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W&J helpt ondernemers 
SLIM ondernemen

Stilstand is achteruitgang. Daar hoeft u bij Worrell & Jetten, tevens bekend als W&J, niet bang 

voor te zijn. De multidisciplinaire dienstverlener wordt namelijk geroemd om de vernieuwende 

aanpak. Met een nieuw concept en bijpassende producten gaat W&J opnieuw een stap verder. 

“Hiermee kunnen wij de ondernemer van deze tijd perfect bedienen.”

reportage
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Worrell & Jetten staat bekend als een gerenommeerd accoun-
tants- en advieskantoor. Dit betekent echter niet dat het kan-
toor niet met de tijd meegaat. Sterker, Worrell & Jetten loopt 
voor op de markt en gaat verder waar andere adviseurs stop-
pen. De dienstverlener blijft zich vernieuwen en ontwikkelen 
om de cliënten optimaal te bedienen. Een nieuw business- en 
verdienmodel, coaching van medewerkers, ontplooien van 
talent en optimaliseren van werkprocessen, het kantoor heeft 
de afgelopen jaren bepaald niet stilgezeten. “Wij hebben 
alles in het werk gesteld om de ondernemers perfect te kun-
nen bedienen, met de producten en diensten van deze tijd. 
Momenteel is er namelijk een andere vraag dan bijvoorbeeld 
tijdens de economische crisis, dat ook onze cliënten raakte. 

Wij helpen ondernemers beter te ondernemen met een nieuw 
concept, met daaraan gekoppelde producten. Een tipje van de 
sluier, hierover straks meer…”, zegt Martine Schwagermann, 
verbonden als partner aan Worrell & Jetten.

PERSOONLIJKE RELATIEMANAGER
“Wij vinden het belangrijk om betrokken te zijn en mee te 
denken, ondernemers een spiegel voor te houden en met 
anderen te verbinden”, vervolgt Schwagermann. “Zodoende 
kunnen we meer waarde toevoegen aan onze klanten. De 
relatie met de klant is waar het om draait. Vandaar dat elke 
ondernemer een persoonlijke relatiemanager heeft die de 
klant door en door kent. Daar steken we veel energie en tijd 

 Jan van den Berg
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in. De relatiemanager zorgt ervoor dat de onderneming, groot 
of klein, vermogend of niet, toegang heeft tot de kennis, er-
varing en service van de aanwezige specialisten op onder meer 
de gebieden accountancy, fiscaal, juridisch, salaris/HRM, 
fusies/overnames, ICT, audit en pensioen.

BETROKKENHEID
Worrell & Jetten doet véél meer dan diensten verlenen. Het 
Zoetermeerse kantoor, meer dan vijfentwintig jaar geleden 
opgericht, is nauw betrokken bij de lokale samenleving. 
Onder andere door de vertegenwoordiging in verschillende 
netwerken, platforms en besturen. Daarnaast levert het 
kantoor een bijdrage aan het Zoetermeerse glasvezelnetwerk. 
“We zijn betrokken bij verschillende verenigingen, bedrijven 
en de politiek”, zegt Jan van den Berg, partner bij W&J. “Het 
is belangrijk om betrokken te zijn en iets terug te doen. Het 
heeft ook een voordeel voor de klant. Doordat we dicht bij 
het vuur zitten, constateren wij snel bepaalde ontwikkelingen 
die onze klanten ten goede komen.”

CREATIEF
De creativiteit van W&J blijkt onder andere uit nieuw ont-
wikkelde producten. Een aantal voorbeelden van succesvolle 
vernieuwende producten zijn een saneringstraject bestaande 
uit een reorganisatie en een onderhands schuldeisersakkoord 
om ondernemingen in nood af te laten rekenen met proble-
men uit het verleden, zodat zij met een schone lei kunnen 
beginnen. Overigens kan het onderhands schuldeisersak-
koord ook dienen als financieringsmiddel. Een ander product 
is de risico-inventarisatie, dit geeft ondernemers inzicht in 
de gevolgen voor zowel het bedrijf als hun privésituatie bij 

calamiteiten (denk bijvoorbeeld aan inkomensachteruitgang 
bij arbeidsongeschiktheid en gevolgen bij brand). 

DYNAMISCH
W&J is altijd op zoek naar kansen, mogelijkheden en dus 
ook samenwerkingsverbanden. Een concreet initiatief is dat 
W&J en IP Marktplaats onlangs de intentie met elkaar heb-
ben uitgesproken om de diensten van W&J aan te bieden 
aan het platform van IP Marktplaats, specifiek voor zzp’ers. 
Hierover meer op een later moment dit jaar. 

SLIM
Inmiddels is bekend dat Worrell & Jetten constant blijft 
vernieuwen. Deze vernieuwing is in 2012 in gang gezet en 
vier jaar later uitgerold in het concept SLIM. Dit is meer dan 
een dubbelzinnig woord. SLIM staat voor de kernwaarden 
Strategie, Lange termijn, Interactie en Missie. Dit houdt in 
dat strategisch denken onderdeel uitmaakt van de houding en 
het gedrag van W&J. Er wordt vooruitgeblikt met het oog op 
de lange termijn. Op interactieve basis wordt de klant gehol-
pen de ambities te verwezenlijken en vanuit de missie worden 
klanten geholpen te ondernemen met de aanwezige kennis 
en kwaliteit. Het kantoor werkt zelf ook vanuit dit concept. 
‘Hoe gaan we dit SLIM aanpakken?’, is een veelgehoorde 
vraag op het kantoor van Worrell & Jetten. Het is namelijk 
geïntegreerd in de creatieve, betrokken en dynamische werk-
wijze van het bedrijf en komt reeds tot uiting via de sociale 
media kanalen. Ook rijdt er een auto rond in Zoetermeer  
met de tekst: W&J helpt ondernemers SLIM ondernemen. 
SLIM is een handvat voor de dienstverlening, uniek in  
accountancyland! 

WorreLL & Jetten 
IS creatIef, 
Betrokken 

en DynaMIScH

Martine Schwagermann
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Eigenwijze ondernemers opgelet! Kies eens voor een nieuw 
avontuur, verlaat de gebaande paden en sla een andere weg 
in. De afgelopen jaren zijn veel traditionele businessmodellen 
weggevallen. Het is hierbij belangrijk om tijdig en voldoende 
aandacht te geven aan de ontwikkeling van de onderneming. 
Worrell & Jetten speelt perfect in op de huidige behoefte in 
de markt en lanceert SLIM Vooruit, hèt ontwikkelprogramma 
voor ondernemers om ambities daadwerkelijk waar te maken. 

ONDERNEMERS, MAAK KENNIS MET SLIM VOORUIT 
Pas op, SLIM Vooruit is voor ondernemers die openstaan 
voor ontwikkeling. Dan haalt u meer rendement uit uw 
bedrijf. Maar dan moet u wel echt de tijd en energie in uw 
bedrijf willen steken. Hét verschil tussen in uw bedrijf of áán 
uw bedrijf werken. Het concept dat al langer binnen Worrell 
& Jetten een succes is gebleken, is nu met SLIM Vooruit 
vertaald in een zelfstandig product. Niet zomaar een product, 
maar een ontwikkelprogramma voor de ondernemer.

SLIM VOORUIT ALS GPS
Wat is SLIM Vooruit dan precies? SLIM Vooruit is een 
unieke aanpak, een wisselwerking tussen ondernemer en ad-
viseur. In tegenstelling tot anderen doet W&J niet uitsluitend 
de jaarrekening en aangifte om vervolgens de deur dicht te 
trekken. Nee, met SLIM Vooruit blijft W&J altijd in contact 
met de klant. “Het werkt eigenlijk als een GPS”, legt Matthijs 
van Amsterdam uit. “We bepalen waar een bedrijf momen-

teel staat en waar het naartoe wil groeien in bijvoorbeeld 
drie of vijf jaar. Tussentijds worden de fi nanciële gegevens 
gebruikt om de huidige stand van zaken te bespreken en de 
koers bij te sturen. De route die daarbij wordt afgeleid, wordt 
in verschillende fases begeleid, vastgelegd en bewaakt door 
SLIM Vooruit.” Bouke van der Heiden vult aan: “Samen met 
de ondernemer analyseren wij de onderneming en helpen 
wij met onze deskundigheid ondernemers belangrijke keuzes 
en besluiten te maken. Om te kijken of de ondernemer nog 
goed op koers ligt en zijn ambities waarmaakt, is het product 
SLIM Inzicht voorhanden. Een online dashboard dat 24/7 
kan worden geraadpleegd.” 

TOTAALCONCEPT
Worrell & Jetten kan via het ontwikkelprogramma van SLIM 
Vooruit met de aanwezige kennis en specialismen op strategisch 
niveau de ondernemer ondersteunen. Indien nodig kan Worrell 
& Jetten terugvallen op een zeer breed netwerk van externe 
specialisten. Zodoende biedt W&J het totaalconcept op het 
gebied van dienstverlening. Geen loze kreten, maar concrete 
acties. Hierdoor kan elke ondernemer zich ontwikkelen, ook u!

Specialisten Bouke van der Heiden 
en Matthijs van amsterdam

SLIM Vooruit


