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Groei-gesprekken met klanten
Markten en regels veranderen sneller dan ooit. Om te kunnen overleven en groeien wordt 

van organisaties een steeds groter aanpassingsvermogen verwacht. Klanten zoeken meer 

en meer naar advies en stellen bijzondere vragen. Frank Gijzen, partner bij Grant Thornton: 

“Het is voor klanten niet gemakkelijk om een onafhankelijke adviseur te vinden die beschikt 

over de benodigde kennis en kwaliteit. Iemand die de situatie van de klant goed kent, zakelijk 

en privé en die meedenkt over de bedrijfsvoering, het businessplan en transities.”

repOrTaGe
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Grant Thornton adviseert ondernemers 
op het gebied van het verleden én de toekomst

Als adviseur ziet Frank zijn rol al enige jaren veranderen. 
“Klanten denken vaak nog dat hun accountant of belasting-
adviseur vooral gericht is op verslaglegging over het verle-
den en op de juistheid van de cijfers achter de komma. En 
natuurlijk hebben wij hier ook veel verstand van. Maar ik 
voer jaarlijks veel gesprekken met verschillende klanten, van 
verschillende omvang en werkzaam binnen verschillende sec-
toren. Vaak weet ik alles over hun organisatie en de processen 
daarbinnen. Deze kennis heb ik nodig ter goedkeuring van de 
resultaten uit het verleden. Maar liever kijk ik samen met de 
klant vooruit.” 

Gerdien van Gils-Onrust, senior manager bij Grant Thornton 
vult aan: “Onze klanten reageren soms verrast dat wij  
als accountant of belastingadviseur ‘groei-gesprekken’ 
initiëren, zeker als we net de jaarrekening doorgenomen  

“De KlanT verWacHT IeTs exTra’s. een 
JaarreKenInG OpsTellen DaT Kan IMMers  
IeDere accOUnTancy OrGanIsaTIe.”

hebben. Maar juist omdat we zoveel uiteenlopende  
organisaties in verschillende fases van groei als klant hebben, 
kunnen wij onze ervaring en inzichten daarover delen met 
andere ondernemers. Ieder advies voor de toekomst staat of 
valt met de financiële situatie van de organisatie.”

NIET wErkEN IN jE OrGANISATIE, mAAr AAN jE OrGANISATIE
“Frank: Deze ‘groei-gesprekken’ zijn open gesprekken waarbij 
we samen met de klant bepalen in welke groeifase zij zich 
bevinden en wat hun doelen zijn voor de toekomst. Samen 
worden issues besproken die deze groei in de weg staan, 
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worden de prioriteiten bepaald (focus aangebracht) en acties 
opgesteld. Eens niet in je organisatie werken, maar aan je 
organisatie. Hier moet je wel tijd in investeren, zo’n gesprek 
duurt makkelijk twee uur, maar het levert klanten ook inzicht 
en focus op.” 

“Opvallend bij deze gesprekken is dat ondernemers vaak 
direct een idee hebben van waar hun onderneming staat in 
de groeicyclus. Onze rol is dan om open vragen te stellen 
en om samen met de ondernemer te bepalen of dit beeld 
klopt, of dat het wat te rooskleurig of negatief is. Bij onder-
nemingen van grotere omvang worden dit soort gesprekken 
vaker gevoerd binnen het managementteam of een raad van 
commissarissen. Maar hoe kleiner de onderneming, hoe 
minder mensen er zijn om de ondernemer een spiegel voor te 
houden. Deze gesprekken helpen prioriteiten te stellen en om 
focus aan te brengen.”
 

“Veel ondernemers zijn hands-on, de ene uitdaging volgt 
de volgende op”, vervolgt Gerdien. “Er is weinig tijd om 
stil te staan en zich af te vragen of ze nog wel het juiste pad 
bewandelen om hun doelstellingen te bereiken. Dat doel 
kan groei zijn, maar ook de verkoop van de onderneming 
omdat de ondernemer van zijn pensioen wil genieten. 
Zo sprak ik laatst een ondernemer die al zijn geld in zijn 
onderneming had geïnvesteerd. De hoogte van zijn pensioen 
is dus sterk afhankelijk van de waarde van zijn onderneming 
en het onroerend goed. ‘Maar wat nu als de waarde van 
het onroerend lager is dan je had verwacht?’, vroeg ik hem. 
‘Hoe voorzie je dan in je oude dag?’ Belangrijke issues waar 
je tijdig over na moet denken, zodat je nog de juiste maat-
regelen kunt nemen.” 
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“OF Je DOel nU GrOeI OF JUIsT verKOOp van 
De OnDerneMInG Is. ZOrG DaT Je TIJDIG 
WeeT Waar Je sTaaT, ZODaT Je MaaTreGelen 
KUnT neMen OM Je DOel Te BereIKen.”

“Ons DOel Is OM saMen MeT De KlanT 
De JUIsTe prIOrITeITen Te sTellen OM 
ZIJn GrOeIDOelsTellInG Te BereIKen.”

‘Stilstand is achteruitgang’, hoor je wel eens, geeft Frank aan. 
“Maar als ondernemer moet je zorgvuldige keuzes maken. 
Investeer je als transportbedrijf nu in nieuwe vrachtwagens? 
Neem je bij groei mensen in dienst of huur je personeel in? 
En versterk je je positie door overname of is het beter om een 
strategisch samenwerkingsverband aan te gaan? De keuzes 
die je nu maakt, dienen bij te dragen aan het bereiken van je 
doelen voor de lange termijn. Dan helpt het om samen met 
de ondernemer zijn prioriteiten te bepalen en te focussen op 
wat echt bijdraagt aan het bereiken van zijn doelen.”

SIT BAck, fOcUS AND AcT
“Ons advies aan klanten is om eens de tijd te nemen om echt 
te kijken wat de onderneming nodig heeft. Doordat onder-
nemers vaak in de waan van de dag leven, is er weinig tijd om 
stil te staan en vanuit een helicopterview de zaken te bekij-
ken. ’Sit back, focus and act’! De inzichten die dit oplevert, 
zijn vaak erg nuttig voor de toekomst.”


