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Groei-Gesprekken 
met klanten

Govert de kok is één van de directeur/eigenaren bij Bioscopen leiden. in mei 2014 

zocht hij advies om de exploitatie van twee bioscopen en een filmhuis over te nemen. 

reportaGe
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Grant thornton adviseert ondernemers 
op het gebied van het verleden én de toekomst

irma van seeters en Govert de kok
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“We zochten Geen Jaknikker, maar een 
kritische sparrinGpartner die meekiJkt, 
adviseert en ook teGenGas dUrft te Geven.”

Govert: “De twee bioscopen en het filmhuis werden geëx-
ploiteerd vanuit een stichting. Toen ik voor de overname op 
zoek was naar een adviseur, kreeg ik de naam van Irma door 
via één van haar klanten. Ik heb haar gebeld om te praten 
over mijn plannen en in hoeverre zij mij hierbij kon advise-
ren. Sinds september 2014 zijn we klant bij Grant Thornton. 
Irma heeft voor ons de overname van de 2 bioscopen en het 
filmhuis begeleid en een BV structuur opgezet waar wij deze 
activiteiten onder konden brengen.”

CIjfErS ACHTEr dE kOmmA
Irma van Seeters is director bij Grant Thornton. Als accoun-
tant en adviseur ziet zij haar rol al enige jaren veranderen. 
“Klanten verwachtten dat een accountant of belastingadvi-
seur vooral gericht is op verslaglegging over het verleden en 
op de juistheid van de cijfers achter de komma. Natuurlijk 
hebben wij hier ook veel verstand van. Maar ik voer jaarlijks 
veel gesprekken met verschillende klanten in verschillende 
sectoren over hun ambities en groeimogelijkheden. Samen 
met de klant kijk ik vooruit naar de kansen om deze ambities 
te realiseren.” 

“De cijfers achter de komma zijn absoluut belangrijk”, ver-
volgt Govert. In de sector bioscopen en filmhuizen zijn voor 
groei vaak grote investeringen nodig. Zo ook bij de bouw van 
een nieuw filmhuis in Leiden. Een verschil in de cijfers achter 
de komma, een percentage dat niet klopt of een onjuiste aan-
name heeft dan grote financiële gevolgen. Ik heb daarom in 
een vroeg stadium Irma betrokken. We konden het ons niet 
veroorloven om zo’n grote investering op drijfzand te baseren. 
We zochten iemand die onze aannames en onderbouwingen 
kritisch en initiatiefrijk kon benaderen, haalbaarheidsanaly-
ses kon maken en de rekensom achter de begroting begreep. 
Geen jaknikker, maar een kritische sparringpartner die 
meekijkt, adviseert en ook tegengas durft te geven.” 

HET BEgINT mET EEN gOEd IdEE
“Natuurlijk begint het met een goed idee”, vertelt Govert. 
“Om voor de lange termijn bezoekers te blijven trekken, 
willen we een beleving bieden die niet thuis na te bootsen 
is. Dit gaat verder dan de techniek. We willen met de bouw 
van het nieuwe filmhuis een plek creëren waar mensen 
naartoe gaan omdat er altijd iets te beleven is, dus niet voor 
de film alleen. Ik stel me voor dat bezoekers naar het filmhuis 
komen en daar kiezen of ze een expositie van beeldende kunst 
bekijken, een poetry slam bijwonen, lekker in ons café blijven 
hangen of misschien na een hapje eten toch die nieuwe film 
bezoeken.” 
Irma: “Mijn rol is vaak om ideeën van ondernemers te 
toetsen. Omdat ik Bioscopen Leiden al langer ken, kan ik 
door de cijfers heen kijken en adviseren over de gevolgen. 

Dat is volgens mij waar ondernemers behoefte aan hebben. 
Zijn de plannen financieel haalbaar? Kloppen de onder-
bouwingen en daarmee samenhangende berekeningen? 
Waar zitten de risico’s en hoe kunnen we de klanten juridisch 
of fiscaal optimaal adviseren en/of beschermen?” 

TEAmwOrk
Al had Govert in het begin wel zijn twijfels: “Grant Thornton 
is toch een grote naam. Passen wij als mkb’er wel bij zo’n 
groot en internationaal kantoor?” Irma vervolgt: “Nadat 
Govert mij verteld had over de groeiplannen van Bioscopen 
Leiden hebben we samen bepaald wat er nodig is om deze 
groei te realiseren, issues besproken die deze groei in de weg 
staan, prioriteiten gesteld bij onze aanpak en acties opgesteld. 
Omdat hier veel bij komt kijken had ik een team samenge-
steld met daarin ook een fiscalist en jurist. Zo konden we 
Govert op meerdere gebieden adviseren en ondersteunen. 
We besloten eerst tot een intake om elkaar en onze werkwijze 
te leren kennen.” 

Na de intake volgde een voorstel dat Govert en Gideon 
(mede-eigenaar van Bioscopen Leiden) accepteerden. Govert: 
“Doordat je zo’n team inrolt, voelt het al gewoon; als een 
lokaal laagdrempelig accountantskantoor. Plus dat er een 
fiscalist en jurist betrokken waren, nam bij mij de nodige 
zorgen weg bij huurcontracten en arbeidsovereenkomsten. 

Alles werd goed voorbereid waardoor ik 
er minder werk aan had. Ook in de 
communicatie met bijvoorbeeld de 
belastingdienst, KVK en de notaris.” 

NIET IN dE ONdErNEmINg, mAAr 
AAN dE ONdErNEmINg wErkEN 

Govert: “Mijn advies aan andere ondernemers? Betrek je 
accountant niet alleen bij de resultaten uit het verleden. 
Schakel hem juist tijdig in om je te helpen je groeiplannen 
vorm te geven.”

Irma: “Doordat ondernemers vaak in de waan van de dag 
leven, is er weinig tijd om stil te staan en vanuit een helicop-
terview de zaken te bekijken. Eens niet in de onderneming, 
maar aan de onderneming werken. De inzichten die dit 
oplevert, zijn vaak erg nuttig voor de toekomst.”

Bedrijf:  Bioscopen leiden
Huidige omvang:  2 bioscopen en 1 filmhuis
eigenaar:   Gideon Boer en Govert de kok 

sinds 1 oktober 2014 
opgericht in:   stichting Gesprekscentrum 

leiden (kijkhuis) 1976, trianon 
theater 1927, lido 1936


