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We vinden ons zelf opnieuw uit! 
Eshuis : de dataduiders! 

Of het nu de sectorupdates zijn van de banken of de onderzoeken die worden uitgevoerd door 

brancheorganisaties als de NBA en de SRA, alle onderzoeken laten zien dat de sector accountancy onder 

druk staat. De toenemende digitalisering, de noodzaak tot flexibilisering en de wet- en regelgeving 

waaraan de accountancy moet voldoen, vragen veel van de sector en daarmee ook van Eshuis 

Accountants en Adviseurs. 

 

We zeggen daarom niet voor niets dat we als Eshuis druk doende zijn ons zelf opnieuw uit te vinden! 

 

Marktontwikkelingen 

De markt vraagt om meer specialisatie zowel op de inhoud als ten aanzien van kennis van markt en klant. 

Daarnaast verwachten klanten meer en meer een adviesrol van de accountant, waarbij de klant ‘real 

time’ inzicht heeft in de feiten en cijfers. Deze ontwikkelingen vragen er om dat we als Eshuis de 

volgende beweging doormaken. 
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We vinden ons zelf opnieuw uit 
Eshuis: de dataduiders! 

Van Naar 

Doel: een jaarrekening, aangifte of 

salarisstrook maken 

Doel: de klant succesvoller laten zijn 

Data registreren  Data in de businesscontext plaatsen  

De markt als totaal benaderen Branchefocus 

Een taak krijgen Verantwoordelijkheid nemen 

Sturen op uren en omzet Sturen op rendement 

Een mening geven… Een gesprek voeren… 

Eshuis: de dataduiders 

Oftewel : we ontwikkelen ons van een organisatie die data registreert en controleert, naar een 

organisatie die in staat is om data te duiden. Ons motto voor de komende jaren is daarom: Eshuis, de 

dataduiders! 
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Terugblik 2015 
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Terugblik 2015 
Een spannend jaar 

Terugblikkend op 2015, typeren we dit jaar als een spannend jaar. Spannend in de zin dat we personele 

maatregelen hebben getroffen om daarmee voor Eshuis een op de toekomst gerichte basis te leggen. Dit 

betekent dat we in 2015 strategische personeelsplanning  (SPP) hebben ingevoerd. We hebben met 

behulp van SPP gekeken naar de toekomstbestendigheid van de verschillende rollen en functies binnen 

onze organisatie. Op basis van deze analyses zijn intensieve gesprekken gevoerd met collega’s over de 

toekomstige ontwikkelingen van zijn/haar rol binnen Eshuis. Dit heeft onder andere tot gevolg gehad dat 

we eind 2015 het besluit hebben genomen ons secretariaat in te krimpen en meer en meer met een 

servicecentrum te gaan werken.  Daarnaast zijn er verschillende andere acties in gang gezet, zoals hierna 

beschreven. 

 

Werken met brancheteams 

In 2015 zijn we gaan werken met brancheteams voor de Bouw, Zorg & Medici, Industrie & Techniek en 

Horeca & Retail. Dit met als doel kennis te bundelen zodat deze optimaal ten dienste staat van onze 

klanten. De positieve ervaringen die we hebben opgedaan, heeft tot gevolg gehad dat inmiddels ook de 

brancheteams ‘Automotive’ en ‘Publieke sector’ van start zijn gegaan. 
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Terugblik 2015 
Digitaal doen, wat digitaal kan 

We zijn in 2015 overgestapt op de software van AFAS. Onze ICT collega’s hebben samen met de 

verschillende projectteams een forse klus geklaard, zodanig dat we per 1 januari 2016 live zijn gegaan.  

Met dit hulpmiddel als ‘ruggengraat’ gaan we werken aan verdere digitalisering en procesoptimalisatie 

binnen Eshuis. Onder meer van belang om beter dan voorheen te kunnen sturen op de kwaliteit van onze 

omzet. 

 

Nuchterheid met flair 

In 2015 hebben we een cultuurwaarde toegevoegd, namelijk nuchterheid met flair. Uit gesprekken met 

klanten komt namelijk naar voren dat Eshuis als nuchter wordt gezien, met als neveneffect een 

verminderde zichtbaarheid in de markt. Met deze feedback zijn we voortvarend aan de slag gegaan door 

maandelijks kennissessies voor klanten en relaties te organiseren. Eind 2015 zijn we gestart met het 

organiseren van bijeenkomsten gericht op branches (waaronder Eshuis serveert, Eshuis ontzorgt) en op 

de inhoud (zoals Twente digitaliseert, Nieuwe businessmodellen).  
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Terugblik 2015 
Ondernemers helpen succesvoller te zijn! 

Van oudsher is in onze sector sprake van sturen op omzet. We hebben de uitdrukkelijke keuze gemaakt 

om te sturen op de kwaliteit van onze omzet, oftewel ons rendement.  Door gericht te kijken naar onze 

processen – door inzet van het Eshuis LeanTeam  – hebben we in 2015 voor onze afdeling ‘Financiële 

rapportages’ de eerste stappen gezet in het optimaliseren van onze werkprocessen. De collega’s binnen 

de afdeling ‘Personeelsdiensten’ hebben in 2015 het werken met Nmbrs voorbereid, waarmee we per 

2016 succesvol zijn gestart. Dit betekent overigens niet dat ‘efficiency’ het doel is. Het draait voor ons in 

essentie om het ‘effect’ dat we voor en met onze klanten beogen, namelijk een kwalitatief uitstekende 

uitvoering van ons werk, zodanig dat we klanten helpen succesvoller te zijn! 



9 9 

 

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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Terugblik 2015 
Uitbouw controlepraktijk  en opstarten organisatieadvies 

Daar waar onze basis dienstverlening een krimp in de omzet laat zien, hebben we voor 2015 tal van 

nieuwe controleklanten mogen verwelkomen, waardoor onze controlepraktijk opnieuw stevig is 

gegroeid. De omzetkrimp in de traditionele basis dienstverlening in de samenstelpraktijk is in lijn met de 

markt. Het is de kunst om onze basiswerkzaamheden verder te digitaliseren en te optimaliseren zodat we 

onze klanten van gerichte informatie kunnen voorzien. Informatie welke de basis vormt voor de 

zogenaamde Eshuis Toetsen. Inmiddels zijn een 3-tal Eshuis Toetsen ontwikkeld voor de thema’s 

financieel, fiscaal en HRM. Daaraan gekoppeld zijn er verschillende technieken beschikbaar om ‘dieper’ te 

kijken op de onderwerpen: Strategie & Rendement, Processen & ICT en Mens & Cultuur. Thema’s die de 

inhoudelijke basis vormen voor ons team organisatieadviseurs. 

Opstart organisatieadvies: ieder zijn vak 

Van kantoren als de onze wordt in toenemende mate een adviserende rol verwacht. Vanuit onze visie 

dat ieder zijn vak heeft, geloven wij er niet in dat een accountant per definitie een goede 

organisatieadviseur is. We hebben er dan ook voor gekozen om te investeren in de opbouw van een 

team organisatieadvies. Een team dat in staat is om met expertise op het terrein van strategie, financiën, 

processen, ICT en HRM de ondernemer in de volle breedte van advies te dienen.  
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Vooruitblik 2016 
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Vooruitblik 2016 
Opgaande trend  in rendement 

Het eerste halfjaar 2016 laat zien dat we een opgaande trend te pakken hebben. Een opgaande trend in 

rendement en kwalitatieve groei van onze klantenportefeuille. Vanuit deze prima start van het jaar, 

focussen we in de periode 2016-2017 op een 4-tal thema’s: 

1. Continuïteit en innovatie; 

2. Klantverwachtingen overtreffen; 

3. Procesgericht werken; 

4. Fit en deskundig. 

 

Continuïteit en innovatie 

Continuïteit geven we invulling door kritisch te kijken naar onze huidige en toekomstige 

klantenportefeuille. We focussen op klanten die goed bij ons passen en op klanten waar we een ‘nette 

boterham’ kunnen verdienen. Dit vraagt om verder versterken van ons accountmanagement, om het 

optimaliseren van onze klantenportefeuille en het actief vermarkten van onze (nieuwe) diensten. 
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Vooruitblik 2016 
Klantverwachtingen overtreffen: de vraag van de klant centraal 

Diensten die bijdragen aan succesvol ondernemen en diensten die bijdragen aan onze ontwikkelambitie: 

“Eshuis: de dataduiders!”. Alles met als doel de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. 

 

Klantverwachtingen overtreffen 

Klantverwachtingen overtreffen begint bij het helder in beeld hebben van de klantvraag. We werken 

daarom met heldere opdrachtbevestigingen met daarin de klantvraag en de gevraagde investering in 

onze inzet. Alles met als doel “geen verrassingen”. Daarnaast starten we eind 2016 met systematisch 

klantonderzoek. Niet door vragenlijsten op te sturen, wel door actief contact te zoeken met de klant en 

onderzoek te doen naar de vraag in welke mate de klant bereid is om ons elders te introduceren (de 

zogenaamde Net Promotor Score).  

 

Procesgericht werken, met kwaliteit als vertrekpunt van ons handelen 

Met de inzet van AFAS gaan we werken met zogenaamde ‘workflows’ waarmee we zowel de kwaliteit als 

de snelheid van ons handelen willen verbeteren. Daarbij werken we volgens het uitgangspunt digitaal 

doen wat digitaal kan. 
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Vooruitblik 2016 
Digitaal doen wat digitaal kan 

We bouwen voort op de in 2015 ingeslagen weg om stap voor stap klant- en procesgerichter te werken. 

Daartoe hebben we de principes van Lean omarmt. 

 

De wijze waarop Eshuis met ‘Lean’ wil werken sluit naadloos aan op de visie die we hebben op 

‘compliance’. Eshuis heeft daarvoor het zogenaamde ‘Compliance framework’ opgezet. Een framework 

dat laat zien dat de essentie van kwaliteit en compliance wordt gevormd door ons gedrag. Niet voor niets 

hebben we in het voorjaar van 2016 een ‘Cultuurscan’ uitgevoerd. De uitkomsten van deze scan worden 

doorvertaald naar verbeteracties om een op kwaliteitsgerichte cultuur binnen onze organisatie te 

versterken. 

 

Fit en deskundig 

Niet voor niets luidt de titel van dit jaarverslag: “Het zijn de mensen die de cijfers maken!” In ons geval 

letterlijk en figuurlijk. De kwaliteit van onze bezetting is het goud van ons bedrijf. In het sociaal 

jaarverslag hierna gaan we hier verder op in. 
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Het zijn de mensen die 
de cijfers maken 



16 

De gemiddelde Eshuizer bestaat niet 
Feiten & cijfers 2015  

De gemiddelde Eshuizer bestaat niet. Ieder van ons kent zijn eigen unieke kwaliteiten en competenties. 

Voor een duiding van onze bezetting een aantal kengetallen. 

 

Verzuim en vitaliteit 

Het gemiddelde verzuim binnen Eshuis is 1,98% in 2015. Daarmee zitten we ruim onder het gemiddelde 

verzuimcijfer van 2,9% voor de financiële dienstverlening (bron: CBS). Naast verzuim kijken we binnen 

onze organisatie naar vitaliteit. Daarom is medio 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de vitaliteit en 

employability van de Eshuis collega’s. Over de gehele linie komt uit dit onderzoek een beeld naar voren 

dat er relatief hoog wordt gescoord op zowel vitaliteit als employability.  

 

De Eshuizer is gemiddeld… 

 …39 jaar oud 

 …11 jaar in dienst bij Eshuis 

 …45% vrouw en 55% man 

 

 



17 

In-, door- en uitstroom 
Feiten & cijfers 2015  
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Het zijn de mensen die de cijfers maken 
En het verschil! 

Niet voor niets gaven we hiervoor aan dat de gemiddelde Eshuizer niet bestaat. We geloven namelijk in 

verschil. Verschil in achtergrond, verschil in professie. Juist daardoor maken we het verschil in de markt. 

We blijven dus investeren in onze huidige en toekomstige bezetting. Dit door ons actieve wervingsbeleid 

nog verder te versterken, door te gaan met ons inwerk- en traineeprogramma.  

 

 

Verder professionaliseren van ons HRM beleid 

Om ons opleidingsprogramma nog verder te versterken, 

onderzoeken we in het najaar of we zelf opleidingen 

kunnen aanbieden, waarvoor we PE punten mogen 

toekennen. We kunnen dan zowel eigen mensen als 

klanten opleiden in verschillende vakgebieden. We zien 

dit als één van de mogelijkheden om ons HRM beleid 

verder te professionaliseren. Daarnaast blijven we 

inzetten op strategische personeelsplanning. Voor ons is 

de personele verlies- en winstrekening belangrijker dan 

de financiële! 

 

 

Ontwikkeling aantal FTE 
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Onze kwaliteit is ons 
fundament 
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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 2015). 

 

Schendingen 

In 2015 heeft onze Compliance Officer geen schendingen van de bepalingen in de artikelen 13 tot en met 

24 van de WTA geconstateerd. Wel is bij 5 van de 108 in 2015 (ten opzichte van 15 van de 107 in 2013)  

gereed gekomen controle-opdrachten de interne Eshuisprocedure inzake tijdige melding dossier sluiting 

niet nageleefd. 

 

In deze gevallen is de dossiersluiting niet binnen de afgesproken termijn van 60 dagen na afgifte van de 

controleverklaring gemeld aan de Compliance Officer.  Dit betreft 2 wettelijke controles en 3 vrijwillige 

controles. De betreffende accountants zijn door het bestuur aangesproken op deze schending van onze 

interne afspraken. 
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Transparantieverslag 
Conform Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) 

Uitkomst interne en externe toetsingen  

In 2015 zijn de volgende interne toetsingen uitgevoerd op 9 samensteldossiers, waarvan er 7 als 

‘voldoende’ zijn beoordeeld en 2 als ‘onvoldoende’. 

 

Als belangrijke attentiepunten zijn naar voren gekomen: het beschikbaar hebben van een (actuele) 

opdrachtbevestiging en een goede vastlegging van uitgevoerde werkzaamheden. In 2015 heeft geen 

externe toetsing plaatsgevonden. 

  

Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordelingen (OKB’s) 

Op basis van de in het Eshuis Kwaliteitshandboek opgenomen criteria is in 2015 op 6 controle-

opdrachten een Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling (OKB) uitgevoerd. In alle gevallen was de 

uitkomst van de OKB positief en kon de beoordelaar instemmen met het oordeel van de voor de 

desbetreffende opdrachten verantwoordelijke accountant. 
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Transparantieverslag 
Conform Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) 

Klachten, tuchtprocedures en ernstige incidenten 

Over het boekjaar 2015 zijn 3 klachten ontvangen en in behandeling genomen. Daarnaast is er een 

beperkt aantal schendingen geweest, welke direct zijn opgepakt en afgewikkeld. Er is in 2015 1 lopende 

externe tuchtrechtspraak en er zijn geen interne meldingen van intimidatie gedaan dan wel van ernstige 

incidenten. 

 

Door Eshuis is één Wwft melding gedaan. 

 

Onafhankelijkheid en PE-registratie 

Over het boekjaar zijn van al onze collega’s de onafhankelijkheidsverklaringen ontvangen. Er is 

geconcludeerd dat de onafhankelijkheid en integriteit niet in het geding is geweest. Dit geldt eveneens 

voor de persoonlijke onafhankelijkheid van de collega’s in de controlepraktijk. Ten aanzien van de PE-

registratie is vastgesteld dat alle PE-plichtigen aan de vereisten voor 2015 hebben voldaan. Eén collega is 

aangesproken op het feit dat er niet voldaan wordt aan de vereisten voor de 3 jaarstermijn. 
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Eshuis Compliance Framework 
Gedrag als vertrekpunt! 

 

 

Gedrag 

Vak-
techniek 

Risico-
gericht 
werken 

Wet- en 
regel-
geving 

Kwaliteit 
Klant-
vraag 

Maat-
schappij 

Eshuis ziet ‘gedrag’ als vertrekpunt voor het werken aan compliance en kwaliteit. Om dit duidelijk te 

maken, wordt vanaf eind 2015 gewerkt met het ‘Eshuis Compliance Framework’. Op basis van dit 

‘framework’ zijn we vanaf begin 2016 inhoud gaan geven aan het denken over en werken aan compliance 

en kwaliteit. Hieruit is onder meer voortgekomen dat we in juni 2016 een cultuuronderzoek hebben 

uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek worden eind 2016 met de verschillende teams 

doorgesproken. Tevens worden er bijeenkomsten georganiseerd om de bewustwording ten aanzien van 

het thema ‘compliance’ te vergroten. 
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Versterken van onze kwaliteit 
Kwaliteit is van en voor ons allen van belang 

De accountancy ligt sinds de financiële crisis onder een vergrootglas. De sector heeft een deuk opgelopen 

in het maatschappelijk vertrouwen. 

 

In het publiek belang: 53 punten plan 

Een vertrouwen dat alleen dan terug te winnen is, als we zichtbaar werken aan vertrouwen. Niet voor 

niets wordt vanuit Eshuis hard gewerkt aan het zogenaamde 53 punten plan (In het publiek belang). Deze 

53 punten gebruiken wij als richtsnoer om onze kwaliteit en compliance te verbeteren. 

 

Eshuis Compliance Team 

Daarnaast wordt in het najaar gestart met het Eshuis Compliance Team (ECT). Binnen het ECT zijn alle 

disciplines binnen Eshuis vertegenwoordigd. Het ECT wordt daarmee het platform binnen Eshuis om aan 

kwaliteit en compliance een impuls te geven. Dit op basis van het door ons ontwikkelde Eshuis 

Compliance Framework zoals weergegeven op de vorige pagina. Met dit framework maken we duidelijk 

dat kwaliteit en compliance ultimo in ons gedrag tot uiting komt. 
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Strategische 
samenwerking 
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Strategische samenwerking en participaties 
Klantvraag centraal 

Als we echt de klantvraag centraal stellen, dan weten we dat we niet alles zelf kunnen en willen. Daarom 

heeft Eshuis een actieve aanpak voor strategische samenwerking. In dit kader werken we actief samen 

met de volgende organisaties en samenwerkingsverbanden. Wij maken daarbij onderscheid in 

participaties en strategische samenwerkingen. 

 

Participaties 

De volgende samenwerkingsverbanden zijn ondergebracht in Hofkamp Participaties: 

 IJver Verzuimmanagement biedt MBK ondernemers dagelijkse ondersteuning bij het uitvoeren van 

verzuimmanagement; 

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

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

 Sherpa is een directe ‘spin-off’ van Eshuis Accountants en Adviseurs. Sherpa ondersteunt organisaties 

die een snelle groei doormaken of begeleiding nodig hebben tijdens een financieel zware periode.  
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Strategische samenwerking en participaties 
Werken aan een bewezen aanpak voor strategische allianties 

Strategische samenwerking 

Vanaf 2015 lopen de volgende strategische samenwerkingen: 

 Trisolis: 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. 

 

Naar strategische allianties 

Naar de toekomst toe zullen we onze strategische samenwerkingen verder uitbouwen, vanuit een 

bewezen methode voor strategische allianties. Eind 2016 wordt hiertoe een koers uitgewerkt. In deze 

koers wordt ingegaan op het type samenwerkingen dat we onderkennen en de wijze waarop we 

strategische allianties willen laten bijdragen aan het thema continuïteit en innovatie. 
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Governance 
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Governance 
Sturen en verantwoorden 

Eshuis Accountants en Adviseurs kent 10 aandeelhouders, te weten: Michel Schaepers, Michel Roelofs, 

Ruud Scholte Lubberink, Wijnand ten Vregelaar, Rik Bakker, Robert Westerhof, Eddy Paus, Jeroen 

Arends, Harold Schreur en Mark de Lat. 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. Vandaar dat we in 2016 onderzoek doen naar mogelijkheden 

om ons bestaande “goodwill systeem” te veranderen.  

 

Raad van Advies 

We hechten veel waarde aan een kritische blik van buitenaf. Daarom gaan we per 1 januari 2017 werken 

met een zogenaamde Raad van Advies. De wijze waarop we hieraan invulling gaan geven is onderwerp 

van gesprek in het najaar van 2016. Deze Raad van Advies zou wellicht in de toekomst kunnen uitgroeien 

tot een Raad van Commissarissen. 
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Financiële positie 
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Financiële positie 
Een afnemende omzet en een stagnerend rendement 

De omzet is in 2015 licht afgenomen. Deze trend is in lijn met de omzetontwikkeling in de branche. Ook 

de ontwikkeling van het netto resultaat heeft in 2015 een stagnerende trend laten zien.  Eshuis heeft 

vanuit dit perspectief de beleidskeuze gemaakt in te zetten op rendementsontwikkeling in plaats van sec 

omzetontwikkeling.  
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Financiële positie 
Voorzichtig positief over het eerste half jaar 2016 

Vanuit de historie bezien wordt de omzet en winst gerealiseerd in het eerste half jaar. Een analyse over 

de eerste 6 maanden van 2012 tot en met 2016, laat zien dat de focus op rendement (voorzichtige) 

eerste vruchten afwerpt. De komende maanden zullen laten zien of deze trend zich al dan niet doorzet. 

En of het ons lukt om – meer dan in het verleden – andere typen omzet te realiseren. 
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Tot slot 
 

Vertrouwen in de toekomst 
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Vertrouwen in de toekomst 
Transparant naar onze stakeholders 

Als bestuur en aandeelhouders van Eshuis Accountants en Adviseurs hebben wij vertrouwen in de 

toekomst. We beseffen ons dat onze sector en wij zelf volop in transitie zijn. Dit vraagt van onze collega’s 

en ons zelf energie en daadkracht om deze veranderingen vorm en inhoud te geven. Wij geloven er in dat 

het delen van onze inzichten – onder meer via dit jaarverslag – ons scherpt en daarmee sterker maakt. 

Op deze manier kunnen wij elke dag weer ondernemers helpen succesvoller te zijn. Zodanig dat zij – en 

ook wij – impact maken op de regio waarin we werkzaam zijn. 

 

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 

 

mailto:m.schaepers@eshuis.com

