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>> Zo zijn we natuurlijk mega trots, blij met alle 

waardevolle opdrachtgevers, partners en eindeloze 

samenwerkingen. We trotseerden sinds 1965 de ene na de 

andere wetswijziging, trends en modegrillen. We passen 

ons aan en hebben plezier. In 50 jaar is de technologie er 

ook op vooruit gegaan: de aanschaf van de eerste type-

machine was destijds een mooie investering. Jaren later 

werd die vervangen door de eerste computer en inmiddels 

zijn we aanbeland in het tijdperk van de Cloud.

Vijftig jaar Glissenaar Accountants staat gelukkig niet voor een eind-

markering. Eerder nog voor nieuwe, frisse inzichten. Waar je een halve 

eeuw geleden geen kernwoorden en usp’s nodig had en advertising totaal 

afhankelijk was van mond-tot-mond-reclame, is dat niet meer van deze tijd. 

Leergierig als wij zijn hebben we ons bedrijf het afgelopen jaar opnieuw 

onder de loep genomen en scherper in de markt gezet. Hand in hand met 

steeds meer online en offline communicatie-uitingen. De keuze hiervoor 

heeft meerdere redenen. Natuurlijk willen wij onze positie nog helderder 

krijgen, zodat u ook weet waar u aan toe bent bij Glissenaar. Maar laten we 

niet vergeten dat een accountant anno 2015 heus niet meer alleen bestaat 

om cijfers op papier te krijgen. We geven inzichten en zijn van steeds meer 

markten thuis.

De jaarrekening, periodieke rapportages, belastingaangiften en salaris-

verwerking: natuurlijk doen we dit. En kwaliteit staat daarbij voorop, daar 

hoeven we het niet eens over te hebben. Maar waar het ons al jaren en 

steeds meer om gaat, is dat ondernemers hun doelen halen. Hier kunnen 

wij bij uitstek mee helpen en daar zetten wij ons ook steeds meer voor in. 

Ook wanneer we samen koffie drinken om bij te praten: Wat zijn de verande-

ringen in de markt en waar moeten we op inspelen? Sturen we genoeg op 

resultaat? Halen we de doelstellingen? Hoe ziet de toekomst eruit? Vragen 

waar u het antwoord op wilt weten en waar een goede inschatting voor 

gemaakt kan worden door middel van de juiste cijfers. Daarom, en natuur-

lijk omdat we wat te vieren hebben, trakteren we u op dit mooie magazine. 

Uiteraard staat er informatie in over ons en de talloze koppen koffie de we 

de afgelopen jaren dronken, maar u vindt er ook inspiratie in om te groeien 

en te ontwikkelen.

Henk Glissenaar

Vijftig jaar Glissenaar 
en ieder jaar is anders
Glissenaar Accountants bestaat vijftig jaar en alle clichés 

zijn waar. Ik kan er nou eenmaal niet omheen. >>
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Henk Glissenaar
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Van paperclip naar 

gedeelde documenten

Glissenaars tijdlijn van eenmanszaak 

tot ondernemershuis.
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Waarom Koos trakteert 

op taart

Een verwennerij is van tijd tot tijd wel 

op zijn plek.
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Samenwerkingen versterken 

iedere onderneming

Glissenaar is lid van SRA. Een samen-

werkingsverband waarbij we kunnen 

putten uit de kennis en ervaring van

accountants en fiscalisten.
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Henk en Udo zitten op 

één lijn

‘Ik denk dat Henk net als ik grote 

ambities heeft en hierin professioneel 

wil handelen.’ 

 

Een captain volgt altijd 

zijn dashboard

Nu de administratie online staat, 

kunt u realtime bij alle cijfers en 

gegevens.

Je hebt er niets aan tussen 

de planken

Michel van Elmpt koos maar liefst 

twee keer voor Glissenaar.

50 jaar Glissenaar
in cijfers

442.000     kopjes koffie werden er de afgelopen 

jaren gedronken en 10 keer smulden we van een kerstdiner naast de gezellige 

traditionele barbecue voor aanvang van iedere zomervakantie. Slechts 1 keer zijn 

we verhuisd, namelijk                                                                        van de keukentafel naar het 

kantoor in Vleuten.       4 keer is dit pand volledig 

gerenoveerd tot het moderne kantoor         dat er nu staat. Vanuit 

die werkplekken zijn er 75.000 loonstroken verstrekt voor de inmiddels bijna

klanten die bij Glissenaar aangesloten zijn, 

waarvan ruim 350 ondernemers.

In 2015 werken we al met                                   man personeel, in 2005 waren 

dit er nog maar 6. Sinds we online werken gaat er een stuk 

minder printpapier doorheen. Door het digitaal werken presteren we beter en zijn 

de kasten leeg komen te staan. Met ons jubileumuitje naar Italië (Toscane) dit jaar 

staat de teller op 25 personeelsuitjes 

                              waarvan 

                                                                                      in het buitenland.                                                                         

                                       

 500

15 

1jubileumuitje
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Peter Zijlstra is mede-eigenaar van 

FXmedia. Dit is een digitaal reclame- en 

communicatiebureau dat met de laatste 

technieken en een kundig, creatief team, 

opvallende en goed communicerende 

middelen voor klanten maakt.

“Samen met onze opdrachtgevers gaan wij de uitdaging 

aan om iets nieuws te proberen en bijzonder te zijn. Dat 

Glissenaar binnen zijn vak hetzelfde doet door initiatieven 

zoals Horizontaal Toezicht te omarmen en voor te dragen, 

betekent voor mij dat het accountantskantoor niet terug-

schrikt van innovatie. Dit toont wat mij betreft aan dat ze 

zichzelf serieus nemen.”

“Wat ik in ieder gesprek terug hoor, is dat Glissenaar 

Accountants altijd bezig is met groei en investering in het 

personeel. Dat kan ik wel waarderen. Wij proberen immers 

hetzelfde te doen. In 2009, bij de start van ons bedrijf kwa-

men we bij Glissenaar uit via onze coach. Het klikte meteen. 

Henk heeft ons daarna direct geholpen met het opstellen van 

een VOF-overeenkomst.

Dit werd later een B.V. en ook dat had veel voeten in aarde. 

Tegenwoordig spreken we Henk bij het doornemen van de 

jaarcijfers en ingewikkelde zaken. Je weet dat hij altijd op 

slechts een telefoontje afstand zit. Dat werkt heel prettig

wanneer je even wilt sparren.”

Tijdlijn Glissenaar

Glissenaar wordt opgericht aan de keukentafel in Haarzuilens 
door Henk Glissenaar Senior († 23/1/2015)

Het kantoor verhuist van Haarzuilens naar huidige locatie in Vleuten

De eerste computer wordt op het bureau gezet

Henk Glissenaar Junior heeft zijn studie afgerond en start op het kantoor

2/1/1997

Henk Glissenaar Senior gaat met pensioen

1/1/2002

Onze medewerkers gaan met e- mail werken

2007

 Glissenaar sluit zich aan bij het SRA en Horizontaal Toezicht

2012

2015

21/7/1969 
Neil Armstrong zet voet op de maan

7/7/1974 
Nederland haalt de WK-finale voetbal

Doet mobiele telefonie zijn intrede

11/9/2001 
Aanslag op de Twin Towers

2002 
Invoering van de euro

De val van Lehman Brothers is het 
begin voor de bankencrisis

15/9/2005

Zitten we in een economische crisis

Start de eurocrisis

Is een periode van economisch 
zware tijden voor het MKB

1/12/1965 

Van paperclip naar 
gedeelde documenten
Glissenaars tijdlijn van eenmanszaak 

tot ondernemershuis

Eind jaren 60

Vanaf midden jaren 80 

Begin jaren 80 

Eind jaren 90 

Begin 2010

2010  - 2015 

Peter Zijlstra

FXmedia

Tijdlijn wereld

We vieren ons 50-jarig bestaan. Tegenwoordig staan dagelijks 
15 medewerkers klaar voor jou als ondernemer
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Omdat de medewerkers bij Glissenaar keer op keer 

met een verrassende invalshoek mijn financiële 

en administratieve situatie benaderen”, zegt Koos 

Tesselaar van Hemingway Corporate Finance. “Ze 

komen met regelingen op de proppen die echte 

eyeopeners kunnen zijn. Tel daar de manier van 

professionele dienstverlening in combinatie met 

een goede persoonlijke sfeer bij op en een verwen-

nerij is van tijd tot tijd wel op zijn plek.

Vier jaar geleden kwam ik bij Glissenaar Accountants 

uit omdat ik zocht naar een kantoor dat deel uitmaakt 

van het Horizontaal Toezicht, groter is maar niet cor-

porate en een breed dienstenpakket aanbiedt. In de 

regio kwam ik enkel uit bij Glissenaar en gelukkig klikte 

het ook direct. Dat het accountantskantoor deel uit-

maakt van het Horizontaal Toezicht vond ik belangrijk 

omdat het mij helpt voorkomen te discussiëren met de 

Belastingdienst.

Het werkt snel en efficiënt en bovendien fungeert het 

als een natuurlijke controle op het functioneren van 

de accountant. Een extra kwaliteitsbevestiging. Zolang 

Glissenaar de komende 50 jaar hun DNA behoudt, blijf 

ik klant. Natuurlijk mogen ze groeien en innoveren, 

maar het brede pakket dat ze bieden, de persoonlijke 

aandacht en de goede sfeer zie ik graag behouden. 

Ga zo door.

Intensieve samenwerking is de succes-

formule van Glissenaar Accountants. 

Het ondernemershuis, zoals Glissenaar 

zichzelf omschrijft, helpt MKB-bedrijven 

hun dromen en aspiraties waar te 

maken. Hiervoor werkt het kantoor 

samen met gerenommeerde partijen. 

Henk Glissenaar: “Bij ons maken kleine 

bedrijven grote stappen.”

De passie voor accountantswerk werd Henk met de 

paplepel ingegoten. Hij was als kind al gefascineerd 

door cijfertjes. Als twaalfjarige jongen zat hij met 

plezier bij zijn vader aan het bureau jaarrekeningen 

te maken. “Ik vond het fantastisch om de fijne kneep-

jes van het vak van mijn vader te leren. Zijn visie ligt 

verankerd in het DNA van ons kantoor en is tot op de

dag van vandaag onze leidraad.”

Meegroeien 

Naast de gebruikelijke taken als jaarrekeningen, 

belastingaangiften en salarisverwerking richt het 

kantoor zijn pijlen op ambitieuze MKB-bedrijven die 

vooruit geholpen willen worden. Glissenaar Accoun-

tants staat zijn klanten altijd bij in hun wensen en 

ambities. “Wij geven advies op maat en groeien met 

ze mee.” Om te zorgen dat er altijd de juiste ken-

nis in huis is om de bedrijven een handvat te bieden, 

wordt het personeel van Glissenaar bijgeschoold. 

Bovendien werd het kantoor toegelaten tot de 

overkoepelende netwerkorganisatie SRA. Ruim 350 

gerenommeerde accountantskantoren in Nederland 

verbinden hun naam aan deze organisatie.

Maatwerk 

“Om ambities van onze ondernemers waar te maken, 

moeten we gezamenlijk doelen stellen.” Glissenaar 

doet dit in de vorm van een jaarplan. Hierin wordt 

beschreven wat er op de planning staat en wat dit 

bij indicatie gaat kosten. Zo komt de ondernemer 

nooit voor onverwachte gebeurtenissen te staan. 

Hierbij wordt proactief te werk gegaan. “Een goede 

accountant signaleert nieuwe ontwikkelingen en 

stuurt je de goede richting in. Het houdt veel meer in 

dan achteraf wat cijfertjes analyseren.” Iedere klant 

heeft natuurlijk andere doelen, daarom is elk jaarplan 

maatwerk. 

Lief en leed delen 

Naast accountant is Henk ook ambitieus zelfstandig 

ondernemer, dus hij kent als geen ander het klap-

pen van de zweep. Hij vindt het belangrijk dat zijn 

klanten weten dat ze altijd bij hem terecht kunnen 

voor een persoonlijk gesprek en een kop koffie. “Het 

lijkt op het eerste gezicht misschien niet relevant 

om persoonlijke kwesties met ons te delen, maar 

dit soort zaken hebben wel degelijk invloed op jouw 

bedrijf. Wij bieden altijd een luisterend oor, omdat 

werk en privé voor een ondernemer nou eenmaal 

hand in hand gaan.” 

Waarom ik af en 
toe gebak breng? 

Wie samenwerkt als team 
kan zelfs kampioen worden

Veelbelovend talent op de juiste plek

Een hecht team is volgens Glissenaar essentieel als je 

topprestaties wilt leveren. Het kantoor investeert dan 

ook flink om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. 

Bovendien is het bedrijf niet bang om externe hulp in 

te roepen. Het kantoor heeft samenwerkingen met

verschillende specialisten zoals een eigen huisfisca-

list en de notaris waar ze al vele jaren mee samen-

werken. “In een goede samenwerking vul je elkaar 

aan en worden alle talenten optimaal benut. 

Wij luisteren, geven advies, delen ervaringen, zijn 

proactief, bundelen krachten en werken samen met 

allerlei partijen. Zo kunnen we de doelen en ver-

wachtingen van ondernemers haarscherp in beeld 

brengen en tot grotere hoogte tillen. Vergelijk het 

met voetbal. Je kunt een elftal met fantastische 

spelers hebben, maar als deze op de verkeerde 

positie staan, valt het team nog steeds als los zand 

uiteen.”

Koos Tesselaar

Hemingway
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 U ontvangt optimale financiële kennis

Judith van der Hulst, Senior Communicatie & Strategieadviseur bij SRA legt uit dat MKB-ondernemers aange-

sloten bij een SRA-kantoor mogen uitgaan van optimale kwaliteit. “De kwaliteitssystemen waaraan een accountants-

kantoor moet voldoen zijn hoog. Voordat een kantoor lid kan worden bij SRA, kijken we via een ballotage of dit 

niveau wordt behaald. Daarna vindt periodiek eenzelfde toetsing plaats op elk kantoor. Zo willen we borgen dat 

de kwaliteit die leden leveren op niveau is en blijft. SRA levert de accountants en fiscalisten bij de aangesloten 

kantoren tegelijkertijd de middelen om aan dat niveau te voldoen. Wij bieden onder andere handboeken, reken-

modellen en checklisten en de accountant kan met specifieke vraagstukken altijd te rade binnen het landelijke 

netwerk.”

 Uw administratie is toekomstproof

“Wij merken net als de accountants dat de behoeften en wensen van MKB-ondernemers ten opzichte van de

financiële dienstverlening veranderen”, vertelt Judith. “Dit vraagt om nieuwe producten, diensten en werk-

wijzen. Daarom ontwikkelt SRA continu nieuwe tools voor leden die de moderne ondernemer bedienen. Zoals 

Rating, Ondernemerskompas en Branche in Zicht. Daarnaast is de accountancy- en fiscale wereld op dit moment 

zeer in beweging op het gebied van wet- en regelgeving. Een SRA-kantoor zit hier bovenop door de input die ze 

hiervoor ontvangen. Zo is uw administratie toekomstproof.”

 U wordt op een innovatieve manier geholpen

Judith: “Een paar jaar geleden zijn we begonnen met BiZ: Branche in Zicht. Alle accountantskantoren die

aangesloten zijn bij de SRA kunnen hierin anoniem jaarrekeningen uploaden. Zo hebben we per branche een

waardevolle database gecreëerd, waarin MKB’ers de status van hun business kunnen vergelijken met die van

andere ondernemers binnen de branche. Feitelijk komt het erop neer dat u ontdekt waar uw bedrijf staat ten

opzichte van de concurrent. Zijn de inkoopkosten hoger dan die van de gemiddelde ondernemer in de sector? 

En hoe zit het met overhead en de kosten van personeel? De SRA-accountant waarbij u bent aangesloten, 

brengt deze cijfers in beeld en helpt naar aanleiding hiervan winst te behalen op relevante vlakken.

Drie redenen om 
voor een SRA-kantoor 
te kiezen
Sluit u aan bij één accountantskantoor en profiteer van de kennis van 350 

accountantsorganisaties en 20.000 accountants, fiscalisten en juristen. Dat is de 

kracht van SRA en daarom is Glissenaar bij dit netwerk aangesloten. “Om als kleiner 

kantoor vaktechnisch up-to-date te blijven, aan de slag te kunnen met innovatieve 

producten en slagkracht te hebben, sloten wij ons aan als lid van SRA”, vertelt Henk 

Gilssenaar. “Terwijl we tegelijkertijd het goede van ons kleinere kantoor behouden: 

namelijk het persoonlijke contact met onze klanten.

➊

➋

➌

“Samenwerkingen 
versterken iedere 

onderneming”

      hogere personeelskosten   

       teruggebracht.

“Een mooi voorbeeld van de onderscheidende 

meerwaarde van BiZ is die van een grote 

speler in de schoonmaakbranche. Deze had 

gemiddeld 40% hogere personeelskosten dan 

concullega’s in de sector. Iedere werknemer 

telde hier een kwartiertje en daar een half 

uurtje. Met een kleine 3000 man aan perso-

neel loopt dit flink in de kosten. Nu heeft de 

ondernemer een mooi logsysteem wat direct 

flink op uitgaven bespaart.”

40 %

Waarom een SRA-kantoor?

Omdat het staat voor kwaliteit en maximaal advies.

Vijftig procent van het midden- en kleinbedrijf kiest 

voor een SRA-kantoor. Of het nu gaat om branche-

specialisatie, fiscaliteiten, financiering, verbeter-

trajecten of andere vraagstukken: SRA-accountants 

en -adviseurs hebben alle nodige expertise in huis of 

direct op afroep met het SRA-netwerk als back-up.
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Op de Maliebaan in Utrecht hebben twee 

ambitieuze ondernemers zich gevestigd. 

Heleen Dasberg-Hylkema en Judith Geenen 

runnen vanaf deze locatie al 4 jaar kinder-

dagverblijf Heppienest met 17 medewerkers 

in vaste dienst en nog eens 10 op oproep-

basis.

“Alleen al waarom we voor Glissenaar kozen zegt alles”, 

vertelt Judith. “We hadden een vraag uitgezet waarin we 

zochten naar een betrokken accountant die kijkt naar 

het grotere geheel en ook de salarisadministratie op zich 

neemt. Henk kwam dan ook niet in zijn eentje bij ons 

langs, maar nam een medewerker van de salarisadmi-

nistratie met zich mee. Al onze vragen werden in dat ene 

gesprek dan ook direct beantwoord en wij voelden ons 

zeer serieus genomen.” “Van ondernemer tot ondernemer 

en van mens tot mens, zo verloopt ieder gesprek. Uiteraard 

kom je op kantoor om de cijfers te bespreken, maar het 

gaat veel verder dan dat. Het begint met een praatje over 

de gang van zaken en je voelt dat Henk het jou echt gunt 

dat het goed gaat. Omdat Heleen en ik beiden zowel 

zakelijk als privé bij Glissenaar zijn aangesloten, hebben 

we onlangs afgesproken dat iedere e-mail in ieder geval 

naar een vast persoon ge-cc’d wordt. Zo hebben we bij 

Glissenaar iemand zitten die van al onze zaken op de 

hoogte is. Dat werkt snel en prettig.”

Heleen Dasberg-Hylkema

Niet één MKB-dashboard is universeel. Waarom 

onderneemt u zoals u doet en wat wordt uw 

strategie en aanvalsplan? Dat verschilt per

bedrijf. Ontdek uw merkwaarden en verwerk 

ze in een elevator pitch. Met dit constant in het 

achterhoofd kunt u aan de slag met het dash-

board. Want er zijn een aantal zaken die iedere 

ondernemer in een oogopslag moet kunnen 

inzien om tot een succesvolle bedrijfsvoering 

te komen.

Een dashboard haalt het 
beste uit uw bedrijf

Kinderdagverblijf Heppienest

De uitdaging is de conclusies uit 

analyses om te zetten in beleid. 

➊ Een optimaal dashboard biedt een even-

wichtig overzicht van de organisatie. Hiervoor is 

het van belang bedrijfsbrede doelen te formuleren 

en daar meetpunten bij te definiëren.

➋	 Kies bewust een aantal indicatoren, 

gemiddeld 5 tot 10: een manager kan niet op 

alles tegelijk sturen.

➌  Geef KPI’s een target en toon ze op het 

juiste verantwoordelijkheidsniveau. De target geeft 

context aan de KPI en binnen de juiste groep weet 

de eindgebruiker waar de cijfers over gaan.

➍		Maak het Smart en Kis. Werk met heldere 

formules en alleen met cijfers en indicatoren 

die u belangrijk vindt en waarop u wilt sturen. 

Bepaal hoe deze informatie gelezen, verzameld 

en opgeslagen wordt.

➎  Gebruik simpele visuals en weinig kleur. 

Een simpele weergave van de KPI’s en hun targets 

hebben de meest effectieve boodschap.

SMART:
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 

Realistisch en Tijdsgebonden.

KIS:
Keep it Simple

Cashflow Management Doelen Management Exploitatie Management

Periodieke rapportage over stand op 

bank, onderhanden werk, voorraad, 

debiteuren, crediteuren en te betalen 

belasting.

Focus op aantal doelen. Voor de 

aanvang van het nieuwe jaar formu-

leer je vijf bedrijfsbrede doelen.

Maak voor de aanvang van het 

nieuwe jaar een exploitatie-

begroting en vergelijk deze 

periodiek met de gerealiseerde 

cijfers.

> Liquiditeitsbegroting versus

gerealiseerde cijfers periodiek

met elkaar vergelijken.

> Maak een analyse van 

de verschillen.

> Bucketlist van doelen. KPI’s die 

vooraf zijn vastgesteld periodiek 

vergelijken met de uitkomsten.

> Maak een analyse van 

de verschillen.

> Exploitatiebegroting versus

gerealiseerde cijfers periodiek

met elkaar vergelijken.

> Maak een analyse van 

de verschillen.

Verdeel Kritische Prestatie Indicatoren over drie aandachtsgebieden

Realtime inzicht in uw boekhouding
Vanaf 2016 start Glissenaar met een nieuwe dienstverlening die voor ondernemers heel goed 

kan uitpakken. Doet u nu nog zelf de boekhouding terwijl u dat eigenlijk niet wilt, dan kunt 

u gebruik maken van Accounting online met scan en herken. Zo levert u periodiek online de 

administratie in en zorgt Glissenaar ervoor dat de boekhouding continu bij is. Deze software 

van Unit4 is een slimme en efficiënte oplossing waarmee we u helpen doelen te realiseren.
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Percentages maken een dashboard overzichtelijk.



Udo van Bekkum nam 15 jaar geleden het interieur-

bouwbedrijf Van Assem over van zijn vader. Een 

jaar eerder dan Henk ‘Glissenaar Accountants’ van 

zijn vader overnam. Ook Van Assem Interieurbouw 

bestaat dit jaar 50 jaar en Udo ziet nog wel wat  

meer gelijkenissen. 

“Henk en ik zitten wat betreft ondernemerschap goed 

op één lijn. Ik denk dat Henk net als ik grote ambities 

heeft en hierin professioneel wil handelen, met een 

kritische kijk op de zaak. Wij zijn beiden altijd bezig 

met het aanbrengen van verbeteringen, maar wel op 

een degelijke manier: we nemen niet teveel risico’s. 

Tot slot zitten we beiden letterlijk en figuurlijk midden 

in ons bedrijf en halen we uit klantencontact enorm 

veel voldoening.” Zeker maandelijks heb ik of een van 

mijn collega’s contact met Glissenaar. Er is altijd wel 

iets waar we advies over willen hebben. Dit kan om 

van alles gaan: administratie, pensioenen en verloning 

aan het personeel. Ook voor onderlinge regelingen 

tussen de BV’s ga ik bij hen te rade. Het moet immers 

juridisch kloppend zijn en ik zoek altijd naar manieren 

om het risico te verlagen. Glissenaar denkt hier actief 

in mee. Ze bieden handvatten waarvan ik bij wijze van 

spreken nog niet eens wist dat ze bestonden en ik kan 

hier uiteraard zelf invulling aan geven.”

Ik zocht een accountantskantoor met persoonlijke 

touch. We hebben contact met Lydia, Henk en Peter. 

Het is helder bij wie we moeten zijn met welke vragen. 

Wanneer Henk met deze inzet en nuchterheid blijft 

ondernemen, kan Glissenaar volgens mij groeien en 

kwaliteit blijven garanderen.

Natuurlijk is iedere ondernemer uniek. 

U ook. Maar weet u wat wij allemaal 

willen? Zonder uitzondering? Weten

waar u aan toe bent en geen verrassing-

en achteraf.  Zeker wanneer het gaat 

om financiële en fiscale zaken. Geen

enkele ondernemer heeft behoefte aan 

extra vragen of een onderzoek van de 

belastingambtenaar na het indienen van 

de belastingaangifte. Tenminste, wij zijn 

die ondernemer in al die 50 jaar nog 

nooit tegengekomen.

Wederzijds vertrouwen

Om de aangegeven redenen bestaat het Horizontaal 

Toezicht. Een model waarbij de Belastingdienst met 

de fiscaal adviseur samenwerkt op basis van vertrou-

wen, transparantie en gelijkwaardigheid. Het is erop 

gebaseerd dat uw aangiften deskundig tot stand zijn 

gekomen en dus correct. Het accountantskantoor 

moet hiervoor voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen 

en werkt volgens overeengekomen normen waar-

door controles overbodig worden. Daardoor kan de 

Belastingdienst aangiften snel verwerken en weet u 

bovendien welke aanslagen u mag verwachten.

Kennis en kwaliteit

“Het is vrij uniek dat een relatief klein accountants-

kantoor als Glissenaar is aangesloten bij het 

Horizontaal Toezicht”, zegt Jon Hornstra van de 

Belastingdienst. “Een fiscaal dienstverlener moet 

hiervoor bewijzen voldoende kennis en kwaliteit te 

leveren en de juiste houding te hebben om samen te 

willen werken met de Belastingdienst. Dat Glissenaar 

lid is van de Samenwerkende Registeraccountants 

en Accountants-Administratieconsulenten (SRA) 

maakt dit in hun geval mogelijk. Ze liften mee op 

het kwaliteits-systeem van de SRA en er worden 

regelmatig reviews gedaan of ze nog aan de juiste 

kwaliteiten voldoen. Veel andere kleine accountants-

kantoren zouden het zonder koepelorganisatie als 

deze niet redden om bij het Horizontaal Toezicht 

aangesloten te zijn.”

“Het is vrij uniek dat een relatief 

klein accountantskantoor als 

Glissenaar is aangesloten bij het 

Horizontaal Toezicht”

Accountant als innovator: geen 

contradictio in terminis

“Glissenaar was één van de voorlopers bij het 

Horizontaal Toezicht”, vertelt Jon. “Henk heeft zich 

hier vanaf het begin af aan positief voor ingezet. Wij 

hebben ervan geprofiteerd dat Glissenaar zich als 

fiscaal dienstverlener zo inzet voor het model. Deze 

houding en gedrag ten opzichte van het Horizontaal 

Toezicht is bovendien erg goed geweest voor de 

communicatie tussen Glissenaar en de Belasting-

dienst en zodoende ook voor de klanten.”

Transparantie vooraf en 
geen gezeur nadien
Horizontaal Toezicht werkt op wederzijds vertrouwen

Aansluiten iets voor u?

Bij Glissenaar is twee derde van de ondernemers 

aangesloten bij het Horizontaal Toezicht. Omdat wij als 

fiscaal adviseur een convenant hebben gesloten met de 

Belastingdienst bestaan er voor u mogelijkheden om 

ook aan te sluiten. Hiervoor moet u als ondernemer wel 

bereid zijn tijdig, juist en volledig de benodigde gegevens 

voor de aangifte in te leveren en willen samenwerken op 

basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en transparatie. 

Een bevestiging van deze bereidheid wordt zwart op wit 

getekend op het deelnameformulier.

Welke voordelen heeft het Horizontaal 

Toezicht?

Meedoen aan het Horizontaal Toezicht betekent dat u 

snel duidelijkheid krijgt over uw aanslag en hier niet 

lang op hoeft te wachten. Er vinden minder controles 

plaats. Naast uiteraard de steekproefsgewijze controles, 

die gelden voor alle ondernemers. Dus ook voor bedrijven 

die zijn aangesloten bij het Horizontaal Toezicht. Tot 

slot worden uw vragen en opmerkingen aan de Belas-

tingdienst snel beantwoord. Wij hebben namelijk een 

vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst voor u.

Waar relatief klein 
groot in kan zijn 

Dat een relatief klein kantoor zoals Glissenaar 

is aangesloten bij het Horizontaal Toezicht en 

de SRA betekent voor hun klanten ook goed 

nieuws. Zo biedt een klein kantoor voordelen op 

het gebied van persoonlijk contact, korte lijnen 

en snelle en efficiënte hulp bij vragen. Het lid-

maatschap bij de SRA verzekert u daarnaast van 

een kwaliteit die evengoed past bij middelgrote 

en grote accountantskantoren.
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Michel van Elmpt

Gadgy: Games & Gadgets

Ik wilde in 2002 werken met het administratiepak-

ket Multivers en zocht hier een partij bij. Zo werd 

ik gewezen op Glissenaar Accountants. Tijdens de 

afspraak klikte het meteen. Als eenpitter besteedde 

ik veel zaken uit, maar het groeide explosief. Ik wilde 

iets kleins beginnen zonder personeel, maar ieder 

jaar verdubbelde de omzet. Soms werkte ik 18 uur 

per dag. Henk zei tegen mij: “Hartstikke fijn dat het 

commercieel en financieel zo goed met je gaat. Je 

hebt er alleen niets aan tussen de planken. Misschien 

wordt het tijd deze business te verkopen.” 

Een klant van mij was direct geïnteresseerd. Ik

sprak af aan te blijven als directeur en mijn taken te 

houden. Alleen dan zonder de verantwoordelijkheden 

die je hebt als eigenaar en binnen aanzienlijk minder 

uren. Tot eind 2014 werkte ik er met veel plezier en 

toen viel het helaas om. Ik gaf mezelf de tijd om na 

te denken over wat ik nu wilde. Om met mijn 49 jaar 

al achter de geraniums te zitten, vond ik immers nog 

veel te jong. Opnieuw begon ik voor mezelf. Dit keer 

samen met een oud-collega. Mijn vrouw en nog een 

medewerker van het vorige bedrijf werken ook mee. 

Vijftig procent van de omzet uit dit bedrijf komt 

opnieuw uit de distributie van video-games, de overige 

helft uit de verkoop van gadgets zoals drones, 

lifestyle-, kookproducten en 3D-lampen van bekende 

licenties. Dat Glissenaar opnieuw de accountancy op 

zich zou nemen was een no-brainer. Ik had vanuit 

mijn vorige functie ook met accountants te maken en 

het grote verschil is dat ik bij Glissenaar nog nooit 

discussie had over de factuur en medewerkers altijd 

op de hoogte zijn van specifieke details. Ze zijn heel 

dicht verbonden bij de ondernemer en hebben een 

breed netwerk in specialistische expertises.

Michel van Elmpt koos maar liefst twee keer voor Glissenaar. De eerste keer in 

2002 toen hij een bedrijf begon in de opkoop van gamelicenties voor de verkoop 

van goedkopere games. Op advies van Glissenaar accountants verkocht hij deze 

zaak. In januari 2015 stond Michel weer op de stoep.

Je hebt er niets 
aan tussen de 
planken
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