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Gedrieën zitten ze ontspannen aan
de bureautafel. René Derks, Gerard
Lantinga en Henk Groot Lipman

kunnen ook tevreden zijn, het gaat goed
met Adficount. Drie vestigingen heeft 
het bedrijf inmiddels. In Raalte, Heino 
en Hellendoorn. Waarom kiezen onder-
nemers dan steeds vaker voor Adficount
om bijvoorbeeld hun administratie uit 
te besteden? ‘Het zou heel goed aan de
gemoedelijkheid hier op kantoor kunnen
liggen’, denkt Lantinga hardop. ‘We zijn
laagdrempelig, iedereen kan zo binnen
komen lopen. Bovendien spreken we de
taal van de mensen. Als dat in het dialect
moet zijn, dan is dat ook geen probleem.
Dat wordt toch gewaardeerd.’

Starters
Een groep waar Adficount zich speciaal
om bekommert, zijn de startende onder-
nemers. ‘Het is al even geleden – want
Adficount bestaat al sinds eind jaren
negentig – maar uiteindelijk zijn we zelf
ook starters geweest. Die ervaring nemen
we sowieso mee in onze huidige dagelijkse
praktijk. Veel adviseurs kunnen dat niet,
omdat ze werknemer zijn van een groter
kantoor. Wij kunnen – ongeacht de disci-
pline van de nieuwe ondernemer – prak-
tische oplossingen aandragen, zodat het
bedrijf meteen goed op de kaart staat. Dan
denken we bijvoorbeeld aan het opstellen
van een ondernemingsplan, het opzetten
van een goede administratie, het tijdig
terugvragen van omzetbelasting op gedane
investeringen, contacten met de Belasting-

dienst en zonodig hulp bij subsidie-
aanvragen.’

Personeel
‘Naast de categorie starters verzorgen 
wij ook voor diverse bedrijven de salaris-
administratie met alles wat daar rondom
gedaan kan worden. Zo berekenen wij
salarissen, stellen arbeidsovereenkomsten
op en we onderhouden contacten met bij-
voorbeeld pensioenfondsen, verzekerings-
maatschappijen, Arbodiensten voor de
personeelsleden. Onze diensten worden
aangepast aan de vraag van onze klant.
Wil hij bepaalde zaken zelf doen, dan is in
overleg veel mogelijk. Verder verzorgen
wij desgewenst ontslagaanvragen of aan-
vragen voor deeltijd-WW en adviseren 
wij bij Arbo-aangelegenheden en sociale
verzekeringskwesties.’

Henk Groot Lipman: ‘We hebben alleen
voor de salarisadministratie een aparte
afdeling. Verder heeft iedere ondernemer
bij ons een vast contactpersoon en dus één
aanspreekpunt.’

Ondernemingsplan
Lang niet iedere ondernemer heeft een
ondernemingsplan nodig. ‘Een starter die
voor het opzetten van zijn onderneming
geen financiering nodig heeft, heeft ook
geen ondernemingsplan nodig. En vaak
wordt er dan ook geen geschreven, terwijl
het echt wel handig is om dat te doen. Al
is het alleen maar om te zien welke doel-
stellingen moeten worden gehaald om een
gezonde onderneming te hebben. Hoeveel
omzet moet je halen om voldoende brood
op de plank te krijgen? Wij kunnen ze hel-
pen door tijdens een adviesgesprek de ijk-
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Administratie, hulp voor starters, (belasting)advies;
Adficount werkt vanuit de MKB-gedachte

Voor veel ondernemers is het niet 

het spannendste onderdeel van 

het ondernemen: de administratie.

Grote ondernemingen hebben 

meestal een eigen afdeling die zich

met de week-, maand- en jaarcijfers

bemoeit, maar met name kleine(re)

bedrijven – freelancers, ZZP’ers, 

vrije beroepsbeoefenaren en andere

ondernemers in het midden- en

kleinbedrijf – zijn het cijferen 

liever kwijt dan rijk. Voor dit soort

bedrijven zijn er kantoren zoals

Adficount, globaal opererend 

tussen Zwolle, Deventer en Almelo.

En dat doen ze goed! V.l.n.r. Henk Groot Lipman, René Derks en Gerard Lantinga.
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en eventuele pijnpunten op tafel te leggen.
Regelmatig zien we dat de ondernemer
dan alsnog een ondernemingsplan gaat
schrijven, al is dat dus niet nodig. We 
proberen onze klanten ervan te overtuigen
dat ze door het maken van zo’n plan meer
doordrongen raken van het reilen en zeilen
van hun bedrijf.’

Particulier, maar hoofdzakelijk
zakelijk
Adficount verzorgt ook de inkomsten-
belastingaangiftes van particulieren.
‘Je ziet steeds vaker dat wij ingeschakeld
worden bij het invullen van de successie-
aangifte die de Belastingdienst stuurt aan
de erfgenamen, na het overlijden van een
persoon. Maar 95 procent van onze werk-
zaamheden houdt verband met zakelijke
klanten’, zegt René Derks. ‘Je ziet wel 
dat veel startende ondernemers naar 
ons toekomen, omdat ze hier al hun jaar-
lijkse inkomstenbelastingaangifte laten
verzorgen. Of ze worden naar ons toe-
gestuurd door particuliere of zakelijke
klanten die goede ervaringen met 
Adficount hebben.’

Deskundigheid
Groot Lipman: ‘We maken ook liquiditeits-
prognoses en begrotingen voor klanten,
met name op verzoek van banken. Wij
weten natuurlijk al veel van onze klanten,
maar zijn wel onafhankelijk. Banken wil-
len graag van een onafhankelijke derde de
financiële positie van een onderneming in
beeld krijgen om bijvoorbeeld een lening
te verstrekken.’

Hoewel de nodige kennis binnen de
muren van Adficount aanwezig is, is het
altijd prettig om een groot netwerk achter
de hand te hebben voor specifieke geval-
len. ‘Wij houden ons in principe met alle
soorten bedrijven bezig, behalve agrariërs.
Simpelweg omdat daarvoor zoveel gespe-
cialiseerde kennis nodig is naast de ‘nor-
male’ boekhouding. Daar zijn wij niet
voor uitgerust. Voor agrarische bedrijven
zijn overigens genoeg gespecialiseerde
kantoren beschikbaar. Wij richten ons niet
op bepaalde sectoren, maar hebben wel 
de nodige clientèle in bijvoorbeeld de
bouw, de horeca, detail- en groothandel 
en de medische sector, waaronder bijvoor-
beeld huisartsen, fysiotherapeuten en 
tandartsen.’

Lid van organisaties
Voor de specifieke kennis is Adficount
aangesloten bij Fiscount. Derks: ‘Dat is 
een landelijke organisatie van juristen, 
fiscalisten en accountants die ondersteu-
ning biedt aan onder meer kantoren als de
onze. Zij zijn gespecialiseerd op diverse
gebieden, wij zijn meer generalist. Voor de
zekerheid kunnen we hen inschakelen bij
gecompliceerde cases. Zoals bij internatio-
naal fiscaal recht. Wat is precies de fiscale
woonplaats van een klant en wat heeft 
dat voor gevolgen voor bijvoorbeeld zijn
belastingaangifte? De specialisten van 
Fiscount kunnen we dan raadplegen, om
er zeker van te zijn dat we de wetten en
regels op de juiste manier toepassen.’
Lantinga: ‘Daarnaast zijn wij als persoon
lid van het College van Belastingadviseurs
en de Federatie Belastingadviseurs. Niet
iedereen mag daar lid van zijn, het is 
ook een kwaliteitsnormering. Je moet een
bepaalde opleiding hebben genoten en
werkervaring hebben opgedaan om lid 
te mogen zijn.’

MKB-gedachte centraal
Waarom kent Adficount dan geen accoun-
tants? ‘De meeste bedrijven in onze bran-
che zijn accountantskantoren. Wij werken
echter meer vanuit de fiscale invals-
hoek. Wij hebben zelf werkervaring opge-
daan bij diverse accountantskantoren. 
De accountant krijgt tegenwoordig een

enorme ballast aan regelgeving om zijn
nek gehangen. Dit vermindert in onze
optiek het plezier in het werk en leidt 
er bovendien toe dat de tarieven hoger
worden. Dat willen wij liever niet. Wij 
willen de MKB-ondernemer van dienst
zijn zonder allerlei overtrokken regel-
geving en zonder de daarmee gepaard
gaande overheadkosten.’
Derks: ‘Voor onze klanten is het bijvoor-
beeld erg belangrijk of ze de auto beter
zakelijk of privé kunnen kopen. Of wat er
precies voor eisen worden gesteld aan een
werkkamer in de privéwoning om deze
fiscaal ‘op de zaak te zetten’. Wij kunnen
bij dit soort vraagstukken de helpende
hand bieden.’

Voorzichtigheid
Prinsjesdag is inmiddels achter de rug en
de regering heeft een aantal veranderingen
aangekondigd. ‘Wij kunnen daar echter
nog niets met zekerheid over zeggen.
Gaandeweg de procedures in de Tweede
en Eerste Kamer zal er nog wel wat aan
die regels veranderen. Tot er écht duide-
lijkheid is, houden wij ons op de vlakte.
Het is beter om in dit soort gevallen voor-
zichtigheid te betrachten. Voor hetzelfde
geld roep je iets dat je later weer moet 
herroepen.’
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Adficount
Postbus 113, 8100 AC Raalte
Tel.: (0572) 360090
Fax: (0572) 362485
E-mail: info@adficount.nl
Website: www.adficount.nl

Bezoekadressen
Boeierstraat 9, 8102 HS Raalte
L.J. Costerstraat 27p, 8141 GN Heino
De Marsjes 11, 7447 BX Hellendoorn

De diensten van Adficount kort op een rij:
• Financiële administratie: het voeren van administraties
• Het samenstellen van jaarrekeningen
• Het opstellen van fiscale aangiften
• Fiscale advieswerkzaamheden
• Salarisadministratie / Personeelsdiensten
• Het begeleiden van startende ondernemers
• Managementondersteuning / advieswerkzaamheden
• Het inrichten van administraties / administratiesoftware


