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Onze ambitie 
 

Eshuis Accountants en Adviseurs helpt 
organisaties succesvoller opereren 

 
Zodanig dat deze organisaties impact maken op 
de sociaal en economische positie van de regio 

 
Onze missie 

 
We helpen risico’s beheersen en kansen te 

benutten 
 

Dit doen wij door professionals in te zetten op 
de kennisgebieden accountancy, fiscaliteit, 

personeel en organisatie 

Onze visie 
 

Wij zijn op de hoogte van ontwikkelingen bij 
onze klanten en de marktomstandigheden 

waaronder zij ondernemen 
 

Wij voldoen aan de verwachtingen van onze 
klanten en willen deze overtreffen 

 
Wij beschikken over deskundige medewerkers 
die betrokken zijn bij hun klanten en blijvend 

werken aan hun persoonlijke groei 

Onze kernwaarden 
 

Onderling vertrouwen en respect 
 

Persoonlijke groei en grenzen verleggen 
 

Gedrevenheid en plezier in ons werk  
 

Nuchterheid met flair 
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Werken aan onze ambitie 
Organisaties helpen succesvoller te zijn! 

In 2016 hebben we hard gewerkt om onze ambitie vorm en inhoud te geven. We willen elke dag weer 

ondernemers en organisaties helpen succesvoller te zijn. Zodanig succesvol dat zij sociaal en economisch 

impact maken op de regio waarin zij zijn gevestigd. Dit betekent voor al onze medewerkers dat zij actief 

met de klant in gesprek zijn over de vraag: “Wanneer bent u komend jaar succesvoller?”. Dit vraagt van 

onze organisatie het realiseren van doorbraken in ons denken en handelen. Doorbraken die nodig zijn om 

daadwerkelijk te innoveren en te excelleren. 

 

Doorbraken in ons denken en handelen realiseren 

Eind 2016 hebben we verschillende doorbraken gedefinieerd, die we in de periode 2017-2020 

werkelijkheid willen laten worden. Een aantal voorbeelden: 

 We hebben van iedere klant inzicht in de strategische koers; 

 We bewijzen dat de klant succesvoller wordt, mede door onze inzet; 

 We werken vanuit branchegerichte portefeuilles; 

 Ieder talent heeft een strategische coach. 
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Werken aan onze ambitie 
Organisaties helpen succesvoller te zijn! 

Bestaande diensten verbeteren en nieuwe opbouwen 

We werken dagelijks aan de verbetering van onze bestaande dienstverlening. Zo is in 2016 het ‘workflow 

management’ voor onze kern dienstverlening ingericht, hebben we onze omzet bij onze controleklanten  

opnieuw met ruim 10% zien groeien en zijn we volop aan de slag in verschillende (organisatie) 

adviesopdrachten.  

In 2017 bouwen we onze bestaande dienstverlening op het terrein van fiscale advisering uit en gaan we 

van start met Eshuis Interimprofessionals.  

 

Sturen EN verantwoorden 

We beseffen dat sturen op productiviteit alleen leidt tot ‘verarming’. Daarom werken we vanaf 2017 

meer en meer met een integrale wijze van sturen EN verantwoorden gericht op de vier strategische 

thema’s die we centraal hebben gesteld: klantverwachtingen overtreffen, continuïteit en innovatie, fit & 

deskundig en gedreven en procesgericht werken. Aan de hand van deze vier thema’s blikken we terug op 

2016. 
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Werken aan onze ambitie 
Sturen en verantwoorden op vier thema’s 

Klantverwachtingen 
overtreffen 

Continuïteit en innovatie 

Fit, deskundig en 
gedreven 

Procesgericht 
werken 
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Terugblik 2016 
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Terugblik 2016 
De kentering is ingezet 

Terugblikkend op 2016 zien we dat de kentering is ingezet. Een kentering naar een klant- en 

procesgerichte organisatie, waarbij het overtreffen van klantverwachtingen het vertrekpunt is van ons 

handelen. 

Klantverwachtingen overtreffen 

In 2016 hebben we verder gebouwd aan onze brancheteams zorg & medici, bouw, publieke sector, 

automotive, industrie & techniek, horeca & retail en zakelijke dienstverlening & IT. Gericht op deze 

branches en sectorspecifieke thema’s hebben we in 2016 minimaal eens per maand een kennissessie 

georganiseerd voor klanten en andere geïnteresseerden. Deze kennissessies maken duidelijk, dat Eshuis 

een organisatie is die actief kennis deelt. Kennis delen vraagt van ons verdergaande specialisering. Niet 

alleen op de inhoud van het vak, maar zeker ook op branchekennis. Daartoe hebben we in 2016 onze 

brancheaanpak verder geprofessionaliseerd. Het is daarbij mooi te merken dat ook onze 

brancheorganisatie dit herkent, gezien de actieve participatie van de Eshuis-collega's in de landelijke SRA 

branchegroepen. Deze branchefocus, gecombineerd met onze maandelijks kennissessies, maakt dat we 

meer dan ooit zichtbaar zijn in de markt. Een beeld dat wordt bevestigd door de uitkomsten van het 

klanttevredenheidsonderzoek dat we systematisch uitvoeren. 
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Terugblik 2016 
Investeren in de organisatie 

Continuïteit en innovatie 

Eind 2016 zagen we voorzichtige signalen voor een verbetering van de kwaliteit van onze omzet. Eshuis 

heeft 2016 afgesloten met een ten opzichte van 2015 verbeterd rendement. Grotendeels hebben we 

deze rendementsstijging in een verdere verbetering van onze automatisering geïnvesteerd. Dit betrof 

onder andere een algehele vervanging van onze werkplekken en het verder optimaliseren van onze AFAS 

omgeving om daarmee de continuïteit van de organisatie te borgen. Op het terrein van innovatie zijn 

verschillende initiatieven ontplooid: 

 We zijn via Prime Global aangesloten op een internationaal netwerk van accountants- en 

advieskantoren, zodat we onze klanten met internationale vraagstukken adequaat van dienst kunnen 

zijn; 

 We hebben de samenwerking met onze strategische partners gericht geëvalueerd en we hebben een 

aantal nieuwe partners kunnen verwelkomen;  

 Samen met Saxion FEM hebben we aan de basis mogen staan van de MOOC Data-analyse welke in 

2017 beschikbaar komt. 
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Terugblik 2016 
Het zijn de mensen die de cijfers maken 

Fit, deskundig en gedreven 

We stelden het al in ons jaarverslag over 2015, “Het zijn de mensen die de cijfers maken”. Onze 

medewerkers maken het verschil. Om het verschil te kunnen blijven maken zijn we in 2016 van start 

gegaan met Eshuis Actief, waarin we samen met klanten deelnemen aan verschillende sportactiviteiten. 

Een ander hoogtepunt was de ‘Personeelsdag 2016’, die we actief op Papendal hebben doorgebracht. 

Daarnaast hebben we in 2016 de voorbereidingen getroffen voor de Eshuis Academie, zodat we vanaf 

2017 PE punten mogen verstrekken voor verschillende opleidingen en onze opleidingsinspanningen nog 

gerichter kunnen afstemmen op de behoeften van onze medewerkers. Opleiding en ontwikkeling staat 

bij Eshuis hoog in het vaandel, zo zien we terug in het uitgevoerde SRA Cultuuronderzoek.  

 

Niet voor niets was de titel van ons vorige jaarverslag 'Het zijn de mensen die de cijfers maken!". En bij 

Eshuis maken de mensen niet alleen de cijfers, ze maken het verschil. Daarom investeren we volop in de 

ontwikkeling van onze medewerkers. Naast het aanbieden van vakinhoudelijke opleidingen, hebben we 

in 2016 veel aandacht besteed aan opleidingen en ontwikkeling passend bij onze strategische koers.  
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Terugblik 2016 
Het zijn de mensen die de cijfers maken 

Een aantal voorbeelden: 

 Een groot deel van de Eshuis-medewerkers is getraind in de basisprincipes van Lean om daarmee een 

gemeenschappelijk kader te hebben voor klant- en procesgericht werken; 

 Alle medewerkers hebben de bewustwordingssessies 'Compliance' gevolgd, zodat wet- en regelgeving 

niet in de procedurele hoek is blijven steken, maar juist tot een dialoog over kwaliteit leidt; 

 Ruim 1/3 van onze medewerkers heeft deelgenomen aan het leer-/werktraject 'business development' 

met daarin de focus op de ontwikkeling van de organisatie, het ontwikkelen van lange termijn relaties 

met klanten en aandacht voor de professional als 'wandelend merk'. 

 

Procesgericht 

Met als doelstelling ‘excellente standaard processen’ zijn verschillende verbeteracties uitgevoerd. 

Analyses die het vertrekpunt zijn geweest voor een verdere inrichting van de workflows in AFAS. Daarbij 

is het systeem niet het doel, maar een middel om elke dag weer procesgerichter te kunnen werken. Deze 

lijn wordt in 2017 volop doorgezet, zodat we de in de IT-omgeving gedane investeringen kunnen 

aanwenden om klantverwachtingen te overtreffen. 
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Vooruitblik 2017 
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Vooruitblik 2017 
Het eerste half jaar zit er op 

Op 13 juli 2017 hebben we met de aandeelhouders en het MT de balans opgemaakt over het eerste half 

jaar van 2017. We stellen vast, dat de investeringen in onze interne organisatie tot de eerste positieve 

effecten leiden. We zien dit terug in een verbetering van de klanttevredenheid, een verbeterd inzicht in 

de voortgang van onze primaire werkprocessen, tal van nieuwe opdrachten en een klanttevredenheid 

waar we trots op zijn. Daarnaast zien we dat de verandering van onze organisatie veel van onze mensen 

vraagt, hetgeen zichtbaar wordt in een stijging van ons ziekteverzuim. 

 

Versnellen door te focussen 

Dit heeft uiteindelijk tot gevolg, dat we achterblijven bij onze doelstellingen ten aanzien van omzet en 

rendement. We willen daarom in het tweede deel van 2017 versnellen door te focussen. Dit leidt tot een  

focus op drie thema’s: 

1. Klanten verrassen 

2. Processen optimaliseren 

3. Een bijpassende ondersteuning 
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Vooruitblik 2017 
Focussen, versnellen en verrassen 

Klanten verrassen 

Klantvragen staan bij ons voorop. Niet voor niets stellen we dat we verwachtingen van onze klanten  

willen overtreffen. Dit lukt alleen als het ons elke dag weer lukt klanten te verrassen. Om dit beter te 

doen, richten we ons op de volgende acties: 

 Versnellen op personeelsadvies: door gerichter onze data te vertalen naar instant advies kunnen we 

onze opdrachtgevers beter van dienst zijn;  

 We gaan onze klantportefeuilles herinrichten, zodat de aandacht voor onze klanten en de markt wordt 

vergroot. We doen dit door onze accountmanagers en relatiebeheerders 2 dagen per week vrij te 

spelen voor gerichte klantgesprekken en acquisitie. We denken daardoor bestaande en nieuwe klanten 

te prikkelen om samen met Eshuis acties in gang te zetten die bijdragen aan hun succes. Onze 

doelstelling is dat we daarmee onze omzet de komende twee jaar met minimaal 10% verhogen; 

 Focus op organisatieadvies als onderscheidende factor naar de markt. Daar waar in 2016 de proposities 

zijn ontwikkeld en mooie opdrachten zijn gedaan, is het nu zaak de vruchten van onze investering in 

organisatieadvies te plukken.  
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Vooruitblik 2017 
Digitaal tenzij… 

 “Tax-ellereren”: De fiscale aangiftepraktijk is in 2016 stevig neergezet, waardoor we nu de stap kunnen 

maken naar fiscaal instant advies. Met behulp van het door ons ontwikkelde “Eshuis Fiscaal A4” 

voorzien we onze klanten van fiscale tips en adviezen. 

 

Processen optimaliseren en digitaliseren 

We zien onze IT kosten toenemen en zijn tot nu toe onvoldoende in staat gebleken om met inzet van de 

beschikbare IT omgeving onze processen te optimaliseren. Dit vanuit het principe ‘Digitaal tenzij…’. 

Vanuit dit principe zetten we in op de volgende acties: 

 Het beschikbaar stellen van tussentijdse cijfers wordt de standaard: wij willen onze klanten gerichte 

stuurinformatie bieden om deze periodiek te kunnen bespreken als ‘controller op afstand’; 

 Sturen op planning en realisatie: door gebruik te maken van de inmiddels beschikbare workflows gaan 

we onze werkplanning versneld digitaliseren en verbeteren. 

De hiervoor omschreven acties vragen een verdere doorontwikkeling van onze interne organisatie. 
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Vooruitblik 2017 
Integraal sturen en verantwoorden 

Door ontwikkelen interne organisatie 

Ten aanzien van de interne organisatie betekent het voorgaande dat we: 

 Vanuit het perspectief van IT ons richten op de doorontwikkeling van de beschikbare workflows, zodat 

digitaal werken de standaard wordt; 

 Met inzet van ons servicecentrum onze CRM data verder professionaliseren; 

 Onze managementinformatie zodanig inrichten dat we -beter dan nu- integraal kunnen sturen en 

verantwoorden. 
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Onze mensen, onze 
kracht 
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Van medewerker naar ambassadeur 
Werken aan bevlogenheid 

De medewerkers zijn de ambassadeurs van Eshuis. Om deze ambassadeursrol te ondersteunen, 

ontplooien we niet alleen activiteiten op het terrein van opleiding en ontwikkeling via de Eshuis 

Academie. Tal van onze collega’s vervullen een rol in het verenigingsleven, bieden ondersteuning bij 

goede doelen en/of vervullen de rol van toezichthouder. Daarnaast  zijn we onder het label ‘Eshuis 

Actief’ op sportieve wijze aan de slag met collega’s en klanten. 

 

Werkdruk als aandachtspunt, bevlogenheid als vertrekpunt 

We zien een stijging in het ziekteverzuim van 1,4% naar 2,4%. Onderliggend aan deze trend ligt een 

toenemende werkdruk als (mogelijke) oorzaak. Om ervoor te zorgen, dat we gerichte acties ondernemen 

om werkdruk binnen de perken te houden, staat voor 2017 een medewerkersonderzoek gepland. 

Daarnaast werven we volop nieuwe medewerkers en zijn we onze werkprocessen aan het optimaliseren. 

Alles met als doel de bevlogenheid van onze medewerkers positief te beïnvloeden. 

 

Op de volgende pagina’s een aantal feiten en cijfers ten aanzien van onze personele bezetting. 
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In-, door- en uitstroom 
Feiten & cijfers 2016  

Headcount FTE 

Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw 

Aantal in dienst per 1-1-2016 130 71 59 112,7 69,5 43,2 

Instroom vorig jaar 14 12 2       

Uitstroom vorig jaar 22 13 9       

Aantal in dienst per 1-1-2017 122 70 52 107,1 65,6 41,6 

In 2016 is onze bezetting gedaald van 112,7 FTE naar 107,1 FTE. Daarmee is een gewenste beweging in 

onze personele bezetting gerealiseerd. Om onze ambitie op het gebied van kwalitatieve omzetgroei waar 

te maken, hebben we in 2016 gerichte wervingsinspanningen gedaan. Deze inspanningen hebben er toe 

geleid, dat we in het voorjaar van 2017 verschillende nieuwe collega’s hebben mogen verwelkomen. 

    
1-1-2016  1-1-2017  

Man   39,3 37,9 

Vrouw   37,4 38,0 

TOTAAL   38,4 38,0 

 

De gemiddelde leeftijd daalt 

De gemiddelde leeftijd laat een lichte daling zien van 38,4 

naar 38,0 jaar zoals blijkt uit de tabel hiernaast. Het 

gemiddelde aantal dienstjaren is daarbij gedaald van 11,4 

naar 10,9 jaar.  
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Kwaliteit en 
compliance 
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Transparantieverslag 
Conform Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) 

In het kader van de WTA (Wet Toezicht Accountantskantoren) doen we verslag van de schendingen van 

de wetgeving en interne en externe regelgeving. Hierbij de belangrijkste uitkomsten (bron: “Verslag 

Compliance Officer 2016”). 

 

Onze kwaliteitsstandaarden 

Ten opzichte van het verslag over 2015 is er geen update geweest van ons Eshuis Praktijk Handboek. Een 

update hiervan staat voor 2017 gepland. Van ons Handboek Kwaliteit is per 15 maart 2017 een nieuwe 

versie verschenen. We hebben in 2016 de koers ingezet om kwaliteitsstandaarden onderdeel te laten zijn 

van ons digitale werkproces en deze beschikbaar te stellen via de portal, zodat medewerkers te allen 

tijde over de actuele informatie beschikken. 

 

Onafhankelijkheid werknemers 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek is geconcludeerd, dat de onafhankelijkheid en integriteit niet in 

het geding zijn.  
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Transparantieverslag 
Conform Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) 

Dossierinspecties 

In 2016 zijn er interne reviews uitgevoerd op 13 samensteldossiers en zijn er 9 controledossiers 

geselecteerd voor een volledige OKB en 1 controledossier voor een OKB t/m de interimfase. 

Van deze 10 betreffen er 8 een wettelijke controleopdracht en 2 een vrijwillige controleopdracht. 

 

Klachten 

Naast de registratie van klachten is in 2016 ook gestart met het registreren van potentiële klachten. De 

reden hiervoor is om tijdig beter inzicht te krijgen in mogelijke klachten. Tevens ook om bij bepaalde 

tendensen tijdig te kunnen ingrijpen/bijsturen en bovenal de klachtendrempel te verlagen, zodat 

collega’s zich niet geremd voelen potentiële klachten bespreekbaar te maken. In 2016 zijn er 3 klachten 

ontvangen. Inzake de klachten 2015 zijn er 2 afgerond in 2016 en is er 1 als slapend aangemerkt 

aangezien er inmiddels langer dan 1 jaar niets meer is vernomen. De drie klachten, die in 2016 zijn 

ontvangen, hebben geen van drieën betrekking op een wettelijke controleopdracht. 
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Transparantieverslag 
Conform Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) 

Dossierafsluiting boekjaar 2015 

Inzake de dossierafsluitingen boekjaar 2015 zijn er tot en met 31 december 2016 115 van de 121 

controleopdrachten gereed. Dit betreffen 54 wettelijke controleopdrachten en 61 vrijwillige 

controleopdrachten. Van alle 115 afgeronde dossiers zijn er 10 waarvan het dossier niet binnen de 60 

dagen termijn is afgesloten. Dit betreffen 4 wettelijke controleopdrachten en 6 vrijwillige 

controleopdrachten. Van deze 10 hebben er 3 betrekking op 1 controlecliënt (groep). Ter verbetering zijn 

passende maatregelen getroffen. 

 

Maatregelen “In het publiek belang” 

Eshuis ligt op koers voor wat betreft de maatregelen die voortvloeien uit het zogenaamde 53-

puntenplan. Naar aanleiding van het volgende: 

 Het beleggingsbeleid voor partners zorgt er voor dat het risico van een conflict of interest wordt 

voorkomen. Door alle partners is in dit kader aan de compliance officer medegedeeld, dat men 

financieel onafhankelijk is van de overige partners; 
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Transparantieverslag 
Conform Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) 

 De partners/aandeelhouders van Eshuis evalueren jaarlijks de koers van de organisatie en reflecteren 

daarbij tevens op de rol van de aandeelhouders. Naar aanleiding van de heisessie 2016 is de conclusie 

getrokken, dat de aandeelhouders een proces in zullen gaan van team- en persoonlijke ontwikkeling 

waarin het elkaar aanspreken op gedrag centraal staat. Dit proces is onder begeleiding van een externe 

partij in 2016 gestart en zal in 2017 een vervolg krijgen; 

 Over 2016 is door de controlerend accountant, die tevens bestuurder is, ongeveer 500 uren besteed 

aan het besturen van de Eshuis-organisatie. Ter ondersteuning van de bestuurder is tevens een 

managementteam gevormd waarin taken op het terrein van kwaliteit en compliance zijn belegd; 

  In 2016 is het SRA Cultuuronderzoek uitgevoerd, waaruit de volgende aandachtspunten zijn gebleken: 

 Meer dan 70% van de medewerkers beoordeelt kwaliteit, aansturing, samenwerking, imago 

beroep en ontwikkelingsmogelijkheden als goed/gemiddeld; 

 De onderdelen ethisch bewustzijn/werkdruk en strategie scoren zeer positief; 

 De opzet van de beloningsstructuur in relatie tot het thema kwaliteit is voor verbetering vatbaar. 
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Transparantieverslag 
Conform Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) 

Compliance draait om gedrag 

Vanuit onze visie dat bij compliance ‘gedrag’ centraal staat, zijn in november en december 2016,  

4 compliance sessies georganiseerd om met elkaar in dialoog te gaan over het Eshuis Compliance 

Framework en verschillende praktijkcasussen. Alle medewerkers van Eshuis hebben deze sessies 

bijgewoond. 

 

Daarnaast zijn de uitkomsten van het SRA Cultuuronderzoek breed binnen Eshuis besproken en is voor 

2017 een herijking van het beoordelings- en beloningsbeleid gepland. 

 

Tevens is in 2016 gestart met het compliance team, waarin uit elke discipline binnen Eshuis een collega is 

vertegenwoordigd. Ook dit initiatief is genomen vanuit de visie dat compliance meer is dan regels alleen 

en dat compliance geldt voor de gehele organisatie. 
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Transparantieverslag 
Conform Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) 

PE-punten registratie 

Op 1 maart 2016 is vastgesteld, dat alle PE-plichtige accountants over de 3 jaar periode (2013-2015) 

hebben voldaan aan de vereisten. Dat wil zeggen minimaal 120 PE-punten in die periode. Bij de 

fiscalisten is er in 1 geval niet voldaan aan de 120 PE-punten in de driejaars termijn. Volgens het 

Reglement Permanente Educatie van het Register Belastingadviseurs is hier wel sprake van een verzuim, 

maar dit zal op basis van artikel 10 niet leiden tot een sanctie. 

 

Uitkomsten van de uitgevoerde OKB's 

Van de in 2016 uitgevoerde 9 OKB’s betroffen er 7 een wettelijke controleopdracht en 2 een vrijwillige 

controleopdracht. Alle 9 in 2016 uitgevoerde OKB’s zijn tijdig uitgevoerd en afgerond, dat wil zeggen op 

of voor datum controleverklaring. De uitkomst waren dat de OKB’ers kon instemmen met de 

jaarrekening en de af te geven verklaring. De 10e OKB is begin 2017 uitgevoerd. 
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Transparantieverslag 
Conform Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) 

Tenslotte heeft onze compliance officer m.b.t. het jaar 2016 geconcludeerd:  

 Er zijn geen interne meldingen van intimidatie binnengekomen; 

 Er zijn geen meldingen ontvangen van opdrachtverantwoordelijke accountants en/of overige 

relatiebeheerders inzake twijfel aan de onafhankelijkheid. Dit geldt tevens voor het voortzetten van 

controle- en overige opdrachten naar aanleiding van de jaarlijkse beoordeling; 

 In 2016 is er inzake 2 cliënten (wettelijke controle) een melding binnengekomen inzake ongebruikelijke 

transacties. Hiervan is een Wwft-melding gedaan; 

 Er zijn geen meldingen ontvangen ten aanzien van het in het geding zijn van de objectiviteit, dan wel 

van verschil van inzicht binnen het controleteam; 

 Er zijn geen tuchtrechtzaken tegen een accountant van Eshuis aangespannen. Ook zijn in 2016 geen 

meldingen en/of aanwijzingen, dat een medewerker van onze accountantspraktijk betrokken is bij een 

ernstig incident; 

 Er hebben geen schendingen plaatsgevonden op basis van artikel 24 lid 1 van de BTA. 
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Transparantieverslag 
Kengetallen over onze controle praktijk 

Kerncijfers Eshuis Registeraccountants B.V.   

    

  2016 2015 

Bestede uren aan:   

Controlewerkzaamheden 18.630 15.753 

Samenstel werkzaamheden 2.668 2.791 

Advies en overige werkzaamheden 2.426 1.678 

    

Totaal directe uren 23.724 20.222 

    

Controle uren besteed door externe accountants 2.066 2.013 

    

Aantal externe accountants (FTE) 3,1 3,0 

    

Aantal Wettelijke controle opdrachten 59 63 

Aantal Vrijwillige controle opdrachten 62 55 

Totaal aantal controle opdrachten 121 118 

De controlepraktijk van Eshuis is ondergebracht in Eshuis Registeraccountants B.V.  

In onderstaand overzicht presenteren wij enkele kengetallen over 2016 ten opzichte van 2015. 
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Transparantieverslag 
Conform Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) 

Stand van zaken in het kader van het SRA-programma “Samen Beter” 

Reeds in 2014 is bij Eshuis in het kader van het SRA-programma “Samen Beter”, waarbij de SRA-review 

commissie de kwaliteit van de uitvoering van controle-opdrachten toetst conform de normen van de 

AFM, een zogenaamde “nulmeting” gedaan. Destijds scoorden wij een categorie 2 “op specifieke 

onderdelen onvoldoende controlewerkzaamheden uitgevoerd”.  

Naar aanleiding van de conclusies uit de SRA-review van 2014 hebben wij diverse verbeteringen 

doorgevoerd in onze controle-methodiek en dossiervorming.  

In april 2017 heeft de SRA-review commissie door middel van dossier review op een dossier m.b.t. 

controlejaar 2016 opnieuw de kwaliteit van onze controlepraktijk beoordeeld. Wij zijn verheugd dat deze 

“1-meting” heeft geleid tot een score categorie 1 “geen ernstige tekortkomingen”. 
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Transparantieverslag 
Conform Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) 

Thema’s 2017 

Voor 2017 staat een aantal acties gepland om een verdere impuls te geven aan onze 

kwaliteitsstandaarden. Dit betreft: 

 Het in 2016 uitgevoerde cultuuronderzoek wordt in 2017 opgevolgd met een medewerkersonderzoek; 

 Er wordt een quick scan uitgevoerd op werkdossiers binnen de verschillende disciplines (dus meer dan 

de controlepraktijk alleen) om als basis te dienen voor kwaliteitsverbetering; 

 Vanuit de Eshuis Academie besteden we gericht aandacht aan het thema kwaliteit, onder andere door 

de cursus NV COS 4410 aan te bieden. 
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Strategische 
samenwerking  
en participaties 
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Strategische samenwerking en participaties 
Prikkelen tot innovatie 

Onze klanten zien zich geplaatst voor tal van uitdagende vraagstukken. Vanuit onze ambitie ondernemers 

te helpen succesvoller te zijn, hebben we verschillende participaties en samenwerkingen. Via Eshuis 

Participaties wordt geparticipeerd in: 

 IJver Verzuimmanagement. IJver biedt MBK ondernemers dagelijkse ondersteuning bij het uitvoeren 

van verzuimmanagement; 

 Factor Bedrijfsovernames. Factor begeleidt bij bedrijfsovernames, maar ook bij het uitvoeren van een 

waardebepaling van de organisatie of een management buy-out/buy-in; 

 Buro BAM en Regelkracht, die zich respectievelijk richten op marketing en communicatie en events. 

 

In de visie van onze organisatie is het aangaan van samenwerkingen niet alleen een manier om te 

participeren op een veranderende klantvraag. Het is voor Eshuis als organisatie tevens een prikkel tot 

innovatie. Op de volgende pagina een overzicht van onze samenwerkingsrelaties. 
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Strategische samenwerking en participaties 
Samen sterk 
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Strategische samenwerking en participaties 
Impact maken op de regio door samen te werken 

Strategische samenwerking 

Met de volgende organisaties bestaat een strategische samenwerking: 

 Trisolis is onze partner op het terrein van subsidies; 

 CeeCee Community: Wij zijn verbonden aan deze Startup Community in Enschede. CeeCee is een 

inspirerende werk- en ontmoetingsplek voor hoogwaardige en kennisintensieve bedrijven in media, 

technologie, ICT, design en architectuur; 

 De Groeimeesters: samen met DRS Advies heeft Eshuis het initiatief genomen een kennisfonds voor 

het MKB op te richten; 

 Betekeniseconomie in Twente: een initiatief dat samen met lokale bestuurders en ondernemers meer 

betekenis wil geven aan de regio Twente.  
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Governance 
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Governance 
Sturen en verantwoorden 

Eshuis Accountants en Adviseurs kent op dit moment 10 aandeelhouders: Michel Schaepers,  

Michel Roelofs, Ruud Scholte Lubberink, Wijnand ten Vregelaar, Rik Bakker, Robert Westerhof,  

Jeroen Arends, Harold Schreur, Elbert Dijkgraaf en Mark de Lat.  

Elbert is per 1 mei 2017 het team aandeelhouders komen versterken met als doel Eshuis binnen de 

publieke sector te positioneren. Uit het midden van deze aandeelhouders is een tweehoofdig bestuur 

gekozen, dat wordt gevormd door Michel Schaepers en Michel Roelofs.  

Dit bestuur maakt onderdeel uit van het Eshuis Managementteam. Dit MT is verantwoordelijk voor 

realisatie van de strategische koers en de dagelijkse aansturing. Eens per kwartaal legt het bestuur/MT 

verantwoording af aan het College van Aandeelhouders. 

 

Partnerbeloning: gelijke monniken, gelijke kappen 

Voor de beloning van de Eshuis partners wordt gewerkt volgens het principe ‘gelijke monniken, gelijke 

kappen’. Er is dus geen onderscheid in de beloning waardoor het belang van de totale organisatie voorop 

staat en niet de beloning van de individuele partner. 
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Governance 
Toekomstbestendig!? 

De financiering van c.q. participatie in accountantskantoren verloopt van origine via een ‘goodwill 

model’, zo ook bij Eshuis. Onze huidige vorm van financiering c.q. toe- en uittreding van aandeelhouders 

is in onze optiek niet toekomstbestendig. Eind 2016 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om ons 

bestaande “goodwill systeem” te veranderen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in 2017 worden 

vertaald naar een toekomstbestendig financieringsmodel. 

 

Raad van Advies 

Eind 2016 is onderzoek uitgevoerd naar de vorming van een Raad van Advies. De uitkomsten van dit 

onderzoek worden meegenomen in de jaarlijkse strategie tweedaagse, zodat toegewerkt wordt naar het 

vormen van een Raad van Advies.  
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Financiële positie 
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Omzet en resultaat 2016 
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Omzet en resultaat 1e halfjaar 2017 
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Tot slot 
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Volle kracht vooruit 
Onszelf elke dag opnieuw uitvinden! 

Dit jaar bestaat Eshuis 85 jaar. Een organisatie met een rijke historie en met een mooie toekomst in het 

verschiet. Toekomstige ontwikkelingen die er om vragen ons zelf opnieuw uit te vinden. Daar zijn we als 

medewerkers en aandeelhouders van Eshuis elke dag mee bezig. Dit 'heruitvinden' is nodig om te kunnen 

blijven anticiperen op de wensen van onze klanten, de kwaliteitseisen die aan ons vak worden gesteld en 

de technologische ontwikkelingen die in rap tempo voortschrijden. We zijn er van overtuigd dat we op 

basis van de door ons ingeslagen koers een transitie doormaken waarmee we bijdragen aan de 

continuïteit van Eshuis en de ontwikkeling van onze medewerkers! 

 

Mocht u vragen hebben over dit verslag, voelt u zich dan vrij om contact met ons op te nemen. 

Het bestuur, 

 

Michel Roelofs AA  drs. Michel Schaepers RA 

 

Eshuis Accountants en Adviseurs | Institutenweg 41 | Enschede | T 088 - 500 95 00| E info@eshuis.com | I www.eshuis.com 

Eshuis Accountants en Adviseurs| Twentelaan 5 | Almelo | T 088 – 500 95 00 | E info@eshuis.com | www.eshuis.com  


