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ACCOUNTANT VAN DE 
TOEKOMST
‘Bij het voorstelrondje bleek direct dat 

alle ondernemers die aanwezig waren iets 

met groei hadden’, begint Sebo. ‘Daaraan 

merkte ik dat we een belangrijk onder-

werp aan hadden gesneden. In eerste 

instantie denk je bij accountants en belas-

tingadviseurs misschien niet direct aan 

die de groei nog in moeten zetten of daar 

op dit moment mee bezig zijn.’ Voor Sjaak 

en zijn bedrijf geldt het laatste. ‘Wij zijn 

in heel korte tijd, heel snel gegroeid. Van 

tien, naar twintig man personeel. Zonder 

dat we er echt bij stil hebben gestaan, 

zijn we steeds verder gegroeid, waarbij 

we ons niet steeds afvroegen of het wel 

optimaal was wat we deden.’ Wat Sjaak 

groei, omdat men de illusie heeft dat wij 

alleen naar cijfers uit het verleden kijken. 

Maar als belastingadviseur zie ik mijn rol 

al enige jaren veranderen. Jaarlijks voer ik 

veel gesprekken met verschillende klan-

ten in verschillende sectoren. Juist omdat 

ik zoveel uiteenlopende organisaties als 

klant heb, kan ik mijn ervaring en inzich-

ten daarover delen met de ondernemers 

aangeeft is een veelgehoord geluid vol-

gens Sebo. ‘Vooral bij mkb-bedrijven is 

de DGA degene die de korte- en lange 

termijn beslissingen neemt. Doordat veel 

ondernemers vaak in de waan van de dag 

leven, ligt de focus op de korte termijn en 

is er weinig tijd om stil te staan en vanuit 

een helicopterview de zaken te bekijken.’ 

KORTE TERMĲ N VS. LANGE 
TERMĲ N 
Tijdens de lunch waren tien verschillende 

ondernemers aanwezig. In groepjes werd 

gewerkt aan verschillende vraagstukken 

rondom groei. Allereerst werd er onder-

ling besproken in welke fase van groei de 

organisaties zich bevinden. Sjaak: ‘Voor 

ons geldt dat wij ons in de fase ‘Hyper-

groei’ bevinden, vanwege onze snelle 

groei. Het samen bepalen in welke fase 

van groei wij zitten zet eigenlijk direct aan 

het denken. Wij beseften ons ook op een 

gegeven moment dat het te snel ging. We 

stelden korte termijn oplossingen boven 

lange termijn oplossingen. We huurden 

fl exibele krachten in en stopten met het 

opleiden van stagiaires, terwijl die stagi-

aires op lange termijn veel meer voor je 

organisatie kunnen betekenen. Als je niet 

stilstaat bij de beslissingen die je neemt, 

kom je uiteindelijk misschien in een situ-

atie terecht waar je niet in wil zitten. Voor 

zulke vraagstukken kan een ervaren advi-

seur heel handig zijn.’ Dat de accountant 

die rol kan vervullen, is heus nog niet voor 

iedereen duidelijk. Een goede ontwikke-

ling is het volgens Sjaak wel. ‘Dat accoun-

tants meer voor je kunnen en willen bete-

kenen is een heel goede zaak. Ze weten 

namelijk al heel veel van jouw organisatie. 

Dat samen met de ervaring die ze elders 

hebben opgedaan, maakt dat ze in de 

perfecte positie zitten om te adviseren 

over groei en de daarbij horende veran-

deringen in bijvoorbeeld wet- en regelge-

ving. Het is eigenlijk heel logisch.’ 

NUTTIGE INZICHTEN 
Hoe logisch het ook is, Sebo merkt dat 

klanten vaak niet zelf om een adviseur vra-

gen. ‘Het gaat hen eerst over de cijfers en 

regeltjes. Pas als je doorvraagt merk je dat 

er meer dingen spelen dan alleen datgene 

waar ze ons voor bellen. Juist het meeden-

ken over de vraagstukken die buiten het 

geijkte liggen, maakt mijn vak zo leuk. Het 

is ontzettend interessant om het eens om 

te draaien en ondernemers bepaalde vra-

gen voor te leggen waar ze niet elke dag 

over nadenken. Daarna is het zaak om 

goed naar de antwoorden te luisteren en 

te zorgen voor inzicht. Zorgen dat ze een 

stapje verder komen. Het helpen, bewe-

gen en in contact brengen van mensen 

zit in mij. Daarom vond ik het ook zo leuk 

om de business lunch te verzorgen. Op 

inhoud dan, hè?’ Ook Sjaak heeft de lunch 

en de inzichten die hij eraan over heeft 

gehouden, als zeer prettig ervaren. ‘Nu is 

het zaak om samen met mijn compagnon 

Erik Quast deze vragen te bespreken en 

ook zijn visie in te vullen. Daarna kunnen 

we conclusies trekken en haalbare acties 

opstellen.’ Sebo legt uit dat het belang-

rijk is om te kijken naar de impact van de 

acties. ‘Alle drukbezette ondernemers 

zullen beamen dat ze eerst de makkelijke 

acties of doelen in gang zetten. Dat ruimt 

lekker op. Maar juist de moeilijkere acties 

hebben vaak een hoge impact op de 

organisatie. Precies daarin zit de verande-

ring en daarmee ook de groei. Het advies 

is dus om eens de tijd nemen om echt te 

kijken wat de onderneming nodig heeft. 

Eens niet in de onderneming, maar aan de 

onderneming werken. ‘’Sit back, focus and 

act’’! De inzichten die dit oplevert, zijn 

vaak hartstikke nuttig voor de toekomst.’  
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Toen OnderNamen Grant Thornton vroeg om invulling te geven aan een business lunch, wist 

belastingadviseur Sebo Havinga precies waar deze over moest gaan. En toen ondernemer en 

mede-eigenaar van Blankestijn Installaties Sjaak Janmaat hoorde dat het thema ‘groei’ zou zijn, 

meldde hij zich direct aan. Samen blikken ze terug. 

‘SIT BACK, FOCUS AND ACT!’

GRANT THORNTON ADVISEERT ONDERNEMERS 
OP HET GEBIED VAN VERLEDEN ÉN TOEKOMST.  

Sebo Havinga en Sjaak Janmaat

Regionale samenwerking
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‘Zonder dat we er 
echt bij stil hebben 

gestaan, zijn we 
steeds verder 

gegroeid, waarbij 
we ons niet steeds 

afvroegen of het wel 
optimaal was wat we 

deden.’


