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Frisse blik op financiële situatie werpt vruchten af

Tijden veranderen. En een veranderende omgeving vraagt vaak om nieuwe inzichten. Dit geldt ook
voor de financiële situatie van bedrijven is de mening van Ed Weltevreden, eigenaar van De
Adviesberg. ‘Het kan absoluut geen kwaad eens iemand met een frisse blik naar de financiële
administratie te laten kijken. Zeker voor die ondernemers die al jaren zelf de boekhouding doen of
sinds jaar en dag samenwerken met een en dezelfde boekhouder.’
Het klinkt ondernemers misschien vreemd in de oren dat ze na jaren van samenwerking zouden
moeten wisselen van boekhouder. Biedt dat juist geen voordeel als een accountantskantoor of
boekhouder volledig op de hoogte is van een onderneming? ‘Dat kan inderdaad voordeel opleveren’,
geeft Ed Weltevreden aan, ‘maar daar staat tegenover dat het absoluut vruchten kan afwerpen als
een expert eens een frisse blik op de administratie werpt. Iemand die niet op vertrouwde routine
werkt, maar die juist heel bewust kijkt naar nieuwe kansen en mogelijkheden en weer werkt met
andere systemen en technieken. ‘
Financieel zwaar weer
In de praktijk blijkt dat ondernemers heel trouw aan hun boekhouder zijn. ‘En dat is natuurlijk een
hele goede zaak. Je bouwt een relatie op en ik zou ook zeker niemand adviseren om elk jaar naar een
nieuwe boekhouder uit te kijken. Waar ik wel op doel, is te vergelijken met een “second opinion”.
Zeker in deze tijd waar veel ondernemingen het financieel zwaar hebben, is het goed de zaken eens
te herzien. Waar staan we nu? Hoe hebben we het al die jaren gedaan? Waar willen we naar toe en
op welke andere manieren dan we het nu doen, kunnen we dat bereiken? De ondernemer haalt er in
feite een sparringpartner bij’, aldus Ed Weltevreden.
De Adviesberg is met ruim dertig jaar ervaring hét adviesbureau voor het MKB. Ondernemers kunnen
er terecht voor advies en uitvoering op het gebied van financieel administratieve zaken. De
Adviesberg gevestigd in Heerhugowaard is zes dagen per week van 9.00 tot 21.00 uur beschikbaar
voor haar klanten. Meer informatie en contactgegevens via www.de‐adviesberg.nl
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Ed Weltevreden, eigenaar van De Adviesberg; advies‐ en administratiekantoor voor het MKB, geeft
aan dat juist nu veel bedrijven in het moeilijker hebben, er goed aan doen hun administratie eens
door een buitenstaander te laten bekijken. ‘Natuurlijk heeft het grote voordelen wanneer het
accountantskantoor en de boekhouder op de hoogte zijn van alle ins en outs. Toch kan het vruchten
afwerpen wanneer eens iemand met een geheel frisse blik de zaken bekijkt.

