
‘Welk cijfer geeft u onze dienstverlening en 

waarom?’ Elke week zijn er klanten in Twente 

waaraan Eshuis deze vraag stelt. Waarom? 

“Het leidt tot kwalitatieve informatie die meer 

zegt dan een klanttevredenheidscijfer”, aldus 

Mark de Lat, organisatieadviseur en partner 

van Eshuis. Uit onderzoek van (inmiddels 

oud-)UT-student Maarten Siemerink bleek 

dat accountantskantoren branche-informa-

tie nodig hebben om beter te adviseren. 

Leren luisteren aan ‘proattoafels’

Welk advies klanten dan nodig hebben? Die 

behoefte onderzochten Eshuis en Siemerink 

vorig jaar via klanttafels met branchegerela-

teerde relaties. Die zogeheten proattoafels 

leverden een schat aan informatie op. Op 

basis daarvan houdt het accountantskantoor 

nu bijvoorbeeld geregeld een branchesemi-

nar. “Voor de zorg organiseerden we bijvoor-

beeld samen met een bank zo’n seminar 

over de financiële en fiscale kanten van een 

gezondheidscentrum.” Om te blijven weten 
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Accountantskantoor 
heruitgevonden 

dankzij proattoafel
Ook starten met ‘n proattoafel? 

Gebruik de tips van Maarten Siemerink:
 • Nodig relaties niet per standaardmail maar op persoonlijke titel uit.

 •  Zet 3 tot 4 (potentiële) klanten per branche aan tafel, plus 1 – vooral 

luisterende - accountmanager. 

 • Geef klanten iets terug voor hun deelname (Eshuis gaf een 

  ondernemersscan cadeau).

 •  Stel vooraf circa 3 doelen vast en bepaal op welke vragen je 

antwoord wilt. Zoek iemand die dit aan de tafel goed begeleidt en 

bewaakt.

 • Werk met een interviewprotocol.

 • Ga vooraf droog oefenen.

 • Houd het gesprek op maximaal anderhalf uur.

 •  Sluit af met een etentje; ideaal om informeel nog antwoorden 

  te krijgen.

Uw student/ondernemerverhaal hier?

In Enschede loopt Multiply, een project waarbij derdejaars 

businessschool-studenten van Saxion drie maanden lang een 

mkb’er helpen met out-of-the-boxdenken. Doel: marktkansen 

omzetten in nieuwe business. De eerste 50 matches tussen 

student en ondernemer zijn al gemaakt. Hebt u via Multiply 

of net als Eshuis via rechtstreeks studentenonderzoek ook 

leerzame ervaringen opgedaan? En wilt u hiermee collega’s 

inspireren? Mail naar secretariaat@ikt.nl. 

De accountant van gisteren keek vooral terug mét en óp cijfertjes. De 

accountant van morgen wordt meer een toekomstvoorspeller op basis 

van big data. Dat zei voormalig minister Jan Kees de Jager onlangs. 

Eshuis Accountants en Adviseurs weet die slag nu te maken, mede 

dankzij onderzoek van (oud-)masterstudent Maarten Siemerink. 
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wat er leeft, staan er verder ook nieuwe klanttafels 

met andere branches op de rol. 

Schuren langs schenen

Ook op andere manieren wil Eshuis scherp blijven. 

“Daarom staan we open voor dwarsdenkers en 

friskijkers die bij ons willen afstuderen. We moeten 

wel oppassen dat we ze niet in ons patroon druk-

ken, want we hebben ze juist nodig om langs onze 

schenen te schuren!” Een studentsamenwerking 

zoals met Siemerink raadt De Lat elke organisatie 

dan ook aan. Daarom luidt zijn advies: “Werk meer 

met studenten en luister goed, want het kan zo-

maar zijn dat je er iets van leert…”
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