 cursisten.

AERES Hogeschool

Bastiaan Pellikaan, AERES Hogeschool

Reelatie 11Reelatie 10



“Door onze branchespecialisatie 
maken wij het verschil”

Onderwijsbranche | Wij controleren 
jaarrekeningen en adviseren onderwijs-
instellingen en non-profitorganisaties. Dit 
varieert van subsidieverantwoordingen, 
vraagstukken rondom rechtmatigheid tot 
fusies en overnames. Door onze branche-
specialisatie maken wij het verschil; wij 
bieden specifieke kennis en ervaring in 
verschillende soorten organisaties. Nieuwsgierig | Mijn advies is om altijd nieuwsgierig te 

blijven. Sta open om iets nieuws te leren, iets af te leren 
of opnieuw te leren. Van gedachten te veranderen of 
je mening te herzien. Het zijn de verrassingen, nieuwe 
ervaringen, uitdagingen en onverwachte leermomenten 
die het leven interessant maken.

Onderwijsspecialist | Met onze frisse blik kijken wij verder 
dan de jaarrekening. Wij blijven voortdurend op de hoogte van 
actuele ontwikkelingen binnen de branche en denken wij vanuit 
deze positie (on)gevraagd met cliënten mee.

Variatie | Als auditteam werken wij bij verschillende onderwijs-
instellingen op locatie en pakken afwisselende opdrachten op. 
Deze variatie aan werkzaamheden en werkomgevingen maakt 
het werk voor mij interessant. 

Persoonlijke ontwikkeling | Naast vaktechnische ontwikkeling 
ervaar ik ook dat volop geïnvesteerd wordt in persoonlijke 
ontwikkeling. Coaching en trainingen van de Van Ree Academy 
helpen mij als professional verder te groeien.

Met onze frisse blik 
 kijken wij verder dan 
  de jaarrekening

“
”

Maatschappelijk | De maatschappelijke 
relevantie geeft betekenis aan ons werk. 
Onze financieel-economische kennis en 
ervaring zetten wij in voor organisaties 
met brede maatschappelijke doelstellingen. 
Hiermee dragen wij bij aan de realisatie 
van deze doelstellingen, wat voor veel 
collega’s extra betekenis geeft aan het werk.

“ De maatschappelijke   
  relevantie geeft betekenis 
aan ons werk” Gerlof de Jong

Eline van Breugel
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• Anno 1928, met 65 jaar de oudste  
VOLVO dealer van Nederland

• Gecertificeerd Erkend Duurzaam 
(BOVAG)

• Familiebedrijf
• Vijf vestigingen

Bluekens VOLVO

Een no-nonsense aanpak 
met kennis van de 
automotive branche
Ter zake kundig | Van Ree Accoun-
tants denkt graag mee, is oplossings-
gericht en is ècht ter-zake-kundig. 
Wij hoeven niet uit te leggen hoe de 
automotive branche in elkaar steekt, 
dat weten ze gewoon. 

Business gericht | Van Ree Accoun-
tants heeft een no-nonsense aanpak 
met kennis van de automotive branche. 

We hebben daardoor veel aan hun 
benchmark. Zij zien ontwikkelingen 
in de markt en houden die tegen ons 
aan, waar wij verder mee kunnen. Dat 
maakt Van Ree Accountants voor ons 
tot een echte sparringpartner.  
 
Samenvattend: Een prettige gespreks-
partner, korte lijnen en op de businsess 
gericht; op een hele plezierige manier.

“
”

“Van Ree Accountants denkt graag mee  
                         en is écht ter zake kundig”

Maarten Doomen,  
Bluekens VOLVO
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Branchespecialisme | Doordat wij in veel ‘financiële 
keukens’ van autobedrijven kijken, hebben wij 
specifieke kennis van de branche. Deze kennis delen 
wij met onze cliënten. Wij adviseren proactief wat 
anders of beter kan. Als branchespecialist zijn wij de 
aan jager van ontwikkelingen.

Beweging | Wat ik belangrijk vind en uitdraag is ‘blijf 
in beweging’. Voor mij staat beweging gelijk aan ont-
wikkeling. Verzamel kennis en ervaring. Stel vanuit 
je expertise of ervaring prikkelende vragen en help 
de ander ontwikkelen, dat is het mooiste wat er is.

Als branchespecialist
 zijn wij de aanjager
 van ontwikkelingen

“

“
”

”
Openheid | Kenmerkend zijn voor mij de informele 
sfeer en open verhoudingen onder collega’s. De per-
soonlijke betrokkenheid is groot, waardoor je ervaart 
dat collega’s naast elkaar staan. Ik kan hier gewoon 
mijzelf zijn en dat is heel fijn.

Team | In teamverband werken wij samen aan 
controle-opdrachten voor cliënten in de profit en 

non-profit sector. De afwisseling en de coaching van 
junior collega’s maken het voor mij persoonlijk tot een 
uitdagend geheel. 

Studie | De combinatie van vier werkdagen en één 
studiedag kan ik iedereen aanbevelen. De theoretische 
kennis van de studie kan ik direct toepassen in de 
praktijk. Dit versnelt mijn professionele ontwikkeling. 

Ik kan hier gewoon mijzelf zijn

“De persoonlijke   
  betrokkenheid 
  is groot”

Mart-Jan Hak

Johan Berkouwer
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Dit vraagt lef  
en een vernieuwende werkwijze
Duidelijkheid | Een aantal jaar geleden heeft BOOT de 
keuze gemaakt voor Van Ree Accountants. Op basis van 
actuele cijfers laat Van Ree Accountants ons zien wáár 
wij als organisatie staan en van welk niveau de interne 
processen zijn. De adviezen dragen bij aan de optima-
lisatie van onze bedrijfsvoering. En daarmee ook de 
ontwikkeling van onze dienstverlening. 

Lef en vernieuwende werkwijze | Als ingenieurs-
bureau zijn wij actief in het circulair en klimaat adaptief 
inrichten van buitenruimten. Van Ree Accountants 

• Circulaire en klimaat adaptieve 
dienstverlening

• Actief voor o.a. infrastructuur,  
water, bodem en circulaire sloop  

• Opgericht in 1990, 100 medewerkers

Ingenieursbureau BOOT

“Van Ree Accountants is mijn sparringpartner,  
                                die toekomstgericht meedenkt ”

denkt pro-actief met ons mee hoe wij onze bijdrage aan 
duurzame ontwikkelingen kunnen omzetten in waarde. 
Dit vraagt lef en een vernieuwende werkwijze.

Sparringpartner | BOOT is een coöperatie en in 
bezit van de medewerkers. Mijn opvolging wordt een 
uitdaging: Hoe behouden we het ondernemerschap? 
Wie gaat straks besluiten nemen, om ook onze opera-
tionele bedrijfsvoering op niveau te houden? Van Ree 
Accountants is mijn sparringpartner die toekomst-
gericht meedenkt.

“
”

Kees Boot, Ingenieursbureau BOOT
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Diversiteit | De diversiteit aan werkzaamheden is groot. 
Zo ben ik de ene dag een steekproef aan het uitvoeren 
en staat de volgende dag het samenstellen van een jaar-
rekening gepland. De afwisseling in de werkzaamheden 
maakt dat ik in korte tijd al veel heb geleerd.

Leerervaring | De leerervaring die mij persoonlijk het 
meest heeft gebracht, is deze: ‘Eet een sinaasappel niet 
in één keer, maar deel het eerst in stukjes’. Ik denk dat 
dit voor iedereen geldt. Hierdoor werk je overzichtelijk 
toe naar een succesvolle oplevering.

Samenwerken | Werken bij Van Ree Accountants bete-
kent voor mij vooral samenwerken. Elke dag opnieuw 
in een goede sfeer met gemotiveerde collega’s sámen de 
klus klaren. Door onze doelen vast te stellen, stimuleren 
wij elkaar als team cliëntverwachtingen te overtreffen.

Kennispartner | Als kennispartner zijn wij werkzaam 
voor cliënten in onder andere de foodsector, dienst-
verlening, bouw en automotive. Wij geven advies op 
gebied van ketenintegratie en diverse duurzaamheids-
vraagstukken, waaronder bedrijfsopvolging, financiële 
waardering van duurzame productie en diensten. 
Data-analyse biedt hierbij nóg meer inzicht in bedrijfs-
ontwikkelingen en de benchmark met de branche.

Energie | Energie is voor ons een belangrijk onderdeel 
in cliëntrelaties. Zowel in een enthousiaste uitstraling 
alsook in de passie voor het vak. Wij staan energiek 
naast ondernemers en organisaties en gaan samen 
nieuwe uitdagingen aan. 

“   Energie is voor ons 
een belangrijk onderdeel     
       van relaties Jaap Goossen”

Werken bij 
Van Ree 

Accountants 
betekent voor 

mij vooral 
samenwerken

Jennifer Immink

“

”
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Dankzij Van Ree Accountants hebben 
wij grip op de actualiteit

“
”

Veel veranderd | Kasteel Amerongen heeft een lastige 
periode achter de rug. Met de komst van Van Ree 
Accountants is er veel veranderd. De financiële admi-
nistratie is opnieuw opgezet, waarin subsidiestromen, 
financiële relaties en projecten een plek hebben gekre-
gen. Dankzij Van Ree Accountants hebben wij een over-
zichtelijke administratie en weer grip op de actualiteit.

Goede accountant | Ik houd van een strenge accoun-
tant. We hebben nu een accountant die het naadje 
van de kous wil weten, dus krijg ik precies wat ik wil. 
Met Van Ree Accountants hebben wij een formeel 
juist optredende accountant die signaleert, attendeert 
en adviseert. Zo werden wij recent gewezen op onze 
informatiebeveiliging.

“Onze hele  
administratie is  

opnieuw opgezet”

Kasteel Amerongen
• Anno 1286, herbouwd 1674
• Top 100 monument in Nederland
• 40.000-50.000 bezoekers per jaar   
• 250 vrijwilligers    

Herman Sietsma,  
Kasteel Amerongen
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Advies | In mijn rol geef ik cliënten onder andere advies bij 
wijzigende wet- en regelgeving of als (fiscale) regelingen (beter) 
benut kunnen worden. Met de meeste cliënten hebben wij korte 
lijnen, waardoor we snel kunnen schakelen.

Diversiteit | Het klinkt cliché; maar iedere werkdag is echt 
anders. Dát is wat mij aanspreekt. Zo help ik ondernemingen en 
instellingen bij het opstellen en controleren van de jaarrekening.
De diverse klantenportefeuille geeft een mooi inkijkje bij veel 
verschillende organisaties. 

Vooruit | Elke dag leer ik nieuwe dingen. Samen met collega’s 
zetten wij elke dag een stap vooruit. Met mijn coach bespreek 
ik periodiek of mijn ambities en ontwikkeldoelen nog op koers 
liggen. Mijn ervaring? Bij Van Ree Accountants word je een 
mooier mens.

Elke dag een stap  
vooruit

“
” Perrin Rietveld

Vrijheid | Werken bij Van Ree Accountants betekent 
voor mij een goede mix van vrijheid en verantwoorde-
lijkheid. Zo krijg ik veel vrijheid om cliënten te bedie-
nen op een manier die bij mij past.  

Cliëntbehoefte | Met junior collega’s of stagiairs deel ik 
regelmatig mijn belangrijkste leerervaring: denk vanuit 
de cliënt. En vraag je af: waar heeft deze behoefte aan?

Het vergroot je inlevingsvermogen en maakt dat je vaak 
snel en gericht kan inspelen op cliëntbehoeften.

Snelheid | Korte lijnen en de snelheid van de dienst-
verlening maken het verschil. De relatie met de cliënt 
bepaald hoe kort de lijnen zijn. Dit vormt de basis in de 
onderlinge samenwerking, waarbij voor ons de kwaliteit 
op nummer één staat.

Korte lijnen maken het verschil“ ”

 “Ik krijg veel vrijheid 
om cliënten te bedienen 
op een manier die bij 
mij past ”

Nico Imminkhuizen
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Laten we  
   afspreken!

Alblasserdam
078-3033034

Alphen aan den Rijn
0172-554006

Barneveld
0342-408508

Geldermalsen 
0345-589000

Leersum
0343-415940

Nieuwegein
030-3074949

Zwolle
038-3032140

Scan de QR-codes en leer ons  
in deze filmpjes beter kennen:

Werken bij 
Van Ree Accountants

Samenwerken met  
Van Ree Accountants

vanreeaccountants.nl
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