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 Voorsprong  
in beeld 

verandert razendsnel. Veel ondernemers 
zijn volop bezig met de weg te vinden en 
focus te bepalen in het nieuwe 
economische landschap. Projecten zijn 
hierdoor interessanter geworden omdat we 
nog intensiever zijn gaan samenwerken 
met onze klanten. Ook creatief wordt het 
boeiender; een ontwikkeling waar we graag 
op aanhaken omdat daar toch wel onze 
kracht ligt. 
 

3.  
Op welke bergtop staat u in 2017? 
Op dit moment kijk ik niet zover vooruit. 
Hoewel wij een duidelijke focus hebben 
waar we ons op willen richten, gaan de 
zaken toch vaak anders dan voorzien of 
bedacht.  
Misschien staan we op een mooie bergtop 
met een fantastisch (voor)uitzicht in 2017, 
maar voorlopig moeten we er eerst voor 
zorgen dat we die weg naar boven wel op 
de juiste wijze ingaan.  
 

4.  
Wat kunnen ondernemers in de 
AccountAnders-community voor u 
betekenen? 
Wij zijn pas recent toegetreden tot de 
AccountAnders-community. Zodoende 
hebben we nog niet echt kennis gemaakt 
met de andere aangesloten ondernemers. 
We hopen natuurlijk een positieve bijdrage 
te leveren. 
 

Even voorstellen 
Naam Toby Fortuin 
Bedrijf De Zaak Fortuin 
Functie Directeur 
 
De Zaak Fortuin is een communicatie- 
en designbureau die bekend staat om 
haar creatieve aanpak. Of het nu een 
huisstijl, magazine of website betreft; 
De Zaak Fortuin weet dit te vertalen 
naar een creatieve maar bovenal 
effectieve uiting voor haar klanten.  
 

1.  
Waar komt u vandaan? 
De Zaak Fortuin bestaat inmiddels 
zo'n twintig jaar. Een groot deel van 
die periode kenmerkte zich door 
stabiele groei, zowel in klanten als in 
budgetten. Een bedrijf als het onze 
rendeert goed bij positieve 
ondernemers met nieuwe plannen en 
ideeën. Daaraan gekoppeld is vaak 
een campagne om nieuwe concepten 
en producten te introduceren of 
bedrijven op de kaart te zetten. Wij 
komen dus van een luxe positie met 
tevreden klanten die ons aanbevolen 
bij collega-ondernemers.  
 

2.  
Waar staat u nu? 
De laatste jaren zien we een 
behoorlijke verschuiving van de markt. 
De manier van communiceren 

 

Visie op  
De Zaak Fortuin  
 
Door businessfacilitator:  
Wytse van der Meulen  
06 29 53 08 48 

Een boeiende en 
creatieve 
onderneming 
 
Onderweg naar mijn eerste 
afspraak bij De Zaak Fortuin 
ben ik er twee keer 
voorbijgereden. Het pand was 
me niet opgevallen maar zodra 
ik binnentrad ging er een 
wereld voor me open! Het is 
een fantastisch omgebouwde 
dijkboerderij en heeft een 
opmerkelijk hoge ruimte 
zonder aparte kamers. Hier 
werken enthousiaste no-
nonsense creatievelingen. 
Gaaf! Het pand en 
werknemers passen goed bij 
elkaar.  
 
Effectieve creativiteit is wat De 
Zaak Fortuin kenmerkt. 
Doelgericht en met passie. 
Samen met AccountAnders, 
die zich qua missie en visie 
thuis voelt bij dit inspirerende 
bedrijf, wordt gewerkt aan een 
constante en mooie groei. 
Voorsprong is een keuze 
zeggen we dan! 
 
Iedereen van De Zaak Fortuin: 
We gaan er voor, succes! 
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 Medewerker in beeld  

Hoe ben je bij AccountAnders terecht 
gekomen? 
Toen ik hoorde over het concept van 
Jasper Visser (oud collega en 
dorpsgenoot) werd ik meteen enthousiast. 
Daarnaast geloofde ik echt in de 
slagingskans van het concept en heb ik 
direct gesolliciteerd. 
 
Waarom heb je voor AccountAnders 
gekozen? 
Ik zag een mooie match tussen mijn 
expertise en de filosofie van 
AccountAnders. Vanaf de eerste dag ben 
ik bezig geweest met het opzetten en 
automatiseren van de backoffice. Inmiddels 
staat de backoffice in De Bilt en werk ik 
met een aantal leuke enthousiaste 
collega's dagelijks hard aan het 
waarmaken van de beloften die we aan 
elke klant doen. 
 
Waarin ben je gespecialiseerd? 
Door de loop van de tijd heb ik mijn kennis 
op het gebied van 
accountancy/administratie gecombineerd 
met IT. Daarnaast ben ik een allrounder en 
heb diversen interne taken op het gebied 

Lennart Neeleman is Coördinator 
Administratie & IT en al vanaf het 
allereerste begin werkzaam bij 
AccountAnders. Hij is in september 
2012 getrouwd, woont in 
Alblasserdam en is sinds kort vader 
van Luuk. 
  
Wat voor achtergrond heb je? 
Het is begonnen met een studie 
Accountancy (bachelor) aan de 
Hogeschool Rotterdam. Deze studie 
heb ik succesvol afgerond met een 
afstudeerscriptie over 
procesoptimalisatie rondom 
administratieve dienstverlening. 
Administratieve processen 
automatiseren en standaardiseren 
bleek een gouden greep te zijn. De 
uitkomst van dit onderzoek heb ik bij 
een middelgroot accountantskantoor 
volledig geïmplementeerd binnen een 
nieuw concept. Ondertussen volgde ik 
de opleiding Accountancy AA (post 
bachelor) om een verdiepingsslag te 
kunnen maken op mijn voorgaande 
studie. 
 

Nieuwe  
klanten 
! EHBOdoos.nl  
! Diks' Design  
! Van Perzië  
! HumanDimensions  
! Marcel Harmsen  
! Berts Bierhuis 
! Boeketten.nl  
! Olympia Uitzendbureau 

Zeist  
! Olympia Uitzendbureau 

Nieuwegein  
! Bed & Breakfast  

"de Bakkerij"  
 
Kom je graag in contact met 
één van onze klanten?  
Laat het je businessfacilitator 
weten! 
 

Financieel dashboard 

genot van een drankje op een mooie 
zomeravond de trends in uw organisatie 
eens door nemen. 
 
Heeft u nog geen financieel dashboard 
maar wilt u wel grip op de zaak? Maak dan 
gebruik van onze tijdelijke actie waarmee u 
2 maanden gratis het dashboard kunt 
gebruiken. Neem voor meer informatie 
hierover contact met ons op. 
 

Altijd en overal grip  
op de zaak 
Wij geloven in de kracht van inzicht. Veel 
MKB ondernemers maken inmiddels 
gebruik van het AccountAnders 
dashboard. Met het financieel dashboard 
heeft u dagelijks actueel inzicht in hun 
cijfers. Als u tijdig weet aan welke 
knoppen u moet draaien kunt u meer 
succes hebben. Zo kunt u onder het 

van managementinformatie, 
(salaris)administratie, implementatie CRM, 
ICT en procesoptimalisatie. 
 
Wat doe jij concreet om klanten te 
helpen? 
In mijn rol als Coördinator Administratie & 
IT sta ik elke dag weer voor prachtige 
uitdagingen. Ik bezoek onze (nieuwe) 
klanten om een inventarisatie te doen wat 
de meest efficiënte werkwijze is op het 
gebied van (salaris)administratie. Hierbij 
probeer ik zoveel mogelijk administratieve 
processen te automatiseren. Daarnaast 
ontwerp ik dashboards die aansluiten op 
de informatiebehoefte van onze klanten. 
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 AccountAnders  
in beweging  

gewerkt aan het vormgeven van deze 
community. De eerste StrategyCourse-
bijeenkomsten zijn succesvol afgerond en 
het eerste ‘AccountNieuws’ magazine is 
gepubliceerd. 
 

AccountAnders is volop in beweging. 
Steeds meer ondernemers kiezen 
voor voorsprong. Wij geloven dat de 
voorsprong van onze klanten nog 
groter gemaakt kan worden door de 
AccountAnders-community. Daarom 
hebben we de afgelopen tijd hard 

TOP AANBIEDING 
 
Uw Business Gaat Over 
Klanten, Niet Over Veiligheid  
Toch zijn maatregelen voor 
veiligheid binnen uw bedrijf 
noodzakelijk en verplicht. 
EHBOdoos.nl biedt u de beste 
en snelste oplossingen 
hiervoor. 
  
Ontvang 30% korting op het 
eerste jaar 'Veilig met 
Materiaal'. Gebruik de 
kortingscode AA201404 op 
www.EHBOdoos.nl.  

 

Column nieuwe klant  
Naam Jitske Kramer 
Bedrijf HumanDimensions 
Functie Corporate Antropoloog 
 
Drie redenen waarom Jitske Kramer voor AccountAnders gekozen heeft en wat  
haar aanspreekt. 
 
• Ik werk graag met mensen die passie hebben voor wat ze doen en hierin durven 

blijven ontwikkelen. Dat herken ik in AccountAnders. 
 

• Ik geloof in de kracht van verschillen en administratie is niet mijn kracht. Dat laat 
ik graag over aan mensen die dat wel goed kunnen. 
 

• In de community wil ik graag samen het gewone uitdagen, vanuit de gedachte dat 
normaal anders is.  

 

 

“EHBOdoos.nl kiest voor voorsprong 
en tekent hier voor de samenwerking” 

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat we de 
afgelopen tijd ook een nieuwe website en 
een nieuwe bedrijfsfilm hebben gekregen. 
Hiermee kunnen we nóg meer 
ondernemers overtuigen dat voorsprong 
een keuze is. Met dit magazine houden wij 
u maandelijks op de hoogte. 
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 Quotes ‘Maken jullie ook nog een jaarrekening?’ 
Vraag van een klant na het horen van het 
uitgebreide totaalpakket van AccountAnders. 
 
‘Ik zie helemaal geen kasten hier...’ 
Klant verbaast zich tijdens een rondleiding op 
ons kantoor over onze definitie van ‘werken in de 
cloud’. 
 
‘Proof of the pudding is maandag’  
Collega John over een deadline. 
 

AccountAnders B.V. 
 
Soestdijkseweg Zuid 13 
3732 HC De Bilt 
085-7608500 
www.accountanders.nl 
info@accountanders.nl 
 

Maarssen 
Doornhoecklaan 40 
3601 JW Maarssen 
 
Dronten 
Lente 14 
8251 NT Dronten 
 
Dordrecht 
Noordendijk 112 
3311 RR Dordrecht 
 
Hendrik Ido Ambacht 
De Hooge Donck 39 
3344 EM Hendrik Ido Ambacht 

Ermelo 
Staverdenseweg 287 
3852 NV Ermelo 
 
Gorredijk 
Skutsje 50 
8401 MN Gorredijk 
 
Alblasserdam 
De Wervel 1 
2954 CD Alblasserdam 
 
 


