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Voorwoord  

  

Deze notitie is bedoeld om belangstellenden voor de positie van Directeur bij Van 

Herwijnen Kreston inzicht te geven in de organisatie, de functie en het gewenste profiel. 

De laatste paragraaf geeft praktische informatie over de procedure. Uiteraard zijn wij ook 

graag bereid u telefonisch te woord te staan.  

  

Dit document is tot stand gekomen na diverse gesprekken met de heer R. van Herwijnen 

(voorzitter Holding-directie), de 4 partners, en 14 personeelsleden van Van Herwijnen 

Kreston. Daarnaast zijn interne en openbare documenten geraadpleegd. Aldus is een 

goed beeld ontstaan van de strategie en ontwikkelingen van Van Herwijnen Kreston en, 

daarvan afgeleid, de doelstellingen en resultaatgebieden van de functie. Op basis 

daarvan is het profiel bepaald.  

  

Meer informatie over de organisatie vindt u op www.van-Herwijnen.nl; 

www.hommersomadvies.nl; www.kbservices.nl en www.abclingewaard.nl. De nieuwe 

website voor de vierwerkmaatschappijen gezamenlijk zal binnen enkele weken ‘in de lucht 

zijn’. 

  

Terra Management Search,  

  

Bert Hokken, consultant  

Dianne Kurvers, search consultant  

 

 

 

 

 

http://www.van-herwijnen.nl/
http://www.vantraa.nl/
http://www.hommersomadvies.nl/
http://www.abclingewaard.nl/
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Van Herwijnen Kreston 

 

Van Herwijnen Kreston is een accountantskantoor met meerdere specialisaties onder één 

dak. Al 35 jaar is Van Herwijnen Kreston een groeiende onderneming en een 

vertrouwenspartner voor haar klanten. Vóór januari 2018 bestond Van Herwijnen Kreston 

nog uit drie kantoren die een sterke samenwerking kende. Om hun krachten te bundelen 

zijn van Herwijnen & co (accountancy), ALH Hommersom & co (belastingadviseurs) en 

Kellenstaete Business Services (administratieve dienstverlening) verder gegaan onder 

één naam: Van Herwijnen Kreston. Naast de drie al bestaande samenwerkingspartners is 

per 1 januari 2018 een fusie tot stand gekomen met ABC Lingewaard (administratie 

belastingadvies).  

Van Herwijnen Kreston is een kantoor in Tiel en Gendt met vier partners. De 

verdergaande samenwerking tussen de verschillende kantoren is wenselijk en nodig om 

de bestaande expertises op het hoogste niveau te kunnen blijven aanbieden. Van 

Herwijnen Kreston is een kantoor waarin met passie en trots goed wordt samengewerkt 

om de gezamenlijke klanten te bedienen.  

In de platte organisatiestructuur staat direct en persoonlijk contact met de klanten centraal 

en streeft het kantoor er naar om de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden en 

waar mogelijk te verbeteren. 

 

Bij Van Herwijnen Kreston werken ongeveer 45 medewerkers. Van Herwijnen Kreston 

kent de volgende specialismes: 

• accountancy (zowel WTA gecertificeerde Audit als samenstel); 

• strategisch bedrijfsadvies; 

• fiscaal (en juridisch) advies; 

• administratieve dienstverlening; 

• overnames en waarderingen.  

 

Met deze specialisaties onder een dak, kan Van Herwijnen Kreston een totaalpakket 

aanbieden aan ondernemers, van eenmanszaak en regionaal MKB tot grote 

(inter)nationale spelers. Van Herwijnen Kreston is onderdeel van het internationale 

netwerk van Kreston International. De vier partners en de medewerkers wonen in het 

werkgebied.  
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In de Betuwe en het land van Maas en Waal wil Van Herwijnen Kreston acteren, maar 

door het lidmaatschap met Kreston kunnen ook internationale ondernemingen uit het 

werkgebied bij het kantoor terecht.  

 

Van Herwijnen Kreston helpt ondernemers bij: 

• Jaarrekeningen 

Jaarlijks dient een jaarrekening opgesteld te worden, waaruit blijkt hoe een 

onderneming er financieel voorstaat. Niet alleen voor ondernemers maar ook voor  

de verplichte instanties, zoals de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel is 

het van belang dat een jaarrekening wordt opgesteld. Ondernemen is immers 

vooruitzien, risico’s nemen en sparren met een accountant.  Ondernemen is 

risico’s beheersen maar ook nadenken over de toekomst. Om hierover te 

filosoferen is de opgestelde jaarrekening een uitstekend startpunt. 

• Belastingaangiften 

Ondernemers hebben maandelijks of per kwartaal en jaarlijks te maken met de 

verplichting tot het doen van belastingaangifte op het gebied van omzetbelasting, 

loonheffingen, inkomsten –en vennootschapsbelasting. Deze belastingaangiften 

vragen om specifieke fiscale kennis waarbij de adviseurs van Van Herwijnen 

Kreston de persoonlijke situatie alsmede die van de onderneming optimaliseren. 

Zij stellen tijdig de belastingaangifte op en berekenen aan de hand daarvan de 

hoogte van de belastingdruk van de ondernemer. Daarnaast brengen zij de 

ondernemer persoonlijk op de hoogte van de kansen die zij kunnen benutten. 

• Bedrijfsadvies 

Bedrijfsadvies kent Van Herwijnen Kreston in vele soorten en maten, maar het 

belangrijkste is dat de ondernemer is doordrongen dat goed bedrijfsadvies echt de 

toegevoegde waarde is van een adviseur van Van Herwijnen Kreston. Bij alle 

mogelijke disciplines en facetten binnen het ondernemerschap kunnen zij de 

ondernemer voorzien van kwalitatief hoogwaardig maar toegankelijk 

bedrijfsadvies.  

• Salarisadministratie 

Ondernemers met personeel dienen elke maand een loonstrook op te stellen voor 

de personeelsleden. Op deze loonstrook wordt de berekening van het brutoloon 

naar het nettoloon gemaakt. Daarnaast worden de sociale verzekeringspremies 

berekend bij de salarisverwerking. Hiervoor dient een salarisadministratie 
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aangelegd te worden met daarin de persoonsgegevens en het salaris van de 

personeelsleden. Als ondernemer is er vaak geen tijd om zich te verdiepen in alle 

wetten en regels die gelden voor de salarisadministratie. Daarom kan de 

ondernemer de administratie uitbesteden aan Van Herwijnen Kreston.  

• Bedrijfsopvolging 

Ondernemers komen op een punt dat ze overwegen met hun bedrijf te stoppen, 

maar dat bedrijf kan dan vaak nog jaren door. Bedrijfsopvolging is een proces, 

waar je als ondernemer niet mee moet wachten tot het allerlaatste moment. Er zijn 

een aantal stappen te zetten voordat het zover is dat bedrijfsopvolging succesvol 

zou kunnen verlopen. Binnen de belastingwetgeving zijn er een aantal faciliteiten 

beschikbaar, waarmee de belastingdruk kan worden verminderd. Zowel voor de 

overnemende partij, als voor de overdrager. 

• Juridische advisering 

Voor relaties is er de mogelijkheid om zich ook juridisch te laten bijstaan door Van 

Herwijnen Kreston. Naast de twee eigen fiscaal juristen is hiervoor een 

samenwerking aangegaan met een advocatenkantoor. 
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De organisatie 

 

Van Herwijnen Kreston kent een platte organisatiestructuur waar direct en persoonlijk 

contact met de klanten centraal staat en het kantoor streeft ernaar om de kwaliteit van de  

dienstverlening hoog te houden en waar mogelijk te verbeteren.  

 

Het Dagelijks Bestuur wordt door de partners uitbesteed aan twee partners en de 

Directeur. Een van de leden van het Dagelijks Bestuur, niet zijnde de directeur, neemt ook 

zitting in de Holdingdirectie. De Directeur dient de Dagelijks Bestuursvergaderingen 

adequaat voor te bereiden en dient de uitwerking van de besluiten voor zijn/haar rekening 

te nemen.  

 

De holdingdirectie bestaat uit een van de partners en de heer R. van Herwijnen (voorzitter 

holdingdirectie). Laatstgenoemde zal binnen enkele jaren terugtreden. Statutair is 

geregeld welke beslissingen door de partners genomen moeten worden en welke 

beslissingen aan de holdingdirectie zijn. De Directeur zal de aandeelhoudersvergadering 

veelal bijwonen al kunnen zich situaties voordoen waarin de Directeur gevraagd wordt om 

(een deel van) de vergadering niet bij te wonen. Bijvoorbeeld indien er gesproken wordt 

over het functioneren van de Directeur zelf of over een van de compagnons. De Directeur 

heeft tijdens de partnervergaderingen een adviserende stem en geen stemrecht. 

Minstens vier maal per jaar zal het Dagelijks Bestuur overleg hebben met de 

Holdingdirectie. Uiteraard wordt ook de Holdingdirectie adequaat geïnformeerd. 

 

De Directeur wordt ondersteund door een ervaren officemanager, die een HBO HR-

opleiding aan het afronden is. Daarnaast zijn naast de inhoudelijke professionals een 

marketingmedewerkster, een tweehoofdige administratie voor de eigen boekhouding en 

twee telefonisten/secretaresses bij het kantoor werkzaam. 

 

De aandeelhoudersvergadering respectievelijk de Holdingdirectie nemen de 

beleidsmatige besluiten. Hierbij dient onder andere gedacht te worden aan goedkeuring 

jaarplannen, vaststelling van de begroting en de jaarrekening. De 

aandeelhoudersvergaderingen worden door het Dagelijks Bestuur voorbereid. Het spreekt 

voor zich dat de partners adequaat door de Directeur geïnformeerd blijven. 
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Bij Van Herwijnen Kreston is er veel ruimte voor individuele ontwikkeling en er heerst een 

fijne en zeer professionele werksfeer. De bedrijfsstructuur is open en laag-hiërarchisch. 

“Alles is bespreekbaar in onze open organisatie en als partners bevinden wij ons dan ook 

volop op de werkvloer. Daardoor is het niet moeilijk om ons personeel mee te nemen in 

de door wet- en regelgeving gedwongen schaalvergroting.” Het werken met 

multidisciplinaire teams leidt tot korte lijnen met en veel kennis over de relaties. “Men weet 

hier waar men over praat en daarin zijn we altijd pionier geweest.” 

 

De toekomst  

De accountancy zal in de komende jaren sterk wijzigen. De voorbereidende 

werkzaamheden rondom de jaarrekening zullen steeds meer verdwijnen en de accountant 

krijgt steeds meer een adviesfunctie, ook op het gebied van data-analyse en IT. Dat biedt 

kansen. 

Een groei in het aantal medewerkers is geen doel op zich. Bij Van Herwijnen Kreston gaat 

het vooral om het voorzien in de behoefte aan een betrouwbare financieel adviseur en om 

risicobeheersing met betrekking tot het bedrijfseconomische rendement van 

ondernemingen.  

Van Herwijnen Kreston ziet een uitdaging – én is hier op toegerust – in het begeleiden 

van bedrijfsoverdrachten, het adviseren van een nieuwe generatie jonge ondernemers en 

hen helpen het zakelijke speelveld te overzien, juist ook internationaal. Groei van een 

ieder binnen de organisatie is verder een belangrijke doelstelling binnen Van Herwijnen 

Kreston. 

 

Van Herwijnen Kreston heeft, gezien de te verwachten- sterk gewijzigde markt voor 

accountants en fiscalisten, een groeiambitie. 

 

Internationaal ondernemen 

De markt voor accountants is voortdurend in ontwikkeling. Internationaal ondernemen 

neemt toe en biedt mogelijkheden om de kennis en ervaring uit te breiden die bij Van 

Herwijnen Kreston aanwezig is. Van Herwijnen Kreston is inmiddels vier jaar lid van 

Kreston International. Kreston International is een wereldwijd netwerk van onafhankelijke 

accountantskantoren, dat ondernemende MKB-bedrijven met grensoverschrijdende 

ambities wereldwijd voorziet van betrouwbaar advies op het gebied van 

accountancy, belastingen en bedrijfsovernames.  
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Kreston International heeft de juiste mensen (25.000 professionals in meer dan 125 

landen) met de juiste kennis en expertise op de juiste plaats. Het doel is om ondernemers 

te helpen hun doelen te bereiken en daar draagt Van Herwijnen Kreston als ambitieus 

accountantskantoor graag aan bij. Van Herwijnen Kreston heeft altijd zeer dicht bij de 

klant gestaan en dit heeft men, door het lidmaatschap van Kreston, nog beter kunnen 

waarmaken.  

De betekenis van Kreston is ‘vertrouwen’, de pay-off is ‘Knowing you’. Door de 

samenwerking binnen Kreston krijgt Van Herwijnen Kreston maximaal inzicht in de 

belangen van internationaal opererende klanten. Het uitgangspunt daarbij is ‘think global, 

act local’, Van Herwijnen Kreston kan door het samenwerkingsverband opdrachtgevers 

wereldwijd servicen.  

Het lidmaatschap van een internationale organisatie biedt de mogelijkheid om het 

kennisniveau te vergroten. Zo kunnen medewerkers internationale ervaring opdoen bij 

buitenlandse vergelijkbare kantoren. Het lidmaatschap heeft zijn waarde al bewezen, 

verscheidende klanten maken inmiddels gebruik van de diensten die Van Herwijnen 

Kreston levert.   
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Directeur: de functie 

 

De functie van Directeur is nieuw bij Van Herwijnen Kreston, tot op dit moment vervullen 

de partners de taken behorend bij de Directeursfunctie. De partners van Van Herwijnen 

Kreston zijn inhoudelijke professionals die graag nog meer tijd aan hun vak en hun 

opdrachtgevers willen geven. De partners zijn conceptueel, oplossingsgericht, 

besluitvaardig en werken goed samen om toekomstgericht te kunnen werken. Echter, zij 

zoeken een Directeur die dit weet te verankeren in de organisatie. Een Directeur die 

planmatig, gestructureerd en geroutineerd de voortgang weet te bewaken. Dit geeft de 

partners de kans om nog meer tijd te besteden aan het ondernemen, naar buiten te 

treden en nog meer kansen en mogelijkheden te benutten. De Directeur richt zich op de 

managementtaken, het scherp houden van de partners, het vasthouden van de focus en 

weet de professionals voortdurend in hun krachten te zetten. Niet de Directeur maar de 

partners en andere professionals van het kantoor zijn ‘het gezicht naar buiten’, de 

Directeur heeft een interne functie.  

 

De Directeur geeft – binnen de door de partners afgesproken kaders – zodanig leiding 

aan de organisatie, de beleidsontwikkeling, besluitvoering en uitvoering dat de ambities 

en doelstellingen van de partners van Van Herwijnen Kreston worden gerealiseerd. Door 

de nieuwe vorm van samenwerken en de diversiteit in achtergrond, zijn er gebieden waar 

verschillen in de organisatie zijn, waardoor een gevoel van verongelijktheid (eventueel) 

ontstaat. De Directeur zorgt voor eenduidigheid, rust, loyaliteit en tevreden werknemers. 

 

De Directeur ontzorgt de partners maar is gelijktijdig een betrouwbare manager voor het 

gehele personeel. 

 

Resultaat en aandachtsgebieden 

De Directeur werkt op de navolgende gebieden:   

• Leiding geven aan de organisatie.  

Leiding geven aan ondersteunende medewerkers. En aan het begeleiden van de 

partners.   

• Algemene verantwoordelijkheid voor het functioneren van de organisatie.  

Bijzondere aandacht voor een beter renderend klantenbestand, een betere 

verhouding tussen declarabele en niet declarabele uren, het maken van 
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onderbouwde keuzes, het behouden van de focus van de partners, 

personeelstevredenheid en het zorgen voor een duidelijke structuur.  

• Faciliteren van samenwerking, passend in de verhoudingen binnen de organisatie. 

Behouden van goede werkverhoudingen bij de partners en het begeleiden van de 

werkverhoudingen tussen en binnen de diverse geledingen.  

• Stimuleren van de professionaliteit en ontwikkeling van de medewerkers.  

Passend bij de drijfveren van Van Herwijnen Kreston waar leren van anderen en 

het groeien als mens voorop staat.  

• Realisatie mogelijk maken van de ambities ten aanzien van omvang en 

positionering van Van Herwijnen Kreston.   

 

Belangrijke resultaatsgebieden voor het eerste jaar zijn: 

• Het ontzorgen van de partners daar waar het de interne bedrijfsvoering betreft. 

• Zich gedragen weten door partners en de medewerkers. 

• Het minimaal handhaven van de personeelstevredenheid. 

• Het implementeren van een efficiënter planningssysteem. 

• Het implementeren van een efficiënter factureersysteem. 

• Het vergroten van het commercieel bewustzijn binnen de organisatie. 

 

Daarnaast moeten significante stappen genomen zijn in het ontzorgen van de partners 

daar waar het de interne bedrijfsvoering betreft. Hierbij wordt gedacht aan: 

• Het ontwikkeling van een strategisch HR-beleid; 

• Het maken van een opleidingsplanning; 

• Het bijhouden van de actuele wet- en regelgeving; 

• Nemen van teamverantwoordelijkheid; 

• Aansturen van de ondersteunende afdelingen, interne organisatie; 

• Zorgen voor ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie; 

• Zorgen voor de juiste managementinformatie en rapportages; 

• Managen van uren, voorgang en facturering; 

• Opvolgen van interne klantenanalyses; 

• Het voorzitten van interne overlegstructuur; 

• Implementeren en borgen van afspraken; 

• Coördineren  van werkgebieden (audit, fiscaal, samenstel en advies); 
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• Coördineren van afdelingen (kwaliteit, financiën en control (strategisch) HRM; PR 

en marketing); 

• Sturing van financiën; afdeling Finance & control; 

• Overlegstructuur herijken en borgen, daarnaast het ontwikkelen van een 

management team; 

• Sturen op resultaat (output en financieel). 
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Directeur, het profiel 

 

 De geschikte kandidaat heeft :  

• leidinggevende ervaring in een organisatie met professionals;  

• generalistische kennis van nagenoeg alle aspecten van de bedrijfsvoering;  

• ervaring met ontwikkeling en professionalisering van medewerkers;  

• de kwaliteiten om mee te denken voor VHK  relevante werkprocessen; 

• een academisch werk- en denkniveau met hands-on mentaliteit;  

• de ‘drive’ om projecten te zien, zelfstandig op te pakken, kantoorgenoten in te 

schakelen én deze projecten tot een goed einde te brengen;  

• visie en analytisch vermogen;  

• diplomatieke kwaliteiten, gevoel voor verhoudingen en uitstekende 

communicatieve vaardigheden;  

• ervaring in het implementeren van structuren en processen;  

• de capaciteiten om met een partnerstructuur te kunnen omgaan/managen; 

• een creatieve, oplossingsgerichte houding; 

• overtuigingskracht. 

 

De Directeur ontzorgt. Hij/zij heeft een dienstbare instelling, waarbij hij/zij zich op de 

achtergrond houdt en de medewerkers in hun kracht zet. De Directeur combineert een 

zakelijke instelling met het vermogen tot relativeren en heeft een natuurlijk overwicht. De 

Directeur weet als spil in een organisatie te kunnen optreden. In samenwerkingsrelaties 

wordt hij/zij ervaren als een deskundige- en betrouwbare partner. Hij/zij begrijpt 

gevoeligheden in samenwerkingsrelaties, hanteert hierin het overlegmodel en een 

mensgerichte benadering en weet de uitgezette koers vast te houden. 

 

De Directeur gaat samenwerken met de officemanager. Zij zal in de toekomst meer taken 

op zich nemen in het personeelsmanagement. De Directeur rapporteert aan de partners. 

 

De Directeur werkt passend bij en in lijn met het DNA, de kernwaarden en de 

kerncompetenties van de organisatie. Hij/zij herkent zich in de drijfveren van Van 

Herwijnen Kreston: het ontzorgen, het toegankelijk zijn voor de medewerkers, het 

faciliteren: zodat de ondernemer zich op zijn corebusiness kan richten en werken aan een 

internationaal netwerk.  
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Praktische informatie betreffende de procedure 

 

Het is de intentie tot een vast dienstverband te komen, al zal er in beginsel sprake zijn van 

een jaarcontract. Gezocht wordt naar een Directeur die in beginsel fulltime aanwezig is, 

vier dagen per week is bespreekbaar. Terra Management Search zal na een voorselectie 

een voorstel van geschikte en gemotiveerde kandidaten aan Van Herwijnen Kreston 

voorleggen in de vorm van een presentatie van curricula vitae. De selectie- en 

benoemingsprocedure die daarop bij Van Herwijnen Kreston volgt, wordt door Terra 

begeleid. Een assessment zal onderdeel van de procedure uitmaken. Referenties worden 

alleen ingewonnen na toestemming van de kandidaat.  

 

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra graag uiterlijk 4 juni a.s. 

een curriculum vitae en een motivatiebrief.  

Nb. U kunt uw sollicitatie uploaden via een link bij de vacature op onze site. 

 

Wanneer uw profiel voldoende aanknopingspunten biedt, nodigen wij u uit voor een 

kennismakingsgesprek met een consultant van Terra. Deze gesprekken zijn gepland in de 

weken 22, 23 en 24 . Daarna zal Terra op 14 juni haar voorstel doen aan Van Herwijnen 

Kreston.  

De eerste en tweede gespreksronde met leden van de selectiecommissie zijn gepland op 

respectievelijk 19 en 22 juni. De overgebleven kandidaat zal op 3 of 5 juli een 

assessment krijgen. 

 

Bij sollicitatie graag in uw brief vermelden waar u in eerste instantie de vacature heeft 

opgemerkt. Wilt u tevens laten weten wanneer u afwezig bent tijdens de hierboven 

genoemde periode en hoe u tijdens uw afwezigheid eventueel wel bereikbaar bent. 

Voor resterende vragen kunt u ons bellen of e-mailen. Ook informatie over 

arbeidsvoorwaarden, passend bij de positie en ambitie van het kantoor, kunt u bij ons 

inwinnen.  

 

Dianne Kurvers, search consultant 

Terra Management Search,  

Amersfoort | 085 – 070 25 97 | terra@terrasearch.nl 

mailto:terra@terrasearch.nl

