
Maak kennis 
met onze financiële specialisten

Het doel schoonhouden en de kansen benutten, dat doet Konings & Meeuwissen voor ondernemers. Saai? Absoluut niet, want met 
diverse tactieken, veel ervaring en een goede samenwerking zorgen we ervoor dat de ondernemer zich kan focussen op ondernemen. 

 Antwan van den Broek  Accountant en partner

Beste positie
Zorgen dat ondernemers actueel  inzicht hebben in hun financiële situatie en vooruitblikken. Ik sta ondernemers 
bij met raad en daad op het gebied van cijfers en de interpretatie hiervan. Vanuit mijn controlerende en 
adviserende positie maak ik tevens gebruik van de medespelers in mijn team en hun specifieke kwaliteiten. 

Door een goede informatievoorziening bij bijvoorbeeld het nemen van investeringsbeslissingen, leg ik de 
ondernemer de mogelijkheden voor. Op basis van de cijfers en de terugverdienperiode kan ik de ondernemer 
adviseren zodat hij uiteindelijk een verantwoorde keuze kan maken. Ik blijf altijd zoeken naar oplossingen en 
neem geen genoegen met een gelijkspel.

 Robert de Bekker   Commercieel manager

Beste positie
Van een plan een goed plan maken voor bijvoorbeeld een 
bedrijfsovername, investering of uitbreiding van werkkapitaal. 
Onlangs ben ik in contact gekomen met een ondernemer die een 
bedrijf over wilde nemen. Hij had zelf een mooie kans gevonden en is 
met eigen kennis en ervaring in de sector, zonder hulp, van start 
gegaan. Met zijn plan bezocht hij zijn huisbankier. Gedesillusioneerd, 
met een berg huiswerk en een deuk in zijn zelfvertrouwen, kwam hij 
terug van het gesprek. De eerste helft was minder goed verlopen dan 
hij hoopte.
 
Hier kwam ik in actie. Samen met de ondernemer heb ik een goed 
uitgedacht plan opgesteld. Met de nieuwe kredietaanvraag zijn we in 
gesprek gegaan met een (andere) bank. Het resultaat? De 
ondernemer ontving een prachtige offerte van de bank. Hij kon alsnog 
zijn plannen verwezenlijken: we hebben gewonnen!
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 Karin van der Heijden   Fiscalist

Beste positie
Ik ben een echte teamspeler, samen met de accountant zorg ik voor 
de financiële en fiscale kanten van het ondernemerschap. Door een 
goed positiespel tussen de belastingadviseur, de accountant en de 
ondernemer kan een optimaal fiscaal resultaat behaald worden.

Recent sprak ik een ondernemer met een eenmanszaak. Zijn 
onderneming draaide uitstekend en dat resulteerde in een mooie 
winst. De keerzijde? Hij betaalde relatief veel belasting omdat de 
inkomstenbelasting een progressief tarief kent, die kan oplopen tot 
52%. Mijn advies: zijn eenmanszaak omzetten in een B.V.  Een B.V. 
betaalt vennootschapsbelasting met een tarief van 20-25%. De 
ondernemer was blij met het resultaat. Het voelde voor hem als een 
promotie van de Eerste Divisie naar de Eredivisie!
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