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ling is veel subsidie beschikbaar, waarop 

lang niet altijd aanspraak wordt gemaakt. 

Dit komt mede doordat veel onderne-

mers door de bomen het bos niet meer 

zien. Door het invullen van een korte vra-

genlijst kunnen wij binnen een uur zien of 

onze klanten in aanmerking komen voor 

een regeling, bijvoorbeeld op het gebied 

van innovatie, veiligheid, duurzaam 

ondernemen, export of het aannemen 

van stagiaires.’ 

ONDERNEMERSHUIS
Glissenaar hecht eraan deze vragenlijst 

persoonlijk met een ondernemer door 

te nemen. ‘Zoiets kun je niet op afstand 

doen. Wij creëren sowieso graag ont-

moetingsmomenten met onze klanten en 

beschouwen het kantoor in Vleuten als 

een ondernemershuis: kom langs, drink 

een kop koffie met ons en vertel ons wat 

je bezighoudt. Samen gaan wij voor de 

beste resultaten.’ Met de uitkomst van de 

scan kan een ondernemer vervolgens zelf 

aan de slag. ‘Het is geen garantie op sub-

sidie, maar je weet in ieder geval waarop 

je kans maakt. Sommige regelingen kun-

nen ondernemers zelf verder uitzoeken. 

Voor andere regelingen kunnen zij daarin 

gespecialiseerde partijen betrekken.’

De samenwerking met MijnSubsidie.com 

past bij Glissenaar. ‘Wij willen onderne-

mers ontmoeten, adviseren en op weg 

helpen. Een accountant is allang geen 

dataverwerker meer. Door de opkomst 

van automatisering  verandert onze rol, 

maar begeleiding van een accountant 

blijft belangrijk om betrouwbaarheid van 

de boekhouding te borgen. Wij kunnen 

samen met de ondernemer uitkomsten 

duiden, vergelijken en inzetten voor 

betere bedrijfsresultaten.’
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Het vijftigjarig jubileum is goed gevierd. 

Henk Glissenaar nam zijn vijftien mede-

werkers mee naar Italië, liet een fraai 

magazine maken voor relaties en orga-

niseerde een etentje voor collega’s en 

partners. ‘Het jubileum was een mooi 

moment om stil te staan bij wie je bent en 

waar we vandaan komen. Inmiddels kijk ik 

weer vooral naar waar we heen gaan.’ 

Om constant te blijven vernieuwen werkt 

Glissenaar Accountants sinds kort samen 

met MijnSubsidie.com, een bedrijf uit 

Utrecht. ‘Door deze samenwerking heb-

ben wij de beschikking over een data-

base met meer dan vijfduizend subsidie-

regelingen gekregen’, aldus Glissenaar. 

‘Van gemeentelijk niveau tot provinciaal, 

landelijk of zelfs Europees niveau. Op het 

gebied van arbeid en productontwikke-

GLISSENAAR ACCOUNTANTS BIEDT HULP BIJ 
WIRWAR AAN SUBSIDIEREGELINGEN

ONTMOETEN, ADVISEREN 
EN OP WEG HELPEN
In 2015 bestond Glissenaar Accountants vijftig jaar. ‘Een mooi 

moment voor reflectie’, vindt eigenaar Henk Glissenaar. Al kijkt hij 

als proactief ondernemer het liefst vooruit. ‘De rol van de accountant 

verandert. Natuurlijk verzorgen wij nog altijd jaarrekeningen, 

belastingaangiftes en loonadministratie. Steeds belangrijker wordt 

echter die rol als adviseur en vertrouwenspersoon voor ondernemers 

in het MKB.’

Bent u benieuwd of u met uw plan-

nen en bedrijf in aanmerking komt 

voor een subsidieregeling? Maak 

dan voor het einde van het jaar vrij-

blijvend een afspraak met Glisse-

naar Accountants. Binnen een uur 

weet u meer!


