
Betekenis geven aan feiten en cijfers!
Oog en oor voor strategie en detail

Jaarverslag 2018



2

Inhoudsopgave

Pagina

Werken aan onze ambitie 4

Terugblik 2018 7

Vooruitblik 2019 14

Onze mensen, onze kracht 16

Kwaliteit en compliance, ons fundament

(Tevens Transparantieverslag WTA)

19

Strategische samenwerking 28

Governance, sturen en verantwoorden 32

Financiële positie 35

Tot slot – volle kracht vooruit 37



3 3

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 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 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 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

Onze kernwaarden

Onderling vertrouwen en respect

Persoonlijke groei en grenzen verleggen

Gedrevenheid en plezier in ons werk 

Nuchterheid met flair



4

Werken aan onze ambitie
Organisaties helpen succesvoller te zijn!

Ook in 2018 hebben we weer hard gewerkt om onze ambitie verder vorm en inhoud te geven. We willen elke dag opnieuw 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 ieder klant inzicht in de strategische koers;

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

� We werken vanuit branchegerichte portefeuilles;

� We worden “Eshuis, de Dataduiders”;

� 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 dienstverlening. Zo is het ‘workflow – management’ voor onze kern dienstverlening 

ingericht, hebben we onze omzet bij onze controleklanten opnieuw sterk zien groeien, zijn we succesvol begonnen met het opstarten van 

onze dienstverlening in de publieke sector (met name controle van gemeenten en andere publiekrechtelijke organisaties) en zijn we volop 

aan de slag in verschillende (organisatie)adviesopdrachten.

In 2019 bouwen we onze (advies)dienstverlening op de gebieden Fiscaliteit, HRM en Risico en Rendement verder uit en maken we een start 

met de structurering van detachering via Eshuis Interimprofessionals.  Tevens zal branchegericht accountmanagement verder worden

uitgerold.

Sturen EN verantwoorden

We beseffen dat sturen op productiviteit alleen, leidt tot ‘verarming’. Daarom werken we 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. Ieder organisatie onderdeel stelt jaarlijks haar koersplan op, gericht op deze vier 

thema’s en rapporteert over de belangrijkste KPI’s periodiek aan ons Management Team.  Aan de hand van deze vier thema’s blikken we 

kort terug op 2018.
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Werken aan onze ambitie
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Terugblik 2018
Met succes verder werken aan onze transitie

Terugblikkend op 2018 zien we dat de vanaf 2015 nadrukkelijk ingezette transitie van onze organisatie verder vorm heeft gekregen. We 

hebben weer succesvol stappen gezet in onze transitie naar een klant- en procesgerichte organisatie, waarbij het overtreffen van

klantverwachtingen voortdurend het vertrekpunt is van ons handelen.

Klantverwachtingen overtreffen vanuit branchefocus

In 2018 hebben we verder gebouwd aan onze brancheteams zorg & medici, bouw, publieke sector, automotive en transport, industrie & 

techniek, horeca & retail en zakelijke dienstverlening & IT. Gericht op deze branches en sectorspecifieke thema’s hebben we in 2018 

succesvolle kennissessies 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 2018 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 kennissessies en samenwerking met belangrijke partijen in de diverse branches, 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. Bijgaande tabel laat zien dat we 40 klanttevredenheidsonderzoeken hebben afgenomen in 2018 verdeeld over

meerdere branches. Daarnaast is  er 12 keer  “Klant aan het woord” georganiseerd waarvan de bevindingen zijn gepubliceerd op onze 

website .
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Terugblik 2018
Investeren in de organisatie
Continuïteit en innovatie

Vanaf eind 2016 zien wij een verbetering van de kwaliteit van onze omzet. We hebben in 2017 en 2018 actief door geselecteerd op onze 

klantenportefeuille, waarbij we soms bewust afscheid hebben genomen van klanten die niet meer bij onze koers passen om ruimte te

maken voor nieuwe klanten en innovatieve dienstverlening bij onze bestaande klanten te optimaliseren. Hierdoor krijgen we steeds meer de 

klanten die echt bij Eshuis en onze mensen passen. Daardoor, en door innovatie in onze werkwijzen en processen, is onze omzet met 8% 

gestegen in vergelijking met boekjaar 2017, met daarbij de vermelding dat de onderliggende kwaliteit van onze omzet aanzienlijk is 

verbeterd. Dit wordt duidelijk zichtbaar in het feit dat Eshuis 2018 heeft afgesloten met een sterk verbeterd rendement.

In 2018 hebben we verder geïnvesteerd in ons ERP pakket en dan met name op het gebied van workflow management en digitalisering van 

werkprocessen. Dit heeft ons ook geholpen in een verdere verbetering van de beheersing van onze debiteuren en onderhanden werk, 

daarnaast zijn doorlooptijden van onze werkzaamheden verkort met als gevolg versnelling van processen en oplevering van eindproducten. 

Hierdoor hebben we onze processen meer efficiënt en effectief kunnen uitvoeren wat direct een positief gevolg heeft op ons rendement en 

werkkapitaal. De middelen die we daarmee vrijspelen kunnen we inzetten voor investeringen in verbetering van onze dienstverlening voor 

onze klanten. Zowel in specialistische medewerkers als in innovatieve nieuwe diensten en ICT-oplossingen.

Op het gebied van innovatie zijn verschillende initiatieven ontplooid, waaronder:

� Eshuis is actief betrokken bij Prime Global, een internationaal netwerk van accountants –en advieskantoren zodat we onze klanten met 

internationale vraagstukken adequaat van dienst kunnen zijn;

� Samen met Saxion FEM hebben we aan de basis mogen staan van de MOOC Data-analyse welke in 2018 beschikbaar is gekomen voor 

studenten en die in 2019 verder zal worden uitgerold voor marktpartijen.
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Terugblik 2018
Investeren in onze omgeving – betekenisvol ondernemen

Prominent in de ambitie van Eshuis is dat wij “impact willen hebben op de sociale en economische positie van onze regio”. Wij zijn eind 

2015 een van de initiatiefnemers geweest van Betekeniseconomie Twente, een initiatief dat inmiddels in heel Nederland navolging heeft 

gekregen. 

Bij de implementatie van deze 

ambitie in de uitvoering van ons 

dagelijkse werk laten wij ons onder 

andere inspireren door de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen van de 

Verenigde Naties. Op de volgende 

pagina’s geven wij hiervan enkele 

voorbeelden.
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Terugblik 2018
Investeren in onze omgeving – betekenisvol ondernemen

Initiatiefnemer 

Betekeniseconomie 

Twente en uitrol in de rest 

van Nederland.

Samenwerking met 

Provincie Overijssel om 

een professionele 

standaard voor groene 

financiering te 

ontwikkelen

Eshuis Actief, een uitgebreid 

programma om onze 

medewerkers (en klanten) in 

teamverband te laten sporten 

om fysiek en mentaal fit te 

blijven.

In 2018 zijn we gestart met ons 

Eshuis Ladies Event, Glow & 

Grow. Met deze zeer goed 

bezochte events ondersteunen 

we vrouwelijk 

ondernemerschap

Ons duurzame 

kantoorpand in Enschede 

heeft een Bream Very

Good classificatie.

Op Kennispark Enschede 

zijn we (mede) 

initiatiefnemer om actief 

te werken aan zonne-

energie voor elektrische 

auto’s

Samen met Saxion 

Hogeschool MOOC 

Business Analytics opgezet

Met Saxion samen 

initiatieven tot co-

operatie tussen studenten 

en ondernemers om een 

B-corp te worden 

stimuleren

Start van een leergang 

“Bedrijfsopvolging”
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Terugblik 2018
Het zijn de mensen die de cijfers en het verschil maken

Fit, deskundig en gedreven

In 2017 hebben wij ons bewegingsprogramma “Eshuis Actief” uitgerold. Werknemers van Eshuis hebben binnen verschillende sporten de 

mogelijkheid om samen met collega’s, cliënten en andere relaties sportieve activiteiten uit te voeren. Met het programma ondersteunen wij 

daarnaast via sponsoring diverse breedtesport evenementen in de regio Twente. In 2018 maar ook in 2019 hebben we dit programma 

verder vorm gegeven en zijn onze ervaringen zeer positief. Eshuis Actief draagt bij aan fitte medewerkers (fysiek en mentaal) en teamgeest 

en zet onze organisatie ook naar buiten toe actief op de kaart.

Het in 2017 gestarte traject van het aanbieden van een opleidingsprogramma in de Eshuis Academie is een succes. Vanuit de Eshuis

Academie kunnen PE punten worden verstrekt voor verschillende opleidingen en via de Academie kunnen wij onze opleidingsinspanningen 

optimaal afstemmen op de behoeften van onze medewerkers. Mooi voorbeeld is de door Eshuis Academie aan ruim 20 medewerkers 

aangeboden specialistische leergang Financiering met 8 sessies gedurende het gehele jaar. Opleiding en ontwikkeling staat bij Eshuis hoog in 

het vaandel, zo zien we terug in de uitkomsten van SRA Cultuuronderzoek en een door Effectory uitgevoerd medewerkersonderzoek. 

Bovendien is dit terug te zien ons opleidingsbudget. Exclusief de urenbesteding door onze medewerkers heeft Eshuis in 2018 ongeveer 2% 

van de omzet besteed aan opleiding.

Wij zijn van mening dat bij Eshuis de mensen niet alleen de cijfers maken, maar ze maken het verschil. Daarom investeren we volop in de 

ontwikkeling van onze medewerkers. Naast het aanbieden van vakinhoudelijke opleidingen, hebben we in 2018 veel aandacht besteed aan 

opleidingen en ontwikkeling passend bij onze strategische koers. Een aantal voorbeelden op de volgende pagina:
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Terugblik 2018
Het zijn de mensen die de cijfers en het verschil maken

� NV COS 4410 (nieuw) is aan iedere medewerker in onze samenstelpraktijk middels een cursus verder uitgediept en toegelicht;

� Ruim 1/3 van onze medewerkers hebben deelgenomen aan het leer-/werktraject 'business development' met daarin de focus op de 

ontwikkeling van de organisatie, het ontwikkelen van langetermijnrelaties met klanten en aandacht voor de professional als 'wandelend 

merk‘;

� Voor een 20-tal medewerkers is er een opleiding verzorgd rondom het onderwerp “Data-analyse”. Verschillende Eshuis medewerkers 

houden zich bezig met data-analyse voor onze klanten;

� Circa 20 medewerkers hebben de één-jarige cyclus “Ondernemingsfinanciering” gevolgd, gericht op het vergroten van kennis van diverse 

financieringsinstrumenten en het werken aan een business model voor Eshuis gericht op financiering. Deze cyclus is gestart in 2017 en is 

afgerond medio 2018;

� Daarnaast zijn er (advies)cursussen op o.a. het gebied van Business Model Canvas, Lean en persoonlijke effectiviteit voor onze 

medewerkers verzorgd;

� Eind 2018 zijn er bewustwording sessies gevolgd rondom de aspecten informatiebeveiliging en AVG.
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Vooruitblik 2019Vooruitblik 2019
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Vooruitblik 2019
Waar staan we in juni 2019

Op 2 november 2018 hebben we met onze aandeelhouders en het MT de balans opgemaakt tot en met oktober 2018. We stellen vast dat 

de investeringen in de transitie van Eshuis in 2018 tot een versnelling van de positieve effecten hebben geleid. We zien dit terug in een 

sterke groei van onze omzet, uitstekende klanttevredenheid, een verbeterd inzicht in de voortgang van onze primaire werkprocessen, tal 

van nieuwe opdrachten en een financieel rendement waar we zeer trots op kunnen zijn. En bovenal: Een zeer gezond medewerkersbestand 

dat zich jaar in jaar uit verder ontwikkelt, een fantastische groep mensen!

Verbeteringen zijn nog mogelijk in een nog actievere branchegerichte focus op de markt en acquisitie in met name de traditionele MKB-

accountantsorganisatie (samenstel -en fiscale praktijk), alsmede versterking van ons fiscale adviesprofiel. Hier gaan we ons in 2019 

nadrukkelijk op richten. 

Tevens is compliance als belangrijk speerpunt benoemd. Aspecten als Wwft, AVG, SIRA, Informatiebeveiliging staan hoog op de agenda. Per 

1 maart 2019 is een compliance officer aangesteld die zich volledig met de aspecten binnen dit aandachtsgebied bezig houdt . Daarnaast 

zullen verschillende awareness sessies worden georganiseerd voor ons personeel.

Inmiddels is het boekjaar 2019 halverwege. We slagen er ook in 2019 weer goed in ons personeelsbestand te versterken met de werving 

van de nodige nieuwe medewerkers, verdeeld over al onze organisatieonderdelen. Ook hebben we weer de nodige prachtige nieuwe 

klanten aan Eshuis kunnen binden en zijn al onze disciplines met mooie (advies)projecten bezig waarmee we onze klanten van dienst zijn, 

maar waarin ook onze medewerkers voortdurend kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. De financiële gang van zaken laat een 

uitstekend beeld zien. Er is, ten opzichte van 2018, sprake van groei in omzet met ruim 6% en een verbetering van ons resultaat met ruim 

20%. Met deze cijfers presteert Eshuis boven de trend van de markt, voor ons geen doel op zich maar wel een teken dat onze keuzes 

vruchten afwerpen.
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Onze mensen, onze 
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Van medewerker naar ambassadeur
Werken aan bevlogenheid

Onze 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. Veel 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 relaties. Alles met als doel dat de Eshuis-mensen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en plezier in hun 

werk hebben, onze allerbelangrijkste kernwaarden.

Werkdruk opgepakt, bevlogenheid als vertrekpunt in medewerkersonderzoek

We zien een duidelijke daling in het ziekteverzuim (zwangerschapsverlof uitgesloten) van 3,0% naar 1,9%. Deze afname is met name het 

gevolg van een aantal incidentele (privé)situaties in 2017 waardoor enkele medewerkers in dat jaar helaas langdurig zijn uitgevallen. De 

werkdruk blijft hoog, maar is beheersbaar.

Wij werven volop nieuwe medewerkers en zijn continu onze werkprocessen aan het optimaliseren. Alles met als doel de bevlogenheid van 

onze medewerkers positief te beïnvloeden. Uit het medewerkersonderzoek, gehouden in 2017, is gebleken dat er voor medewerkers van 

Eshuis veel ruimte is om zich te ontwikkelen, mee te denken aan organisatiebrede onderwerpen én dat er iets met de suggesties wordt 

gedaan. Tevens ervaren medewerkers voldoende ruimte voor eigen verantwoordelijkheid voor hun werk en ruimte om beslissingen te 

nemen. Als belangrijkste aandachtspunten voor onze organisatie komen betere samenwerking tussen organisatieonderdelen, het uitspreken

van waardering en het verbeteren van communicatie/ feedback door leidinggevenden uit het onderzoek.

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 2018

In 2018 is onze bezetting licht afgenomen van 108,2 FTE naar 105,8 FTE. Daarmee is onze personele bezetting op niveau. Om onze ambitie 

op het gebied van kwalitatieve omzetgroei waar te maken, blijven we gerichte wervingsinspanningen verrichten. Deze inspanningen hebben 

er toe geleid dat we in 2018 ook weer een fors aantal nieuwe collega’s hebben mogen verwelkomen.

De gemiddelde leeftijd daalt licht

De gemiddelde leeftijd laat een daling zien van 37,0 naar 36,9 jaar zoals blijkt 

uit de tabel hiernaast.  Het gemiddelde aantal dienstjaren is daarbij gedaald 

van 10,4 naar 9,6 jaar. 
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Kwaliteit & compliance
Ons fundament
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Transparantieverslag
Conform Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA)

In het kader van de WTA (Wet Toezicht Accountantskantoren) doen we verslag over de naleving van de wetgeving en interne en externe 

regelgeving met betrekking tot kwaliteit. In dit hoofdstuk brengen wij verslag uit over de belangrijkste uitkomsten (bron: Verslag Compliance 

Officer 2018). Tevens geven wij in dit hoofdstuk een beeld van de ontwikkelingen van de Eshuis Controlepraktijk.

Onze kwaliteitsstandaarden

In 2018 is er geen update geweest van ons Eshuis Praktijk Handboek. In 2019 zal geëvalueerd worden of het praktijkhandboek in deze vorm 

gehandhaafd wordt. Van ons Handboek Kwaliteit is per 15 maart 2017 een nieuwe versie verschenen. We hebben al in 2016 de koers 

ingezet om kwaliteitsstandaarden onderdeel te laten zijn van ons digitale werkproces en deze beschikbaar te stellen en via ons intranet te 

ondersteunen met digitale workflows, zodat medewerkers ten allen tijde over de actuele informatie beschikken en automatisch de juiste 

processtappen volgen. Hiermee is in 2018 en 2019 een vervolg gemaakt. 

Onafhankelijkheid medewerkers

Uit onderzoek naar mogelijke bedreigingen van de onafhankelijkheid van onze medewerkers ten opzichte van onze klanten is gebleken dat 

er geen werkzaamheden zijn uitgevoerd waarbij de onafhankelijkheidsvoorschriften zijn geschonden.
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Transparantieverslag
Conform Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA)

Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordelingen (OKB), externe toetsing en Interne dossierinspecties

In overeenstemming met het Eshuis Kwaliteitshandboek zijn, op basis van de daarvoor gedefinieerde criteria, door ons Bestuur in 

samenspraak met de Compliance Officer dossiers geselecteerd voor een OKB. De OKB-criteria gaven aanleiding voor het plannen en 

uitvoeren van OKB’s op 7 controledossiers. Dit betrof 6 wettelijke controleopdrachten en 1 vrijwillige controleopdracht. Van alle externe 

accountants die in 2018 in de Eshuis – controlepraktijk actief waren is op ten minste één dossier een OKB uitgevoerd of heeft een interne 

dossierinspectie plaatsgevonden. De OKB’s zijn uitgevoerd door interne OKB-toetsers. De uitkomsten van de OKB’s waren in alle gevallen 

voldoende.

Daarnaast hebben in 2018 interne inspecties plaatsgevonden op dossiers in de samenstel- en controlepraktijk. 15 dossiers zijn 

geïnspecteerd. Hierbij zijn 5 dossiers in de samenstelpraktijk als niet voldoende beoordeeld.  Naar aanleiding hiervan zijn maatregelen 

genomen om de kwaliteit te verhogen. Dit betrof o.a. het verplichte gebruik van de Eshuis Opdrachtmanager voor dossiers in de

samenstelpraktijk.

Tevens heeft bij 1 accountant een aanvullende review plaatsgevonden op formele aspecten van dossiers. Afspraken zijn gemaakt over het 

verhogen van de kwaliteit van de dossiers m.b.t. deze aspecten.
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Transparantieverslag
Conform Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA)
Klachten

Eshuis heeft een klachtenregister en daarnaast ook een registratie van “potentiële klachten”. Wij willen tijdig inzicht hebben in mogelijke 

(formele) klachten en registreren daarom ook discussies en onenigheden tussen Eshuis en klanten of belanghebbenden zodra deze bekend 

zijn. In de Eshuis cultuur vinden wij het belangrijk dat medewerkers de ruimte ervaren om (potentiële) klachten bespreekbaar te maken en 

te delen met collega’s. Hierdoor kunnen zaken sneller  opgelost worden en kunnen we hiervan leren. 

In 2018 zijn bij Eshuis 2 klachten binnengekomen, die volgens onze formele klachtenprocedure zijn behandeld. 1 klacht is afgesloten. Met 

betrekking tot de andere klacht hebben we van de cliënt nog niet weer wat vernomen.

Klachten uit voorgaande jaren zijn allemaal afgerond, op één 1 klacht na. Met betrekking tot de niet formeel afgeronde klacht hebben wij 

sinds juli 2016 niets meer van de klager vernomen. Deze klacht beschouwen wij als “slapend”.

Beide klachten die in 2018 zijn binnengekomen hebben geen betrekking op een wettelijke controleopdracht.

Dossierafsluiting boekjaar 2017

Van alle jaarrekeningcontroles met betrekking tot het boekjaar 2017 zijn per 31 december 2018 147 van de 150 opdrachten gereed. Dit 

betreffen 69 wettelijke controleopdrachten en 78 vrijwillige controleopdrachten. Van deze 147 afgeronde dossiers zijn er 10 waarvan het 

dossier niet binnen de 60 dagen termijn is afgesloten. Dit betreffen 6 wettelijke controleopdrachten en 4 vrijwillige controleopdrachten. 

Deze 10 dossiers hebben betrekking op 7 verschillende klant(groep)en. De oorzaken van deze schendingen zijn onderzocht en ter

verbetering zijn passende maatregelen getroffen, met name ten aanzien van een aanscherping van signaleren en herinneren van de 

controleteams voor een tijdige formele dossiersluiting. Daarnaast zijn voor een drietal dossiers geen afwerkingsmemoranda opgesteld en 

ontbreken van 4 dossiers de datum en/of de parafering van de extern accountant. Ook hier heeft een oorzaakanalyse plaatsgevonden en 

zijn passende maatregelen getroffen.
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Transparantieverslag
Conform Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA)

Maatregelen “in het Publiek belang”

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

� 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;

� De partners/aandeelhouders van Eshuis evalueren jaarlijks de koers van de organisatie en reflecteren daarbij tevens op de rol van het 

Bestuur en van de aandeelhouders;

� Over 2018 zijn door de controlerend accountant die tevens bestuurder is ongeveer 645 uren besteed aan het besturen van de Eshuis-

organisatie. Ter ondersteuning van ons 2-hoofdige Bestuur is een managementteam actief waarin, onder andere,  taken op het terrein 

van HR, Finance, Kwaliteit en Compliance zijn belegd;

In 2019 zal Eshuis invulling geven aan:

� Het invoeren van een Management Dashboard waarin we de belangrijkste KPI’s op het gebied van kwaliteit, cultuur en gedrag 

monitoren;

� Implementatie van een systeem waarbij jaarlijks door de Compliance Officer de continuering van alle controleopdrachten wordt 

beoordeeld;

� Verbeteren en uitbreiden van Compliance werkzaamheden met periodieke rapportage door onze Compliance Officer aan het Bestuur in 

brede zin, inclusief het ontwikkelen van een Compliancescorecard.
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Transparantieverslag
Conform Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA)

Compliance gaat om cultuur en gedrag van al onze medewerkers en is meer dan regels

Vanuit onze visie dat bij compliance ‘gedrag’ centraal staat zijn eind 2016 een 4-tal compliance sessies georganiseerd om met elkaar in 

dialoog te gaan over het Eshuis Compliance Framework en verschillende praktijkcasussen. De effecten van deze sessies waren ook in 2018 

merkbaar. Ook in 2018 zijn in het Eshuis Complianceteam medewerkers uit alle disciplines en afdelingen vertegenwoordigd om te 

waarborgen dat compliance en kwaliteit in onze gehele organisatie hoog op de agenda staat. Vanuit het bestuur is compliance ook als 

speerpunt benoemd voor 2019. In de jaarplannen voor 2019 is door alle Eshuis onderdelen prominent aandacht gegeven aan het onderwerp 

compliance.

Algemene verordening gegevensbescherming

In 2018 hebben bewustwordingssessies plaatsgevonden m.b.t. informatiebeveiliging en AVG. Bewustwording  en het voorkomen van 

datalekken is belangrijk binnen Eshuis. Wij hebben een procedure opgezet m.b.t. het melden en afhandelen van datalekken alsmede het 

bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn om herhaling van een datalek te voorkomen. In 2018 zijn 4 datalekken gemeld, waarbij 3 

datalekken na beoordeling door de functionaris gegevensbescherming zijn doorgeleid naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

PE-punten registratie

Bij alle PE-plichtigen is het overzicht met behaalde PE-punten over 2018 opgevraagd. 1 medewerker heeft wel voldaan aan de 3-jaarsnorm 

m.b.t. de 120 PE-punten, maar niet aan de formele jaarnorm van minimaal 20 PE-punten voor 2018. Alle overige PE-plichtige medewerkers 

hebben voldaan aan de norm over de 3-jaarstermijn 2016-2018.
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Transparantieverslag
Conform Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA)

Tenslotte heeft onze compliance officer m.b.t. het jaar 2018 geconcludeerd dat: 

� Er geen interne meldingen van intimidatie zijn binnengekomen;

� Er geen meldingen zijn ontvangen van opdrachtverantwoordelijke accountants en/of overige relatiebeheerders betreffende twijfel aan de 

onafhankelijkheid. Dit geldt tevens voor het voortzetten van controle- en overige opdrachten naar aanleiding van de jaarlijkse 

beoordeling;

� In 2018 er geen WWFT-melding is gedaan;

� Er geen meldingen ontvangen zijn ten aanzien van het in het geding zijn van de objectiviteit, danwel van verschil van inzicht binnen het 

controleteam;

� Er geen tuchtrechtzaken tegen een accountant van Eshuis zijn aangespannen. Ook zijn in 2018 geen meldingen en/of aanwijzingen dat 

een medewerker van onze accountantspraktijk betrokken is bij een ernstig incident;

� Behoudens hetgeen in deze rapportage is opgenomen er geen schendingen hebben plaatsgevonden op basis van artikel 24 lid 1 van de 

BTA.
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Kengetallen over onze controle praktijk

De controle praktijk van Eshuis is ondergebracht in Eshuis Registeraccountants B.V. 

In onderstaand overzicht presenteren wij enkele kengetallen over 2018 ten opzichte van voorgaande jaren

2018 2017 2016 2015

Bestede uren aan:

Controlewerkzaamheden 26.540 21.284 18.630 15.753

Samenstel werkzaamheden 2.342 2.408 2.668 2.791

Advies en overige werkzaamheden 2.491 2.339 2.426 1.678

Totaal directe uren 31.373 26.031 23.724 20.222

Aantal medewerkers Eshuis Registeraccountants (FTE) 24,8 21,6 18,7 17,2

Aantal bij AFM ingeschreven externe accountants (FTE) 6,6 4,7 3,1 3

Controle uren besteed door externe accountants 4.961 2.453 2.066 2.013

Aantal Wettelijke controle opdrachten 70 64 59 63

Aantal Vrijwill ige controle opdrachten 80 70 62 55

Totaal aantal controle opdrachten 150 134 121 118

gemiddeld aantal controle-uren per opdracht 177 159 154 134

gemiddeld aantal controle-uren externe accountant per opdracht 33 18 17 17

gemiddeld aantal controle-uren per medewerker 1.070 985 996 916

Kerncijfers Eshuis Registeraccountants B.V.
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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 “nul-meting” gedaan. 

In april 2017 heeft de SRA-review commissie door middel van dossierreview op een dossier m.b.t. controlejaar 2016 opnieuw de kwaliteit 

van onze controlepraktijk beoordeeld. Dit dossier is als voldoende beoordeeld.

In het kader van doorlopend toezicht zijn in oktober 2017 door de SRA-review commissie aanvullend dossiers getoetst van al onze externe 

accountants die in het WTA-register staan ingeschreven. Alle dossiers zijn als voldoende beoordeeld en hebben een score categorie 1 “geen 

ernstige tekortkomingen” gekregen. 

In 2018 heeft de SRA een inventariserend gesprek verricht in het kader van het doorlopend toezicht. De SRA heeft hierbij geconcludeerd dat 

in de basis sprake is van een goed kwaliteitssysteem. De aanbevelingen die de SRA heeft gedaan worden d.m.v. een actieplan opgepakt.

Thema’s 2019 en 2020

Voor 2019 en 2020 staan een aantal acties gepland om een verdere impuls te geven aan onze kwaliteitsstandaarden. Dit betreft:

� Het aanscherpen van kwaliteitsbeleid door het uitvoeren van thema audits (Eshuis-breed) vanuit onze compliance afdeling;

� Versterken van compliance afdeling met  een extra compliance officer;

� Het opzetten van een management informatie dashboard gericht op cultuur en gedrag;

� Vanuit de Eshuis Academie besteden we gericht aandacht aan het thema kwaliteit, onder andere door specifieke cursussen op het gebied 

van onder andere audit, assurance, kwaliteitsrichtlijnen (SIRA, ViO, WWFT, VGA).
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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 onze zustervennootschap Hofkamp Participaties participeren wij in:

� Factor Bedrijfsovernames

Factor begeleidt bij bedrijfsovernames, maar ook bij het uitvoeren van een waardebepaling van ondernemingen, begeleiding van 

financieringsvraagstukken of een management buy-out/buy-in;

� Buro BAM en Regelkracht, die zich respectievelijk richten op marketing en communicatie en events. De participatie met Regelkracht is 

per 1 januari 2019 beëindigd;

� Datameesters, een adviesorganisatie voor de implementatie en de uitwerking van de Algemene Wet Gegevensverordening (AVG) is in 

2018 opgericht, samen met Onderwijsbureau Twente;

� Per 1 januari 2019 is met Peper Vermogensregie een CV opgericht. Vanuit deze samenwerking wordt bewustwording als onderdeel van 

accountmanagement rondom vermogensbeheer gecreëerd.

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

klantvraag. Het is voor Eshuis als organisatie tevens een prikkel tot innovatie. Op de volgende pagina een overzicht van onze

samenwerkingsrelaties, waardoor wij dienstverlening over een breed palet langs korte lijnen zeer snel bij onze klanten kunnen introduceren. 
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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 belangrijke strategische samenwerking:

� Prime Global, onze netwerkorganisatie voor internationale dienstverlening;

� Trisolis, onze partner op het terrein van subsidies;

� De Groeimeesters: samen met DRS Advies heeft Eshuis het initiatief genomen een kennisfonds voor het Twentse MKB op te richten;

� Betekeniseconomie in Twente:  BiT is een initiatief dat samen met lokale bestuurders en ondernemers meer betekenis wil geven aan de 

regio Twente;

� Datameesters: een samenwerking met Onderwijsbureau Twente waarbij scholen, samenwerkingsverbanden en andere publieke 

organisaties worden ondersteund bij de invoering van de vereisten van de AVG.
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Governance
Sturen en verantwoorden

Eshuis Accountants en Adviseurs kent op dit moment 10 aandeelhouders, te weten: Michel Schaepers, Michel Roelofs, Ruud Scholte 

Lubberink, Wijnand ten Vregelaar, Rik Bakker, Robert Westerhof, Jeroen Arends, Harold Schreur, Elbert Dijkgraaf en Mark de Lat. Uit deze 

aandeelhouders is een tweehoofdig bestuur gekozen dat wordt gevormd door Michel Schaepers en Michel Roelofs. In 2018 zijn er geen 

wijzigingen geweest in de aandeelhoudersstructuur en/of het bestuur van Eshuis. 

Ons 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 de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Beloning van Partners/Aandeelhouders: gelijke monniken, gelijke kappen

Voor de beloning van de Eshuis partners/aandeelhouders 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/aandeelhouder.
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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 toekomstbestendig. Eind 2016 is onderzoek gedaan naar 

de mogelijkheden om ons bestaande “goodwill systeem” te veranderen. In 2018 hebben wij nieuwe overeenkomsten opgesteld inzake de

samenwerking, financiering en toe-en uittreding als aandeelhouder bij Eshuis. In deze overeenkomsten zijn goodwill afspraken zodanig 

aangepast dat bij toe- en uittreding sprake is van een gefaseerde betaling van goodwill en is een “bad leaver bepaling” opgenomen, conform 

de aanbevelingen van NBA/SRA.
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Financiële positie
Groei omzet en resultaat

De omzet van Eshuis is gestegen van € 10.667K in 2017 

naar € 11.523K in 2018. Het resultaat voor belastingen over 2018 

bedraagt € 1.300K (2017: € 725K)
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Tot slot

Ons zelf elke dag opnieuw 
uitvinden!

Tot slot

Ons zelf elke dag opnieuw 
uitvinden!
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Volle kracht vooruit
Ons zelf elke dag opnieuw uitvinden!

Eshuis bestaat alweer 87 jaar. Wij zijn 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 via m.schaepers@eshuis.com

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

drs. Michel Schaepers RA


