Ondernemer
aan het woord
Hoe zorg je er als allround accountantskantoor voor dat een ondernemer zich volledig kan focussen op zijn onderneming? Ton
Peters is zeer te spreken over de samenwerking met Konings & Meeuwissen en vertelt hier graag meer over.

Ton Peters, die samen met zijn broer Mar�n eigenaar is van familiebedrijf Peters Koelwagens in Oss, is zeer te spreken over zijn accountant. Ton en
Mar�n zijn al jaren ac�ef in de ontwikkeling van koelwagens. Een bedrijf dat stap voor stap groeide, maar ook in 2008 te maken kreeg met de crisis. De
focus lag op de ontwikkeling van een uitmuntend product waar alle mogelijke klantwensen in werden verwerkt, maar er was te weinig aandacht voor
de ﬁnanciële situa�e van het bedrijf. Accountant en partner van Konings & Meeuwissen Gerrit Mulders bezorgde le�erlijk een wake-up call.
Gerrit vertelt: “Er werd achteraf naar jaarcijfers gekeken, zoals totaalomzet en -kosten. Dan is bijsturen niet meer mogelijk. Een bijgewerkte
administra�e en het regelma�g analyseren van de cijfers, is van cruciaal belang.”
“Gerrit adviseerde me bijvoorbeeld de uren van onze werkzaamheden aan een koelwagen bij te houden.”, vult Ton aan. “Zo konden we betere
calcula�es maken en zijn we gestart met het maken van begro�ngen en het opstellen van maandrapportages. Door beter inzicht in onze cijfers konden
we precies zien welk deel van onze omzet voortkwam uit de produc�e en wat de bijkomende kosten waren. Hieruit bleek dat ons accent verkeerd lag.
We werken nu vanuit een bredere visie en een doordacht ﬁnancieel plan.”

“Brandjes blussen doen wij
al lang niet meer”
Ton Peters - Peters Koelwagens

Foto door: Yvonne Veens

Links: Gerrit Mulders - Konings & Meeuwisssen

“Streng maar rechtvaardig”, gee� Ton aan. “Voor mij is Konings &
Meeuwissen de partner die een ona�ankelijk advies dur� te geven dat
in het belang is van ons bedrijf. Het advies dat wij als ondernemers
nodig hebben. Het is niet al�jd ﬁjn om te horen dat je bepaalde zaken
anders moet aanpakken, maar we zijn er beter en uiteindelijk ook
gelukkiger van geworden.”
Naast administra�eve werkzaamheden en accountancy hee� Peters
Koelwagens zijn verzekeringen via Konings & Meeuwissen afgesloten.
“We merken dat er naar de totale bedrijfsvoering wordt gekeken: Wat
kost het? Is het relevant om dit te verzekeren? Is het rendabel om dit
te verzekeren? Maar ook andersom: Is de huidige verzekering wel
nodig? We krijgen een eerlijk advies en vervolgens kunnen wij
beslissen wat we willen doen.”, aldus Ton.

Benieuwd wat Konings & Meeuwissen voor u kan betekenen?
Maak vrijblijvend een afspraak.
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“Konings & Meeuwissen weet wat wij nodig hebben om onze
doelstellingen te halen. Eigenlijk alles waar wij als bedrijf over
geadviseerd moeten worden dat met bedrijfsvoering, regelgeving en
dergelijke te maken hee�, daarvoor schakelen wij met Konings &
Meeuwissen.“
“We hebben controle, want alles is georganiseerd en inzichtelijk.
Mar�n houdt zich bezig met de produc�e en ik kan me meer focussen
op productontwikkeling en verkoop. Dat gee� me meer energie en
plezier in mijn werk dan ik ooit heb gehad. De resultaten liegen er ook
niet om, want we winnen steeds meer orders en aanbestedingen; onze
onderneming ﬂoreert. Brandjes blussen doen wij al lang niet meer”,
stelt Ton met een tevreden blik.
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