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Loskomen uit de 
waan van de dag

Worrell & Jetten en Verhuisbedrijf Henneken genieten een grote bekendheid en goede reputatie 

in Zoetermeer en omstreken. Dagelijks knokken zij, ieder op hun eigen manier, om dit te  

realiseren en te continueren. In een Zoetermeers ondernemersnetwerk troffen Bouke van der 

Heiden, strategisch sparringpartner bij Worrell & Jetten, en Lauwrens de Jong, directeur/eigenaar 

van Verhuisbedrijf Henneken, elkaar. Deze kennismaking kreeg een opvallend vervolg… 

reportage
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DE TOEkOMST vaN EEN BEDRIjf
Bouke en Lauwrens spraken over voorwaarden om succesvol 
te kunnen ondernemen. Bouke: “Ik gaf aan dat het succes 
van ons kantoor ondermeer te danken is aan een proces van 
zelfreflectie; het kritisch beoordelen van onze betekenis voor 

onze klanten. Ik vertelde Lauwrens dat dit zelfonderzoek tot 
ons nieuwe product ‘Sparrer’ heeft geleid. Daarmee hel-
pen wij ondernemers beter te ondernemen. Immers, het is 
waardevol dat een accountants- en advieskantoor niet alleen 
op basis van gerealiseerde cijfers terugkijkt en van daaruit 

adviseert. Voor onze organisatie is Sparrer een hulpmiddel 
om samen met de klant naar de toekomst van het bedrijf te 
kijken. Samen inventariseren wij waar het bedrijf staat, stellen 
we doelen, formuleren we acties en helpen we daar opvolging 
aan te geven. Onze rol wordt ook wel aangeduid als Trusted 
Business Advisor.”

LaNgE TERMIjN vISIE vaN vERhUISBEDRIjf
Lauwrens herinnert zich nog goed dat hij Bouke tijdens die 
eerste kennismaking aangaf geen aanleiding te hebben om 
van accountantskantoor te wisselen. Maar de propositie die 
Bouke schetste, leidde toch tot een afspraak. Lauwrens zegt 
erover: “Ondanks de crisis hebben wij het enorm druk gehad. 
Dit is mede veroorzaakt doordat we een noodzakelijke nieuwe 
medewerker op kantoor nog niet durfden aan te nemen. 
Door de toenemende drukte leefde ik steeds meer naar de 
waan van de dag. Daardoor kwam ik te weinig toe aan de 
lange termijn visie van Verhuisbedrijf Henneken.”

vaN STRaTEgIEScaN NaaR acTIEpLaN
Afgelopen jaren hebben Bouke en Lauwrens elkaar een aantal 
keren getroffen om over de strategie van Henneken te praten. 
Best bijzonder, want Lauwrens is zijn huidige in Ede gevestig-
de accountantskantoor nog steeds trouw. Lauwrens: “Ik maak 
gebruik van het adviestraject van Worrell & Jetten. Het is óók 
goed om de kennis van een accountant te benutten wanneer 
het niet de kwartaal- of jaarcijfers betreft. Sparrer is een tra-
ject dat kan beginnen met het maken van een strategiescan en 
het definiëren van kernwaarden en dat uitmondt in een plan 
dat op een A4-tje past.” Bouke geeft het belang aan van de 
strategiescan die vooral een beeld geeft van de uitgangspositie 
van de klant en zowel de externe als interne omgevingsinvloe-
den: Het is een blauwdruk van hoe de ondernemer aankijkt 
tegen de markt en wat hij nodig heeft om te kunnen verande-
ren. Dat leidt tot actieplannen.”

Bouke noemt zijn rol in het proces die van procesbegeleider; 
degene die de ondernemer een spiegel voorhoudt: “Als rela-
tiemanager hebben we steeds vaker de rol van een sparring-
partner en een klankbordfunctie. Samen met de ondernemer 
brengen wij structuur aan om de juiste weg te vinden en 
samen bepaalde doelen te bereiken.”

SaMEN STRUcTUUR OpZETTEN EN DOEL BEpaLEN
Lauwrens geeft aan diverse mensen in zijn omgeving en in 
zijn bedrijf te hebben waarmee hij kan sparren. “Ik heb zelfs 
een financieel coach”, zegt hij. “Toch ervaar ik het Sparrer-
traject van Worrell & Jetten als zeer verfrissend en waardevol. 
Samen maakten we een structuur die mij dwingt om op 
gezette tijden naar zaken te kijken. Ik kan natuurlijk wel een 
afspraak maken met mijzelf, maar het is effectiever om samen 
een structuur met een doel op te zetten en daar naar toe te 
werken. Bouke is de bewaker van het proces dat we samen 
afgesproken hebben.”

“In onze accountants- en adviesrol zijn wij de vertrouwens-
persoon voor de ondernemer. Wij kennen de financiële situa-
tie van onze klanten en hun fiscale en juridische aspecten. Wij 
hebben kennis van processen. Alle kennis bundelen met de 
strategische invalshoek van onze dienstverlening maakt onze 
positie uniek”, zegt Bouke. Daarop vervolgt Lauwrens dat 
het om een aanvullende dienstverlening gaat die toegevoegde 
waarde biedt. Lauwrens: “Met mijn eigen accountant zijn de 
gesprekken anders. Die zijn vooral gericht op mijn bedrijfs-
cijfers. Zijn functie betreft vooral de financiële verslaglegging 
en de inrichting van mijn boekhouding. Die gesprekken zijn 
minder toekomstgericht.”

accOUNTaNcy kOppELEN aaN SpaRRER
Deze situatie betreft Verhuisbedrijf Henneken, verduidelijkt 
Bouke: “Voor onze eigen klanten maken wij vanuit onze 
bekende dienstverlening een koppeling met Sparrer. Daar-
door kijken we dus niet alleen naar gerealiseerde cijfers maar 
ook naar de toekomst van het bedrijf. En vanuit die optiek 
kunnen onze andere adviestakken van dienstverlening zoals 
fiscaal, juridisch, HRM en overname advies nog beter en to 
the point ingezet worden.” Lauwrens is heel tevreden over het 
met Bouke afgelegde traject. “We hebben de flow erin gehou-
den en doelen bereikt. Ik ben ook zeker van plan de komende 
jaren de samenwerking voort te zetten.” Volgens Bouke is die 
constatering essentieel. “Mensen moeten hun bedrijf bewust 
willen verbeteren en daarvoor in actie willen komen. Afspra-
ken maken om doelen te bereiken en er vervolgens niets aan 
doen, heeft geen zin. Dan kost het alleen maar tijd en geld, 
terwijl het gewenste resultaat uitblijft.”

Verhuisbedrijf Henneken
Verhuisbedrijf Henneken geniet een klantwaardering 
van 9,2! Het bedrijf bestaat sinds 1870 en verzorgt 
verhuizingen in Nederland; is specialist voor verhui-
zingen naar en vanuit de UK; verhuist inrichtingen  
van kantoren, scholen, overheidsinstellingen en  
particulieren; doet verhuismanagement inclusief  
ICT-service en biedt archiefbeheer en opslag.

079-3638094
ldejong@henneken.nl
www.henneken.nl

Worrell & Jetten
Worrell & Jetten is een fullservice accountants- en 
advieskantoor; een multidisciplinaire dienstverlener 
met expertise op het gebied van accountancy, corporate 
finance, belastingen, juridische vraagstukken, pensioen-
aangelegenheden, HRM & salaris, bedrijfsstrategie, 
ICT-inrichting en administratie-organisatie.

079-3445678
b.heiden@worrelljetten.nl
www.worrelljetten.nl


