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Hoge kwaliteit leveren tegen een faire prijs. Dit was drie jaar geleden voor senior financials Cor Pijnenburg, Willem van Zutphen
en Boudewijn Daris het uitgangspunt toen zij vanuit hun ervaring bij één van de vier grote accountantskantoren begonnen met
hun eigen kantoor in Den Bosch: Q-Concepts. Dit streven om ‘De Beste Koop’ te zijn, is voor de drie nog altijd leidend. Alleen noodzakelijke overhead en een efficiënte en effectieve werkwijze door de inzet van louter senior professionals. Daar draait het om binnen
Q-Concepts accountancy, interim en advies.
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at de genoemde aanpak succesvol
is, blijkt wel uit de groei die de
nog altijd jonge onderneming
de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Zo
heeft Q-Concepts de omzet de afgelopen
jaren steeds weten te verdubbelen. Een
groei die ook in het aantal medewerkers
zichtbaar is.
“Ons streven is te groeien tot een
organisatie met twintig à vijfentwintig
medewerkers”, legt Willem van Zutphen
uit. “Op die manier blijven we lean and
mean, maar hebben we toch voldoende
body om ook voor grotere (internationale)
klanten een serieuze sparringpartner te
zijn en te blijven. Niet alleen op financieel
gebied, maar ook op het veel bredere vlak
van bedrijfsvoering.”
“Een combinatie die we kunnen bieden
door te werken met senior professionals
die samenwerken in stabiele teams”, gaat
Boudewijn Daris verder. “Mensen met minimaal vier à vijf jaar accountancyervaring
die een organisatie snel en efficiënt weten
te doorgronden.”
Accountancy, interim en advies
“Doordat het gros van onze professionals
ervaring heeft als accountant én als
interimdienstverlener bieden we klanten
een uniek concept”, aldus Cor Pijnenburg.
“Dankzij deze brede focus zitten onze
klanten immers aan tafel met accountants
die ook ervaring hebben op financiële
posities in het bedrijfsleven. Uitstekende
gesprekspartners dus. De ervaring ‘aan de
andere kant van de tafel’ maakt het werk
voor ons en onze medewerkers bovendien
leuker en uitdagender en we worden er
ook nog eens betere accountants van!”,
concludeert hij enthousiast.
“We hebben naast de accountancy-tak
waarbinnen we alle wettelijk verplicht
gestelde controles kunnen verzorgen
en de reeds genoemde interim-tak ook
een adviestak”, vervolgt Daris. “Deze
laatste is recent opgericht en staat mede
onder leiding van Erwin Tak. Hier is veel
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specialistische kennis aanwezig waarmee
we inmiddels aansprekende organisaties in
de financiële-, woningbouw- en zorgsector
bedienen.”
Q-Audit Only
Een belangrijk onderdeel van de
accountancy-tak is Q-Audit Only. Hiermee
richt Q-Concepts zich specifiek op collegaaccountants en administratiekantoren
die niet (meer) beschikken over een
AFM-vergunning. “Grotere bedrijven die
aan bepaalde criteria voldoen zijn controleplichtig”, legt Pijnenburg uit. “Om zo’n wettelijke controle uit te mogen voeren moet
een kantoor een AFM-vergunning hebben.
Een kostbare en administratief gezien veeleisende aangelegenheid. Reden waarom
veel kleinere kantoren de vergunning niet
hebben of niet willen behouden.”
“Deze collega-kantoren helpen wij graag
door deze specifieke controle-opdrachten
samen uit te voeren op basis van onze

AFM-vergunning. Collega-kantoren
voldoen zo aan de wensen en behoeften
van hun klanten, maar ze hoeven niet
te investeren in het verkrijgen of
behouden van een eigen vergunning.
Een win-winsituatie.”
“Een goed voorbeeld van onze filosofie om
te willen samenwerken en niet te concurreren”, vult Van Zutphen zijn collega aan.
“Dat transparantie hierbij het uitgangspunt
is, spreekt voor zich. We zijn als Q-Concepts
altijd op zoek naar samenwerkingsverbanden voor de lange termijn. Collegakantoren en klanten komen bij ons dan ook
nooit achteraf voor verrassingen te staan.”
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