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Brancheteam Medisch
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Eshuis Accountants
en Adviseurs
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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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Het Eshuis Adviesportfolio

OPERATIONEEL TACTISCH STRATEGISCH

(financiële en (Instant Advies) ((Organisatie)advies)

fiscale huishouding)

Financieel: Administratie Tussentijdse cijfers Managementinformatie

Fiscaal: Aangiften Fiscaal advies Financiële en fiscale 

planning

Bedrijfs

voering: Rechtsvorm/ Optimalisatie Risicomanagement

IB/VBP

HRM: Salarisverwerking HR processen Personeelsplanning/

P & O scan
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Brancheteam Medisch
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Kernteam

Wij willen graag samen het verschil maken!

“Met enthousiasme voortvarend aan 

de slag om samen te werken aan 

een beter resultaat, voor zowel 

ondernemer als onderneming.” 

Wendy Nijhof

Accountmanager en klankbord

“Ik help u graag bij het inrichten en opstellen van 

(tussentijdse) cijfers zodat u altijd in control bent!”

Jesse Olde Monnikhof

Accountancy Medewerker

“Innovatie heeft de 

toekomst! Ik begeleid u 

graag bij het medisch 

ondernemerschap.”

Ruud Scholte Lubberink RB 

Partner/Belastingadviseur

“Meedenken op basis van 

actuele branchekennis 

met oog voor de mens 

achter de klant”

Peter Rekers AA

Senior Accountmanager

“Met mijn kennis van 

de medische branche 

stel ik graag uw 

jaarrekening samen!”

Karen Oude Wolbers 

Accountancy 

medewerker

“Op proactieve en 

adequate wijze 

juridische problemen 

tijdig signaleren en 

oplossen!”

Mr. Lisa Wolbers

Jurist arbeidsrecht 



7

Kernwaarden van het brancheteam 

Ontwikkelingen 
volgen en kennis 

delen

Verbinden 

Sparren en 
ondersteunen 
met het oog 

op de 
toekomst
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Speerpunten van het brancheteam 

 Ontzorgen

 Fiscaal en tussentijds in control

 Personeel 

o Bijvoorbeeld: hoe het zit met waarneming

 Branche informatie

 Actuele branchekennis via beroepsorganisaties (SRA/RB) 

 Begeleiding toe- en uitreding

 Aanvraag financiering

 Samenwerkingsvormen ten aanzien van ondernemerschap

 Innovatie in de zorg
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Dashboard Medisch; altijd actueel Inzicht!
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Dashboard Medisch; altijd actueel Inzicht!
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Verbonden (kennis)partners

 SRA Medisch

 NBA

 LHV

 KNMT

 BIZ Benchmarking

 Banken (Rabobank, ING, ABN AMRO)

 KPI Library.com
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Waarmee kunnen wij u nog meer 

van dienst zijn?

 Zorgkompas

 Benchmarkrapportage (BIZ)

 Ondersteuning bij financieringsaanvragen

 Begroting/liquiditeitsprognose

 Automatisering

 Personeelsdiensten

 Managementinformatie 

 Kritieke prestatie-indicatoren (KPI)


