
‘Ondernemers moeten 
zich op hun core 

business kunnen 
focussen’

Konings & Meeuwissen

Vele Ossenaren kennen het pand aan de kop van de Wethouder van Eschstraat, 
dat al jaren wordt bemand door specialisten binnen de financiële dienstverle-
ning. Toch staat de huidige naam, Konings & Meeuwissen, pas sinds begin 2015 

op de gevel. Met een totale capaciteit van bijna honderd medewerkers zet de organisatie 
zich in voor onder andere de Osse ondernemers.

Accountant en partner Antwan van den Broek is 
erg te spreken over de fusie met Konings & Meeu-
wissen, die op 1 januari 2015 werd afgerond. “Na 
ruim anderhalf jaar kunnen we gerust stellen dat 
het een flinke schaalvergroting heeft opgeleverd.” 
Klanten profiteren van deskundigheid en ervaring 
op het gebied van accountancy, belastingadvies, 
salarisadministratie, arbeidsrechtelijke ondersteu-
ning, pensioenadvies, bedrijfsverzekeringen, or-
ganisatieadvies, bedrijfsovernames en corporate 
finance. “Ondernemers kunnen voor al hun finan-
ciële vragen bij ons terecht.”
 

Linksom of rechtsom
“We zijn echt allround”, vult Robert de Bekker aan. 
Robert is sinds april 2016 commercieel manager 
van Konings & Meeuwissen. Met zo’n 25 jaar erva-
ring in de bancaire wereld staat hij garant voor een 
schat aan kennis en kunde. “Ik weet hoe banken 
naar financieringen kijken. Met die knowhow kun-
nen we ondernemers linksom of rechtsom altijd 
helpen. Een goed voorbeeld is het krachtige net-
werk van Credion, waarbij Konings & Meeuwissen 
is aangesloten in de regio Nijmegen. Ondernemers 
met een financieringsvraagstuk kunnen we via dat 
netwerk heel gericht bedienen.”

 
Praktische oplossingen

Een ondernemer krijgt met meer te maken dan 
alleen zijn core business. Antwan van den Broek: 
“Denk aan wetgeving, belastingen, personeelsza-
ken en de bijbehorende veranderingen. Wij nemen 
het werk en de zorg hiervoor uit handen en bieden 
de ondernemer orde en zekerheid. Een totaalpak-
ket dus. Zo kan de ondernemer zich focussen op 
ondernemen. Ook strategisch zijn we graag een 
luisterend oor. We denken mee over de bedrijfs-
voering, geven eerlijke adviezen en dragen prakti-
sche oplossingen aan.”
 

Laagdrempelig
Ondanks de schaalvergroting is het Osse kantoor 
(dat voorheen bekend was als Waalboss Accoun-
tants) nog altijd laagdrempelig. Van den Broek: “Je 
kunt hier gewoon binnenlopen. Als we kunnen, 
maken we graag direct tijd. Verder kun je bij ons 
rekenen op tijdigheid, snelheid, kwaliteit en per-
soonlijke aandacht. Daar kun je nooit actief ge-
noeg in zijn. Waarom zou je in de auto niet even 
een ondernemer bellen om te vragen hoe het 
gaat? Ook als er geen dringende zaken zijn, kun je 
je betrokkenheid tonen. Misschien wel júíst dan.”
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Nog steeds een kick

Van den Broek en De Bekker krijgen, met 
al hun ervaring, nog steeds een kick als 
ze aan het einde van de dag iets voor on-
dernemers betekend hebben. “Een finan-
ciering die rondkomt, een goed advies, 
noem maar op”, aldus De Bekker. “Als je 
een verschil kunt maken door een bijdra-
ge in belangrijke beslissingen of het leve-

ren van toegevoegde waarde, is dat heel 
mooi. Dan hebben wij ons werk goed 
gedaan.”
 

Pensioen eigen beheer
Het wetsvoorstel om het ‘pensioen in 
eigen beheer’ voor directeuren en groot-
aandeelhouders (DGA’s) per 1 januari 
2017 af te schaffen, is inmiddels inge-
diend. De pensioenspecialisten van Ko-

nings & Meeuwissen weten wat er moet 
gebeuren als dat wetsvoorstel wordt aan-
genomen. Zij geven u praktisch advies 
over uw huidige regeling en over moge-
lijke alternatieven, zodat u later daad-
werkelijk van een welverdiend pensioen 
kunt genieten. Heeft u het voor u en uw 
partner goed geregeld? Bel gerust voor 
een check!

www.konings-meeuwissen.nl
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