
 

 

“Je moet durven investeren 
als je vooruit wilt ” 
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Voorsprong in beeld 
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uitgeven aan bijvoorbeeld cursussen en 
reiskosten, en of dat in redelijke 
verhouding staat tot het percentage dat 
medewerkers voor ons werken. Neem de 
huur van onze praktijk. Die lag op 10% 
van de omzet, maar bij de over te nemen 
praktijken was dat 20%. Dat werd dus 
onderhandelen over de huur.” 
  
Op medewerkersniveau 
Post: “Dankzij Fact4Fysio durfden we de 
overname aan. Het is een jong en 
dynamisch team dat er bovenop zit. Met 
de juiste kennis en altijd bereikbaar, ook 
via conference calls en in de weekenden. 
Ze kijken vooruit en geven gevraagd en 
ongevraagd advies. Bijvoorbeeld over het 
juiste moment voor de aanschaf van iets 
groots als een aircosysteem. Ze vragen 
naar onze visie en laten zien wat daarvan 
de consequenties zijn voor bijvoorbeeld 
ons salarishuis. Daar heb we juist als 
praktijkhouders behoefte aan, we zijn 
geen boekhouders.” 
“Aan cijfers alleen heb je niets. Het gaat 
om de betekenis ervan, het inzicht, de 
onderbouwing van bijvoorbeeld wel of 
geen salarisverhoging. We hebben nu 
inzicht in de kosten op 
medewerkersniveau en weten van alle 
kosten de verhouding tot andere kosten 
en de opbrengsten daarvan. Nu hebben 
we alles in beeld, letterlijk ook in een 
helder dashboard met percentages. En 
daarop baseren we onze beslissingen. Dat 
motiveert het team enorm. Met het hele 
team naar het Kwakoe Zomerfestival gaan 
doen we daarom nog steeds.” 
 
Nieuwe website en huisstijl 
We hebben met de fusie ook direct een 
nieuwe website en huisstijl gelanceerd. 
Dat zorgt voor eenheid met zoveel 
vestigingen. AccountAnders Marketing 
Solutions heeft ons hierbij geholpen. Onze 
herkenbare kleuren zijn gecombineerd 
met een modern en fris design van zowel 
de huisstijl als de nieuwe website. 
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Naam Rienk Post 
Bedrijf C-enter 
Functie Fysiotherapeut en eigenaar 
 
Diep in de Bijlmer, omgeven door 
parkeergarages en de geur van trassi 
ligt C-enter, een succesvolle praktijk 
met zes vestigingen in Amsterdam 
Zuidoost. “Je moet durven investeren 
als je vooruit wilt, en daarvoor heb je 
inzicht nodig in de kosten en 
opbrengsten. Dan kun je bewust 
ondernemen”, zegt praktijkhouder 
Rienk Post. 
  
Lekker simpel gekleed in een t-shirtje 
vertelt Rienk Post met sprankelende 
ogen dat hij afgelopen zomer samen 
met zijn zakenpartner Rob van 
Wageningen vijf praktijken heeft 
overgenomen. Ze voegden ze met hun 
eigen praktijk Haardstee samen tot C-
enter. Een groot succes, niet alleen door 
de continue aanloop van patiënten - ze 
komen vanuit heel Zuidoost naar hem 
toe - maar ook financieel werpt de 
overname haar vruchten af. 
  
Meer dan cijfers 
Wij zijn begin 2015 overgestapt naar 
AccountAnders vanwege hun 
Fact4Fysio boekhoudstraat plus cockpit, 
gaat Post verder. “Naast de 
administratie en rapportages is 
AccountAnders een uitstekende partij 
die ons vlekkeloos door de hele 
overname loodste. Voor zo’n overname 
heb je naast financiële ook juridische en 
fiscale kennis nodig. Daarin voorziet 
Fact4Fysio, in een prima 
samenwerking.” 
“Fact4Fysio vertaalt als het ware onze 
cijfers in Twinfield en de overige 
applicaties. Op die manier integreert 
onze boekhouding volledig met 
Intramed. Dat leverde ons meteen al 
een besparing op van zo’n € 5.000 aan 
ICT-licenties. Ik weet nu precies wat we 

 

Visie op C-enter  
 
 
Door: 
Ralf van Roosmalen 
rvanroosmalen@accountanders.
nl 
 
 
Kort nadat wij adviseur zijn 
geworden deed de kans zich 
voor om een fysiopraktijk uit een 
gezondheidscentrum met 6 
locaties over te nemen. Het 
overnametraject heeft al met al 
zo'n 6 maanden geduurd: 
verkenning, onderzoek 
bedrijfseconomisch, juridisch, 
arbeidsrechtelijk en fiscaal, 
onderhandelen, opnieuw 
onderzoeken en weer opnieuw 
onderhandelen. Een intensief 
traject waarbij we de nodige 
hobbels hebben moeten nemen 
maar uiteindelijk met succes 
afgerond.  
 
Mede ten behoeve van de 
overname hebben we ook direct 
een BV-structuur opgezet voor 
de nieuwe groep. Door de 
overname heeft de Center-groep 
een goede positie verworven in 
Amsterdam Zuidoost. 
 
Bij zo'n nieuwe groep hoort ook 
een nieuw "jasje en 
uithangbord". Daarom heeft ons 
marketing label een nieuwe 
website en huisstijl ontworpen:  
c-enter.org 
 
 
 

C-enter 
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Medewerker in beeld  

AccountAnders in beweging  

 
  

Lingestreek 
 
Sinds kort is AccountAnders actief in 
de Lingestreek. Om de ondernemers 
uit deze regio te kunnen helpen, is er 
een nieuw label opgezet: 
AccountAnders Lingestreek. 
 
 
 
Bekijk de website!  
www.accountanders-lingestreek.nl 
 

Storecove 
 
Storecove is een online platform dat 
automatisch facturen verzamelt van 
leveranciers. AccountAnders koppelt 
dit aan uw boekhoudpakket en zo 
worden de facturen direct in uw 
adminstratie verwerkt. Zo hoeft u geen 
facturen meer te verzamelen en dat 
scheelt weer tijd. 
 
www.storecove.com 

Korting Marketing Solutions 
 
Speciaal voor onze AccountAnders-
klanten geven wij een korting van 10% 
op alle marketingdiensten. Toe aan 
een (nieuwe) website? Vindbaar 
worden in Google? Bekijk wat onze 
specialisten voor u kunnen betekenen. 
 
 
www.accountanders-marketing-
solutions.nl 
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Denise Wilhelm is vanaf september 
2015 werkzaam bij AccountAnders. 
Zij is werkzaam in de functie van 
HRM Adviseur. Zij is daarmee het 
gezicht achter AccountAnders HRM 
Solutions.  
 
Wat is je achtergrond? 
In het laatste jaar van mijn Rechten 
opleiding ben ik gaan werken in het 
werkveld van HR & 
Arbeidsbemiddeling. Na twee jaar 
werkzaam te zijn geweest in een 
consultant rol en het behalen van mijn 
diploma, heb ik mijn ‘eigen’ vestiging 
geleid als vestigingsmanager. Drie 
jaar later is de kans gekomen aan de 
slag te gaan voor AccountAnders.  
 
Waarom heb je voor 
AccountAnders gekozen? 
AccountAnders bedient haar klanten 
op een pragmatische en professionele 
manier vanuit een ‘andere’ 
klantbenadering. In een branche 
waarin klanten worden aangespoord 
te vernieuwen en te ontwikkelen, 
blijven veel advieskantoren nog 
achter. Juist de vernieuwing door 
digitalisatie in combinatie met de 
verschillende disciplines maakt dat 
AccountAnders de organisatie is waar 
ik mijn ervaring voor wil inzetten. Ook 
door onze inspirerende gedachte ‘Wat 
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wordt onze klant er beter van’ in plaats 
van altijd als eerst te denken ‘Wat 
worden wij daar beter van’.  
 
Wat doe jij om klanten te helpen?  
In deze rol ondersteun en ontzorg ik 
onze klanten op het gebied van 
Human Resources in de breedste zin 
des woord.  
Daarnaast voer ik loonkostencontroles 
uit door middel van onze InControl 
Scan, om te veel betaalde loonkosten 
terug te vorderen. 
 
Wat doe jij om klanten te helpen?  
Rendement. Werknemers vormen vaak 
de hoogste kostenpost voor een 
onderneming. Ik vind het dan ook zo 
zonde om te zien zaken als 
arbeidscontracten, verzuim, 
beoordelingen, ontwikkelingstrajecten 
en dergelijke vaak als lastig, moeilijk 
en soms zelfs als onnodig ervaren. 
Optimaal gebruik maken van de 
personeelsinvestering kan al 
eenvoudig door geen onnodige 
loonkosten te betalen. Ik voer dan ook 
bij klanten onze InControl Scan uit om 
te zorgen dat er geen premies teveel 
betaald zijn of worden. Ook controleren 
we hierbij of er geen 
subsidiemogelijkheden onbenut zijn. 
Daarnaast verzorg ik praktische 
toepassingen waaronder 
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arbeidsovereenkomsten, 
dossiercontroles, personeelsformulieren, 
adviseer ik over HR vraagstukken op 
gebied van ontslag en verzuim, begeleid 
ik ondernemers op locatie bij 
personeelsgesprekken en verzorg ik de 
jaarlijkse HR bespreking bij klanten.  
 
Waar sta jij over vijf jaar? 
Enerzijds zal ik dan verantwoordelijk zijn 
voor de interne personeelszaken. 
Anderzijds is het AccountAnders label 
HRM Solutions dan uitgebreid en bedien 
ik onze klanten.  

 
Denise Wilhelm 
dwilhelm@accountanders.nl 
088 0320 713 



 

 

4 

 
 VP&A Groep 
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VP&A Groep bestaat al ruim 15 jaar en 
wij zijn actief op het gebied van 
Bedrijfsmakelaardij, Vastgoedbeheer 
en VvE Beheer.  
Vooral met de tak VvE beheer hebben 
wij de laatste jaren hard aan de weg 
getimmerd. En dan voornamelijk op het 
gebied van dienstverlening aan 
woningcorporaties. Vaak zijn 
woningbouwcorporaties, mede door 
toedoen van de politieke regelgeving, 
genoodzaakt om deze specialistische 
dienstverlening uit te besteden. Wij 
proberen de corporaties zo veel en zo 
goed mogelijk te ontzorgen door de 
inbreng van onze specialistische kennis 
en ervaring. Onze dienstverlening 
bestaat hoofdzakelijk uit de financiële 
administratie, bouwkundige 
ondersteuning en het managen van het 
reilen en zeilen van de VvE’s.   
  
Om een goede dienstverlening te kunnen 
leveren, zijn wij mede-afhankelijk van 
bedrijven waar wij mee samenwerken. 
Die bedrijven zijn een verlengstuk van 
onze dienstverlening en dus zeer 
belangrijk voor de ervaring die klanten 
hebben. Als wij bijvoorbeeld een 
opdracht uitzetten bij een dakdekker om 
een lekkage te verhelpen, zijn wij 
afhankelijk van de snelheid van handelen 
van deze partij. Daarnaast dient het werk 
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goed te worden uitgevoerd en dient de 
service goed te zijn. Hier selecteren wij 
onze partners op omdat zij direct van 
invloed zijn op de ervaring die de klant 
heeft met ons. 
  

“Wij hebben ruim €50.000 aan 
sociale premies terug 

ontvangen” 
 
Naast de partners die wij nodig hebben 
voor onze dienstverlening rechtstreeks 
aan onze klanten, hebben wij ook 
partners die minder zichtbaar zijn maar 
wel degelijk belangrijk zijn om onze 
doelstellingen te halen. Toen Theo 
Dorenbos, aandeelhouder en 
financieel directeur binnen ons bedrijf 
vorig jaar met pensioen ging, hebben 
AccountAnders, in samenwerking met 
Erwin Jacobs van ons kantoor die 
functie samen overgenomen. Erwin als 
hoofd boekhouding levert de cijfers 
aan AccountAnders aan die ze 
vervolgens verwerken in 
managementinformatie. Een keer per 
maand wordt die informatie met de 
directie en Erwin besproken. Het moet 
worden gezegd dat Ralf en Kim in 
deze bespreking meedenken om op 
basis van cijfers en hun ervaringen ons 
bedrijf vooruit proberen te helpen. Zij 
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hebben door hun ervaring andere 
invalshoeken en komen vaak met 
waardevolle ideeën. Ook de 
automatisering is na een wat stroeve 
start –zeg maar nieuwigheid- steeds 
beter gaan werken waardoor wij 24/7 
beschikken over de juiste cijfers. Wij 
hebben namelijk een zeer 
uitgebreide begroting en dat is een 
hele klus geweest voor 
AccountAnders om die in 
Visionplanner in te bouwen maar dat 
is uiteindelijk gelukt. Zo kunnen wij 
door die tools weer vooruitzien.     
Daarnaast waren wij het afgelopen 
jaar blij verrast met de uitkomsten 
van de InControl-Scan die 
AccountAnders heeft uitgevoerd. De 
scan heeft ertoe geleid dat wij ruim 
€50.000 aan sociale premies 
hebben terug ontvangen van de 
belastingdienst. 
 
Björn Voogt MRE 
T:    013-5390000 
W: www.vpagroep.nl 
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uitgeven aan bijvoorbeeld cursussen en 
reiskosten, en of dat in redelijke 
verhouding staat tot het percentage dat 
medewerkers voor ons werken. Neem de 
huur van onze praktijk. Die lag op 10% 
van de omzet, maar bij de over te nemen 
praktijken was dat 20%. Dat werd dus 
onderhandelen over de huur.” 
  
Op medewerkersniveau 
Post: “Dankzij Fact4Fysio durfden we de 
overname aan. Het is een jong en 
dynamisch team dat er bovenop zit. Met 
de juiste kennis en altijd bereikbaar, ook 
via conference calls en in de weekenden. 
Ze kijken vooruit en geven gevraagd en 
ongevraagd advies. Bijvoorbeeld over het 
juiste moment voor de aanschaf van iets 
groots als een aircosysteem. Ze vragen 
naar onze visie en laten zien wat daarvan 
de consequenties zijn voor bijvoorbeeld 
ons salarishuis. Daar heb we juist als 
praktijkhouders behoefte aan, we zijn 
geen boekhouders.” 
“Aan cijfers alleen heb je niets. Het gaat 
om de betekenis ervan, het inzicht, de 
onderbouwing van bijvoorbeeld wel of 
geen salarisverhoging. We hebben nu 
inzicht in de kosten op 
medewerkersniveau en weten van alle 
kosten de verhouding tot andere kosten 
en de opbrengsten daarvan. Nu hebben 
we alles in beeld, letterlijk ook in een 
helder dashboard met percentages. En 
daarop baseren we onze beslissingen. Dat 
motiveert het team enorm. Met het hele 
team naar het Kwakoe Zomerfestival gaan 
doen we daarom nog steeds.” 
 

Nieuwe website en huisstijl 
We hebben met de fusie ook direct een 
nieuwe website en huisstijl gelanceerd. 
Dat zorgt voor eenheid met zoveel 
vestigingen. AccountAnders Marketing 
Solutions heeft ons hierbij geholpen. Onze 
herkenbare kleuren zijn gecombineerd 
met een modern en fris design van zowel 
de huisstijl als de nieuwe website. 
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Naam Rienk Post 

Bedrijf C-enter 

Functie Fysiotherapeut en eigenaar 

 
Diep in de Bijlmer, omgeven door 

parkeergarages en de geur van trassi 

ligt C-enter, een succesvolle praktijk 

met zes vestigingen in Amsterdam 

Zuidoost. “Je moet durven investeren 

als je vooruit wilt, en daarvoor heb je 

inzicht nodig in de kosten en 

opbrengsten. Dan kun je bewust 

ondernemen”, zegt praktijkhouder 

Rienk Post. 
  
Lekker simpel gekleed in een t-shirtje 
vertelt Rienk Post met sprankelende 
ogen dat hij afgelopen zomer samen 
met zijn zakenpartner Rob van 
Wageningen vijf praktijken heeft 
overgenomen. Ze voegden ze met hun 
eigen praktijk Haardstee samen tot C-
enter. Een groot succes, niet alleen door 
de continue aanloop van patiënten - ze 
komen vanuit heel Zuidoost naar hem 
toe - maar ook financieel werpt de 
overname haar vruchten af. 
  
Meer dan cijfers 
Wij zijn begin 2015 overgestapt naar 
AccountAnders vanwege hun 
Fact4Fysio boekhoudstraat plus cockpit, 
gaat Post verder. “Naast de 
administratie en rapportages is 
AccountAnders een uitstekende partij 
die ons vlekkeloos door de hele 
overname loodste. Voor zo’n overname 
heb je naast financiële ook juridische en 
fiscale kennis nodig. Daarin voorziet 
Fact4Fysio, in een prima 
samenwerking.” 
“Fact4Fysio vertaalt als het ware onze 
cijfers in Twinfield en de overige 
applicaties. Op die manier integreert 
onze boekhouding volledig met 
Intramed. Dat leverde ons meteen al 
een besparing op van zo’n  5.000 aan 
ICT-licenties. Ik weet nu precies wat we 
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Door: 

Ralf van Roosmalen 
rvanroosmalen@accountanders.
nl 
 
 
Kort nadat wij adviseur zijn 
geworden deed de kans zich 
voor om een fysiopraktijk uit een 
gezondheidscentrum met 6 
locaties over te nemen. Het 
overnametraject heeft al met al 
zo'n 6 maanden geduurd: 
verkenning, onderzoek 
bedrijfseconomisch, juridisch, 
arbeidsrechtelijk en fiscaal, 
onderhandelen, opnieuw 
onderzoeken en weer opnieuw 
onderhandelen. Een intensief 
traject waarbij we de nodige 
hobbels hebben moeten nemen 
maar uiteindelijk met succes 
afgerond.  
 
Mede ten behoeve van de 
overname hebben we ook direct 
een BV-structuur opgezet voor 
de nieuwe groep. Door de 
overname heeft de Center-groep 
een goede positie verworven in 
Amsterdam Zuidoost. 
 
Bij zo'n nieuwe groep hoort ook 
een nieuw "jasje en 
uithangbord". Daarom heeft ons 
marketing label een nieuwe 
website en huisstijl ontworpen:  
c-enter.org 
 

 
 

C-enter 
 

Succesvolle ondernemers kennen de waarde van een professionele 
uitstraling. Toch is een stijlvol maatshirt nog geen vast onderdeel 
van de marketingmix. Daar wil Ambassadors of Style graag 
verandering in brengen. Hun visie is: Je maakt maar één 
keer een eerste indruk en die moet gewoon top zijn. 
Daar hoort dus een mooi, kwalitatief maatshirt bij.

www.ambassadorsofstyle.com is een 
nieuwe (mobiele) website waarbij je in 
een paar klikken een gepersonaliseerd en 
kwalitatief goed shirt op maat ontwerpt. 
Een prachtig concept over maatshirts, 
kwaliteit en service 2.0!

De opties zijn eindeloos
Een personal styliste komt langs op 
kantoor en meet de maten van u en uw 
personeelsleden tijdens een inmeetsessie. 
Zij denkt mee en helpt bij het maken van 
een stijlvolle keuze voor het bedrijf. Dat 
begint uiteraard bij het bepalen van één 
van de prachtige stoffen. Wat dacht u van 
shirts met een subtiel monogram? Of met 
knoopstitching in (een van) de kleuren van 
uw bedrijfslogo? De mogelijkheden zijn 
legio. Geen nood, het resultaat wordt hoe 
dan ook verrassend en classy!

De uitreiking
Het inmeten op kantoor is al een event op 
zich. Maar helemaal leuk is het moment 
dat alle shirts arriveren in hun prachtige 
gepersonaliseerde verpakking, met voor 
elk teamlid een persoonlijke tekst op de 
complimentkaart. Daar is natuurlijk ook 
een mooi moment voor te bedenken. Pak 
bijvoorbeeld de vrijdagmiddagborrel als 
moment waarom de personal stylist de 
shirts komt overhandigen. Shirts & Wines: 
een goede combinatie voor een event!

Ontzorgen met 
Accountanders
Focus is een belangrijk begrip voor de 
ondernemers achter Ambassadors of 
Style®. Zij willen zich volledig 
concentreren op het verder versterken van 
het concept. Daarom is Account Anders in 
een vroeg stadium gevraagd om mee te 
denken om ons te ontzorgen op het vlak 
van administratie en accountancy. De site 
nu zo ingericht dat facturen direct worden 
ingelezen en verwerkt en alles ‘achter de 
schermen’ volledig word afgehandeld. 

Ambassadors of Style®

Van Lanschotlaan 2 
5262 AG Vught
T 06 2828 7807 
E welcome@ambassadorsofstyle.com
I www.ambassadorsofstyle.com

Uw bedrijf mag 
gezien worden!

Ambassadors of Style® - Shirts op maat voor 99 euro.

Wat dacht u van een 
subtiel monogram? 
Of knoopstitching in  
de kleur van uw logo? 

De opties zijn eindeloos.

Staan je maten in 
het systeem, dan kun je 

vanaf dat moment op de  
(mobiele) website eenvoudig 

jouw unieke shirts ontwerpen.
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AccountAnders B.V. 
 
Zevenbergen 
Pastoor van Kessellaan 5 
4761 BH Zevenbergen 
 
 
085-7608500 
www.accountanders.nl 
info@accountanders.nl 
 

Voorsprong bereik je samen! 
 

  


