dna

de cijfers voorbij
Overtuigingen

Waar gaan we vanuit?

Waarden

✔ Wij zijn een belangrijke sparringpartner voor onze klanten.
✔ Mensen zijn bij ons de belangrijkste waarde.
✔ Wij kennen onze klanten heel goed en wij kiezen daarbij voor een warm en
vertrouwelijk contact.
✔ Onze klanten zijn in-control.
✔ Wij hebben het vooral over de toekomst.
✔ Wij hebben plezier in ons werk en tevreden klanten zijn daarin essentieel.

Wat vinden wij
heel belangrijk?
_ Ondernemend

Bijdrage

Waarin maken wij
het verschil?
Wij kijken verder dan de cijfers. In het
contact met onze klanten hebben we het
over andere dingen dan ze gewend zijn van
een accountant. Zo helpen wij hen na te
denken over hun toekomst en of ze met de
juiste dingen bezig zijn. Dat levert vaak eyeopeners op.
We nemen onzekerheid en stress weg bij
onze klanten. Als wij langs zijn geweest,
dan is de management rapportage gereed
en dan zijn de cijfers voor elkaar. Op deze
manier zorgen wij ervoor dat klanten incontrol zijn.
Wij zijn een lokaal kantoor en actief
betrokken in het Arnhemse. Dat doen we
door een bijdrage te leveren aan non-profit
organisaties op sociaal, cultureel en sportief
gebied.

Wij zijn pro-actief en maken werk van
onze ideeën, wij tonen met z’n allen
initiatief om onze klanten, ons bedrijf
en elkaar te ondersteunen en verder te
brengen.

_ Verantwoordelijkheid
Wij voelen ons verantwoordelijk voor
onze klanten en de werkzaamheden
die wij doen, als een klant een
uitdaging heeft dan zetten wij ons in
voor het vinden van een oplossing.

_ Transparantie
Wij zijn dapper en authentiek, durven
open en eerlijk te zijn, zowel in de
omgang met klanten als ook in de
omgang met elkaar.

_ Goede relatie

Talenten

✔ Coachen en sparren
✔ Begrotingen en prognoses opstellen
✔ Management rapportages en dashboards maken
✔ Jaarrekeningen samenstellen en controleren
✔ Fiscale adviezen geven en aangiftes doen

_ Ondernemers inspireren en verbinden

_ Klantgericht

✔
✔
✔
✔
✔

Wij zijn toegankelijk en met onze snelle
en pro-actieve aanpak stellen wij de
klant centraal.

_ Deskundig
Wij hebben brede kennis en als we
ergens onze handtekening onder
zetten, dan staan we er ook voor.

_ Innovatief
Wij lopen voorop met nieuwe
ontwikkelingen en nemen onze klanten
mee in deze veranderende wereld.

_ Vrijheid

_ Flexibel

Groei

(Half) Jaarlijkse inspiratie-evenement
Ondernemers-carrousels
Klantspeciﬁeke nieuwsupdates
Pilots innovatieve-oplossingen
Spreken over nieuwe ﬁnancieringsvormen

Waarin willen we onszelf
blijvend ontwikkelen?
_ Basisvoorwaarden
✔ Een leven lang leren
✔ Trends en ontwikkelingen
✔ Signaleren en bespreken

Wij zijn een dynamisch team en
schakelen snel, onverwachte vragen
van klanten weten we altijd op te
lossen.

_ Actuele managementthema’s

_ Persoonlijk

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Wij kennen onze klanten en weten
wat hen persoonlijk drijft, een goede
klik met onze klanten vinden wij heel
belangrijk.

Wat doen wij het liefst?
_ Ondernemers versterken en bewegen

Waar zijn we
heel goed in?

Wij vinden het belangrijk om als team
goed met elkaar om te gaan en goede
relaties met onze klanten te hebben.

Ieder teamlid heeft bij ons de vrijheid
zijn of haar eigen planning en
ontwikkeling te bepalen. Wij kunnen
ons snel ontwikkelen en krijgen de
ruimte om onze werkzaamheden naar
eigen inzicht uit te voeren.

✔ Alle gegevens zijn digitaal voorhanden.
✔ Wij zijn onderscheidend ten opzichte van andere accountants.

Activiteiten

✔ Vermogensplanning				
✔ Personeel (beleid, uitbreiding en beloning)
✔ Automatisering en digitalisering
Financiering
Bedrijfsmodel					
Interne processen (beheersing)
Bedrijfsoverdracht
Cyber-security
Innovatie
Maatschappelijke waarde
Duurzaamheid

Contact

Wat ervaren we intuïtief?
Wij luisteren naar onze intuïtie en handelen daar ook naar. Wij willen graag
dat onze klanten ons als een betrouwbare partner zien en onze intuïtie helpt
ons de klanten het gevoel te geven dat we hen begrijpen en steunen. Er is dan
een klik met onze klanten.

