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Voorwoord  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen jaren hebben we als Eshuis Accountants en 

Adviseurs de beweging gemaakt naar een organisatie die van 

betekenis wil en kan zijn. Daar waar we ons vanuit onze historie 

richten op het geven van betekenis aan cijfers, hebben we ons 

doorontwikkeld naar een organisatie die samen met collega’s, 

klanten en partners sociaal en economisch impact wil maken. Dit 

vraagt van ons een andere wijze van verslaglegging. Over het 

boekjaar 2019 verantwoorden wij ons daarom met behulp van 

dit impactverslag. Een vorm van verslaglegging die we de 

komende jaren verder zullen professionaliseren. 

Anno 2020 is de discussie met betrekking tot een duurzame 

wereld groter dan ooit. Een discussie die vanwege de 

coronacrisis een extra dimensie heeft gekregen. Een dimensie 

die meer dan ooit tot gevolg heeft dat organisaties stilstaan bij 

de vraag: hoe duurzaam zijn we eigenlijk? Een vraag die ook ons 

bezighoudt. 

Voor de beantwoording van deze vraag, zoeken we voor onze 

strategische koers 2020 - 2025 aansluiting bij de 17 Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen, opgesteld door de VN. Hiermee zetten we 

de in ons vorige jaarverslag ingezette lijn door. 

Daarnaast hebben we in 2019 een zelfanalyse uitgevoerd met 

behulp van de zogenaamde B Corp-standaard. Dit is een 

standaard gericht op ondernemers die naast winst en 

aandeelhouders, ook mens, milieu en maatschappij als 

uitgangspunt nemen. De uitkomsten van deze zelfanalyse zijn 

het vertrekpunt van waaruit we in de periode 2020 - 2021 

toewerken naar B Corp-certificering. 

Vanuit Eshuis willen we letterlijk en figuurlijk van waarde zijn en 

hierover verantwoording afleggen aan al diegenen die bij onze 

organisatie betrokken zijn. We doen dit niet alleen door naar de 

economische waarde(n) te kijken, maar zeker ook door oog te 

hebben voor de sociale, maatschappelijke en ecologische 

waarde(n). Met voorliggend impactverslag leggen we voor het 

eerst in onze historie over deze waarden verantwoording af. We 

hopen hiermee een bron van inspiratie te zijn! 

 Michel Schaepers en Michel Roelofs  

Almelo, 7 september 2020 
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Wie we willen zijn! 
 
Wij stellen onze klanten en ons zelf met regelmaat de vraag: “Als je over een jaar terugkijkt, 

waarmee ben je dan succesvoller dan vandaag?”. Voor de beantwoording van deze vraag kijken we 

naast de economische waarden, meer en meer naar de sociale, maatschappelijke en ecologische 

aspecten. Hierbij vervullen voor ons, onze kernwaarden het ijkpunt. 

Onze kernwaarden zijn het ijkpunt voor ons handelen 
Voor de toetsing van onze koers zijn onze ambitie, missie en visie de toetsingskaders en onze 

kernwaarden het ijkpunt voor ons dagelijks handelen. 

 

Vanuit onze ambitie en kernwaarden:  

 Willen we op een positieve wijze de rol van de accountant en adviseur in het maatschappelijk 

verkeer positioneren en uitdragen; 

 

 Verbinden we onze beleidskeuzes stap voor stap aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

(Sustainable Development Goals, kortweg SDG’s) zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties; 

 

 Hebben we de voor ons belangrijkste Duurzame Ontwikkelingsdoelen vertaald naar acties die we 

vanuit onze organisatie gericht gaan oppakken; 

 

 Werken we in 2021 toe naar B Corp-certificering; 

 

 Gaan we in 2020 van start met de Eshuis Foundation. Vanuit deze stichting steunen we goede 

doelen die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 

1 1

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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Sociale waarde uitbouwen 
 
Sinds 2004 hanteert Eshuis Accountants en Adviseurs (hierna te noemen: Eshuis) het motto ‘per 
saldo persoonlijker’. Dit motto heeft twee elementen in zich die we dagelijks met elkaar verbinden: 

 Persoonlijker: voor ons staat persoonlijk contact voorop. Persoonlijk contact tussen collega’s en 
persoonlijk contact met onze klanten. Juist in de interactie tussen medewerker en klant willen wij 
onze beloftes waarmaken; 

 Per saldo: het ‘salderen’ zit voor ons op het punt dat we per saldo willen bijdragen aan 
succesvoller ondernemerschap zodat onze klanten impact maken op de sociaal en economische 
positie van de regio waarin zij gevestigd zijn. 

 

Per saldo persoonlijker 
Het is dus juist de combinatie ‘per saldo persoonlijker’ waarmee we het verschil willen maken, zowel 
naar onze medewerkers als naar onze klanten. Het door het onderzoeksinstituut Gallup uitgevoerde 
onderzoek ‘The next discipline’ is daarvoor onze bron van inspiratie. 
 

 
 
Zoals de figuur laat zien draait het in essentie om contact tussen medewerker en klant, waarbij 
bevlogen medewerkers zorgen voor bevlogen klanten en het creëren van waarde. Dit maakt dat wij 
juist in deze interactie volop investeren vanuit zowel het perspectief van de medewerker als de klant. 
Zo werken wij aan sociale waarde. 

Bevlogen medewerkers 
Wij doen periodiek onderzoek naar de bevlogenheid van onze medewerkers en vertalen de inzichten 
die uit deze onderzoeken blijken naar de manier waarop we invulling geven aan ons beleid ten 
aanzien van personeel en organisatie. De inzichten uit de in de afgelopen jaren uitgevoerde 
onderzoeken hebben gemaakt dat we een aantal speerpunten hebben gekozen, zoals hierna 
verwoord. 
 
  

1

Vormgeven waardeketen

Identificeren 
kernkwaliteiten

De juiste klik 
maken met 

medewerkers 
en klanten

Leiderschap
(Persoonlijk)

Bevlogen 
medewerkers

Bevlogen 
klanten

Duurzame groei

Rendements-
verbetering op 

alle fronten

Bron: Bewerking Gallup, The Next Discipline
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Opleiding en ontwikkeling als onderscheidende factor 
Sinds jaar en dag wordt de wijze waarop we binnen Eshuis inhoud geven aan opleiding en 

ontwikkeling hoog gewaardeerd. Of het nu de dagelijkse begeleiding is van nieuwe medewerkers, 

de wijze waarop we stagiairs en afstudeerders begeleiden of de mogelijkheid tot het volgen van 

tal van opleidingen via onze eigen Eshuis Academie, al deze ontwikkelmogelijkheden dragen bij aan 

deze waardering.  

Van performancemanagement naar talentontwikkeling 
Uit genoemde onderzoeken kwam het beeld naar voren dat in de communicatie over de te behalen 

resultaten ‘productiedruk’ werd ervaren. En ja, productie is zeker relevant voor een organisatie als de 

onze, maar dit is een resultante en niet het vertrekpunt wat ons betreft. Daarom hebben we stap 

voor stap toegewerkt naar het werken volgens de principes van talentontwikkeling. In 2019 zijn alle 

medewerkers getraind in deze wijze van denken en handelen, in 2020 staat talentontwikkeling 

centraal in de omgang van Eshuis met haar medewerkers.  

In- en uitstroom 
Zoals onderstaande tabel laat zien zijn per 31.12.2019, 124 medewerkers (111 FTE) in dienst. Deze 
aantallen zijn exclusief de inzet van stagiairs en afstudeerders die wij jaarlijks verwelkomen. 
 

 
 
De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is de afgelopen jaren gedaald. De gemiddelde 

Eshuiser was per 1.1.2019, 36,9 jaar oud en per 1.1.2020, 35,6 jaar.  

Eshuis Actief 
De werkdruk in de accountancy is hoog. Niet voor niets doet de Inspectie SZW met regelmaat 

onderzoek  naar de psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers in onze sector. En ja, werkdruk 

is een punt van aandacht binnen Eshuis, waarbij we verschillende acties plegen om de werkdruk 

beheersbaar te houden. Wij vinden (fysiek en mentaal) fitte medewerkers heel belangrijk, in de 

eerste plaats voor onze mensen zelf. Naast een actieve verzuimbegeleiding, richten we ons meer en 

meer op preventie. Eén van de activiteiten die we daarbij succesvol ontplooien is ‘Eshuis Actief’. Via 

dit programma stimuleren we elkaar actief te zijn, variërend van wandelen tot voetbal en van het 

deelnemen aan een bedrijvenvolleybaltoernooi tot wielrennen en mountainbiken. 

Met ‘Eshuis Actief’ stimuleren we ook onze klanten te bewegen. We nemen bijvoorbeeld samen met 

onze klanten deel aan de ‘Singelloop’ en de ‘Eshuis Accountants Holterberg ATB Tocht’. 

  

AANTALLEN FTE

TOTAAL Man Vrouw TOTAAL Man Vrouw

Aantal in dienst per 1.1.2019 118           74              44              106           68              38              

Instroom in 2019 17              6                11              13              5                8                

Uitstroom in 2019 11              8                3                8                6                2                

Aantal in dienst per 31.12.2019 124           72              52              111           67              44              
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Bevlogen klanten 
Bevlogen medewerkers hebben bevlogen klanten tot gevolg, zo is onze overtuiging. Om te bezien of 

we deze overtuiging waarmaken doen we systematisch onderzoek naar de tevredenheid van onze 

klanten op basis van de Net Promotor Score (NPS). De uitkomsten van de door ons uitgevoerde 

onderzoeken laten het volgende beeld zien. 

 

Van kennissessies naar ‘communities’ 
In lijn met onze kernwaarde ‘Nuchterheid met flair’ werken we aan een bij ons passende 

zichtbaarheid. Zichtbaarheid via de kennis die wij onze klanten en relaties kunnen aanreiken. Dit 

startte in 2016 met maandelijkse kennissessies en ontwikkelt zich inmiddels door naar het vormen 

van communities, zoals Eshuis Glow & Grow, de Leergang ‘Bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven’ 

en BcorpTwente. 

 
Van ambitieuze ZZP-er tot bovenkant van het MKB en de publieke sector 
We zijn er trots op een landelijk Top 30 Auditkantoor te zijn, maar ook de gewaardeerde adviseur van 

de MKB’er in de regio. Wij zijn partner van de ambitieuze ZZP-er tot grote organisaties in de private 

en publieke sector. Door het kiezen van een 

duidelijke koers en het bestendig volgen van deze 

koers de afgelopen jaren, zijn we een fullservice 

accountants- en advieskantoor geworden met 

een sterke reputatie. (Potentiële) klanten en 

medewerkers voelen zich duidelijk aangetrokken 

door onze koers. 

Op basis van de onderliggende data zien we dat 

onze ‘roots’ in Twente liggen. In 2019 zien we dat 

ons klantenbestand zich geografisch uitbreidt in 

Oost- en Midden Nederland, in de regio Zwolle 

maar ook richting Utrecht. Met name de groei van onze controlepraktijk maakt dat we steeds meer 

landelijk aanwezig zijn en het in onze strategische koers geduide beeld ‘groei links en rechts van de 

A1’ waarmaken. 
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Maatschappelijke en ecologische waarde 

vergroten 
 

“Eshuis Accountants en Adviseurs helpt organisaties succesvoller opereren. Zodanig dat deze 

organisaties impact maken op de sociale en economische positie van de regio”, zo luidt onze ambitie. 

Een ambitie die een aantal jaren geleden voor wat betreft het deel ‘sociale en economische positie 

van de regio’ nog tot opgetrokken wenkbrauwen leidde bij collega’s. 

Eind 2019 zijn we op het punt gekomen waarop we dit deel van onze ambitie explicieter kunnen en 

willen uitdragen. Dit doen we door aansluiting te zoeken bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zoals 

gedefinieerd door de Verenigde Naties, toe te werken naar B Corp certificering en de wijze waarop 

onze impactverslaglegging de komende jaren gaan professionaliseren. 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
In ons jaarverslag over 2018 hebben we de verbinding gelegd met de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen. Daar waar we ons in 2018 door deze doelen hebben laten inspireren, is het na 

het besluit van onze aandeelhouders in oktober 2019 een bewuste beleidskeuze om onze koers meer 

en meer met deze doelen te verbinden. 

Door inzet van Luuk Schut, die als 

afstudeerder vanuit Saxion, de basis heeft 

gelegd voor dit eerste impactverslag hebben 

we een mooie stap vooruit kunnen zetten. 

Luuk heeft namelijk de beelden van 

verschillende stakeholders binnen en buiten 

Eshuis in beeld gebracht met behulp van 

nevenstaande impactmatrix.  

Mede op basis van deze analyse hebben we 

de volgende acties uitgezet ten aanzien van 

de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook bekend als de Sustainable Development Goals (SDG’s). 

Eerlijk werk en economische groei (SDG 8)           
Twee van de kernwaarden van Eshuis sluiten aan op deze SDG’s, te weten ‘Persoonlijke groei en 

grenzen verleggen’ en ‘Gedrevenheid en plezier in ons werk’. We concretiseren onze ambities door in 

2020 de volgende acties te ondernemen:   

 We doen een (herhalings)onderzoek naar onze op kwaliteit gerichte cultuur en de bevlogenheid 

van onze medewerkers; 

 In 2019 zijn al onze collega’s getraind in talentontwikkeling. Het komende jaar zetten we 

vervolgstappen om over te gaan van klassiek performancemanagement naar hedendaagse 

talentontwikkeling.  

Sdg 1

Sdg 2

Sdg 3

Sdg 4

Sdg 5

Sdg 6
Sdg 7

Sdg 8

Sdg 9

Sdg 10

Sdg 11

Sdg 12

Sdg 13

Sdg 14

Sdg 15
Sdg 16

Sdg 17
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Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)        
In 2019 hebben we met 15 collega’s deelgenomen aan het project ‘Fietsmaatjes’ van TwenteMobiel, 

waarbij we 9.125 kilometer hebben gefietst. Daarnaast is 224 keer deelgenomen aan ‘Eshuis Actief’ 

evenementen. Voor 2020 maken we werk van de volgende acties – onder voorbehoud van de 

ontwikkelingen rondom corona: 

 We wilden in 2020 met 14 collega’s deelnemen aan de ‘Alpe d’Huzes’. Deze deelname is in 

verband met de coronacrisis doorgeschoven naar 2021; 

 In 2019 hebben we met 23 lopers deelgenomen aan de Singelloop; 

 In februari 2020 hebben we met 47 relaties deelgenomen aan de Eshuis Accountants Holterberg 

ATB Tocht; 

 We investeren in maatregelen om de ‘werkdruk’ beheersbaar te houden. 

Gendergelijkheid (SDG 5)      
Gendergelijkheid is voor Eshuis een intrinsieke waarde. Het is voor ons dan ook meer dan logisch dat 

dit begint met gelijke kansen voor vrouwen en mannen. 

Dit geven we inhoud door zowel interne doorontwikkeling van vrouwen in leidinggevende posities te 

stimuleren als de kwaliteiten van feminien leiderschap aan te jagen via het ‘Eshuis Ladies Event - 

Glow & Grow’. 

Om inhoud te geven aan deze SDG pakken we in 2020 de volgende acties op: 

 Vanaf 2018 organiseert Eshuis ‘Glow & Grow’ voor het versterken van vrouwelijk leiderschap en 

ondernemerschap. Daar waar we in 2018 38 deelnemers mochten begroeten, bedroeg de 

deelname in 2019 58 deelnemers. In 2020 verwachten we een vergelijkbare deelname (een en 

ander afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de coronacrisis), waarna we begin 2021 een 

terugkombijeenkomst organiseren voor alle deelnemers sinds 2018 met als doel feminien 

leiderschap te positioneren; 

 We analyseren de wijze waarop vrouwen en mannen binnen Eshuis worden beloond om zo zeker 

te zijn dat we gelijkwaardig belonen; 

 We streven naar en werken aan divers samengestelde teams. 

Klimaatactie (SDG 13)     
Met ons BREEAM “very good”-geclassificeerde pand in Enschede dragen we al sinds 2012 bij aan 

deze SDG. Met ons nieuwe kantoor in Almelo zijn we gasloos. Zo kijken we bij elke stap vooruit of we 

onze CO2-footprint kunnen reduceren. 

Daartoe zetten we in 2020 de volgende vervolgstappen: 

 In ons vernieuwde mobiliteitsbeleid verduurzamen we ons wagenpark en motiveren elkaar om 

het aantal gereden autokilometers te reduceren door bijvoorbeeld op de fiets naar het werk te 

komen; 

 We gaan actief op zoek naar de mogelijkheden om het verbruik van gas, water, licht, fossiele 

brandstoffen en papier terug te dringen. 
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Partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG 17)    
De accountant vervult van origine een voorbeeldrol in het maatschappelijk verkeer. Voor Eshuis is 

het uitdragen van deze voorbeeldrol en het zich hierin kwetsbaar opstellen (alles lukt niet altijd in 

één keer) een belangrijk uitgangspunt voor het invulling geven van deze SDG. Sinds 2016 zijn we 

nauw betrokken bij de Betekeniseconomie in Twente en bezien we hoe we relaties kunnen prikkelen 

om succes- en betekenisvoller te ondernemen. 

Voor het invullen van deze SDG gaan we in 2020 aan de slag met de volgende acties: 

 In maart 2020 zijn we, in samenwerking met Saxion Conscious Business, met 12 ondernemingen 

gestart om samen op te trekken richting (mogelijke) B Corp-certificering in een leer-werk-doe 

traject. Dit traject herhalen we in het najaar van 2020; 

 Eind 2020 komt het in samenwerking met de Betekeniseconomie in Twente en Saxion FEM 

ontwikkelde programma ‘Betekenisvol Toezichthouden’ naar de markt; 

 Op Kennispark Twente vervullen we een aanjagende rol bij het programma ‘Kennispark geeft 

Energie!’; 

 Samen met onze brancheorganisatie SRA agenderen we de rol van de accountant ten aanzien 

van betekenisvol ondernemen binnen onze branche. 

Toewerken naar B Corp-certificering 
Sinds 2019 zetten we op het thema ‘betekenisvol ondernemen’ continu afstudeerders in vanuit de 

studierichtingen Bedrijfseconomie en Accountancy van Saxion om ons zelf een spiegel voor te 

houden. Daar waar Luuk Schut dat vanaf eind 2019 tot juli 2020 heeft gedaan ten aanzien van 

impactverslaglegging, heeft Bas Hooge Venterink ons met behulp van de B Corp standaard de 

spreekwoordelijke spiegel voorgehouden. De door 

hem uitgevoerde nulmeting heeft ons tal van 

aanknopingspunten geboden om ons 

businessmodel gefaseerd te verduurzamen 

variërend van het verduurzamen van ons 

wagenpark tot het kiezen voor de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen als ijkpunt voor onze 

strategische koers. 

We hebben daarom eind 2019 bewust de keuze gemaakt B Corp in te zetten als hulpmiddel om onze 

ambities te toetsen aan de mate waarin wij in staat zijn sociale, ecologische, maatschappelijke en 

economische waarde te realiseren. Met het recent geformeerde projectteam werken we nu toe naar 

certificering. Certificering is hierbij een hulpmiddel om onze ambities te blijven aanscherpen. 

Impactverslaglegging 
Wij zijn er trots op accountant en adviseur te zijn. Deze trots willen wij op een bij ons passende 

manier uiten, zodat we ons vak – ook wel de vertrouwenspersoon in het maatschappelijk verkeer – 

aanwenden om samen met klanten en partners positieve impact te maken. Dit vraagt er om dat we 

onze verslaglegging verbreden van klassieke verslaglegging rondom ‘financiën en compliance’ naar 

verslaglegging over onze impact. Wij hebben ons voorgenomen deze impactverslaglegging vanaf dit 

jaar inhoud te geven en de wijze waarop we dit doen elk jaar te verbeteren. De ‘Impactpiramide’, 

een bewerking van de piramide zoals opgenomen in de oratie van professor Karen Maas, is daarvoor 

onze denk- en werkrichting. 

Het doel dat alle B Corps verenigt:

Het bedrijfsleven inzetten als driver 

voor positieve verandering

Om maatschappelijke uitdagingen aan te 

pakken als commercieel bedrijf.
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Eshuis voldoet aan de wet- en 

regelgeving blijkend uit de 

toetsingen zoals uitgevoerd door de 

SRA/ AFM. De historie en aard van 

de onderneming maakt dat ‘het 

goede willen doen’ onderdeel 

uitmaakt van ons DNA. Niet voor 

niets hield onze oprichter, de heer 

A. Eshuis, er een liberale 

humanistische mensvisie op na: 

“Het gaat om mensen, hun vrijheid, 

hun belangen”. Het goed willen 

omgaan met deze belangen is tot 

op de dag van vandaag een 

belangrijke pijler voor de manier waarop we maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de in 

2019 ingezette koers willen we werken vanuit het principe dat we de potentieel negatieve effecten 

van ons businessmodel op de maatschappij willen minimaliseren en de positieve effecten willen 

uitbouwen. Zoals aangegeven is de B Corp- standaard daarvoor het hulpmiddel. Richting de toekomst 

werken we toe naar het maken van maatschappelijke impact.  

We onderkennen dat dit een zoekproces zal zijn, waarbij we stappen vooruit zullen zetten, 

momenten van terugval zullen zien, maar indachtig onze kernwaarde werken aan het verleggen van 

onze grenzen. Hierover leggen we de komende jaren verantwoording af in impactverslagen als deze. 

Eshuis Foundation 
Gedurende 2020 wordt er gewerkt aan de oprichting van de Eshuis Foundation. Inmiddels liggen de 

conceptstatuten ter goedkeuring voor en start een interimbestuur met het vormgeven van de 

stichting en de uitvoering van het jaarplan. De eerste taak van dit interimbestuur is het werven en 

selecteren van een onafhankelijk voorzitter. Het doel van de Eshuis Foundation is projecten en 

activiteiten in het werkgebied van Eshuis te ondersteunen op het gebied van onderwijs, 

armoedebestrijding, gezondheidszorg en klimaatverandering, passend binnen de 

ontwikkelingsdoelstellingen zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties.  

  

Impact

Goed voor de organisatie,
goed voor de maatschappij

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voldoen aan wet- en regelgeving
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Economische waarde 
Op dit moment meten wij onze economische waarde af aan de klassieke feiten en cijfers, zoals de 

ontwikkeling van onze omzet en rendement. De komende jaren willen we onderzoeken op welke 

wijze wij de sociale en economische waarde die we – samen met onze klanten – genereren in beeld 

kunnen brengen. 

In 2019 heeft de groei in omzet en rendement zich doorgezet 
Bezien we de feiten en cijfers over 2019 dan zijn we zeer content met de stijging van onze omzet en 

ons rendement. Een trend die zich over het eerste half jaar van 2020 – ondanks de coronacrisis – 

heeft doorgezet. We plukken in onze visie de vruchten van de investeringen die we sinds 2015 

hebben gedaan in procesoptimalisatie, ICT en bovenal in de talentontwikkeling van onze 

medewerkers en de versterking van ons team. 

 

 
Wij vertrekken bij het talent van onze 140 professionals 
Groei van omzet en rendement zijn voor ons geen doel op zich. Wij zien dit als de uitkomst van de 

keuzes die wij maken. Keuzes die uitgaan van het talent van onze 140 collega’s (september 2020). 

Deze 140 professionals werken vanuit onze kantoren in Almelo, Enschede en Nijkerk, waarbij we 

gebruik maken van de modernste ICT-hulpmiddelen. Samen hebben wij het volgende weten te 

realiseren: 

 Onze 40 medewerkers tellende auditpraktijk controleert de jaarrekening van ruim 200 

klanten in de bovenkant van het MKB, onderkant grootbedrijf en de publieke sector. Wij zijn 

daarmee een sterk groeiend Top 30 Audit kantoor in Nederland; 

 Onze samenstel/adviespraktijk is de accountant-adviseur voor ruim 2.000 klanten variërend 

van de ambitieuze ZZP’er tot MKB familiebedrijven die al decennia bestaan; 

 Via Eshuis Personeelsdiensten verwerken we ruim 100.000 salarisstroken per jaar; 

 Onze fiscale aangifte- en adviespraktijk stelt jaarlijks circa 5.000 aangiften (BTW, VPB en IB) 

op en is de fiscale steun- en toeverlaat voor onze klanten; 

 De verschillende rapportages zijn een middel om feiten en cijfers in de strategische context 

van onze opdrachtgevers te plaatsen; 

 Met onze werkzaamheden verwachten we in 2020 een omzet van circa EUR 13 miljoen te 

realiseren; 

 Voor grensoverschrijdende vraagstukken zijn wij aangesloten bij het internationale Prime 

Global netwerk; 
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 Voor aanvullende specialistische dienstverlening werken wij samen met strategische 

partners; 

 Wij willen meervoudig impact maken, dus zowel sociaal, ecologisch, maatschappelijk als 

economisch. Daarom zoeken we in ons beleid aansluiting op de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen van de VN en hebben we de Eshuis Foundation opgericht. 

Samenwerkingspartners 
Eshuis Accountants en Adviseurs staat niet op zich. Samenwerking en kennisdeling vinden wij 

essentieel. Behalve een goede interne samenwerking, vinden wij het onderhouden van goede 

relaties met onze externe partners van groot belang. In 2019 werkten we samen met de volgende 

partners. 
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Transparantieverslag 
 

In het kader van de WTA (Wet Toezicht Accountantsorganisaties) doen we verslag over de naleving 

van de wetgeving met betrekking tot kwaliteit. In dit hoofdstuk brengen wij verslag uit over de 

belangrijkste uitkomsten (bron: Verslag Compliance Officer 2019). Tevens geven wij in dit 

transparantieverslag een beeld van de ontwikkelingen van de Eshuis Auditpraktijk. 

Onze kwaliteitsstandaarden 
In 2016 hebben we de koers ingezet om kwaliteitsstandaarden onderdeel te laten zijn van ons 

digitale werkproces en deze beschikbaar te stellen via ons intranet en te ondersteunen met digitale 

workflows. Hierdoor beschikken medewerkers te allen tijde over de actuele instructies en worden 

automatisch de juiste processtappen gevolgd. Hiermee is de afgelopen jaren een vervolg gemaakt. 

Recent is het Handboek Kwaliteit geactualiseerd. 

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. 

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 

8 controledossiers en 1 samensteldossier. Dit betroffen 3 wettelijke en 5 vrijwillige 

controleopdrachten. Van alle externe (tekenende) accountants die in 2019 in de Eshuis- 

controlepraktijk actief waren, is op ten minste 1 dossier een OKB uitgevoerd. De OKB’s zijn 

uitgevoerd door interne en externe OKB-toetsers. De uitkomsten van de OKB’s waren in alle gevallen 

voldoende. 

 

Daarnaast hebben in 2019 interne inspecties plaatsgevonden op dossiers in de samenstel-, 

beoordelings- en controlepraktijk. Dit betreft 4 controledossiers (2 wettelijke en 2 vrijwillige, alle 

4 voldoende), 15 interne reviews op samenstelopdrachten (14 voldoende en 1 onvoldoende) en 

2 beoordelingsopdrachten (voldoende). Naar aanleiding van de uitkomsten van de dossierreviews 

zijn maatregelen genomen om de kwaliteit te verhogen. De uitkomsten en de verbeterpunten zijn in 

de controle- en samenstelpraktijk gedeeld en hebben als input gediend voor de 

opleidingsprogramma’s die via de Eshuis Academie worden aangeboden. 
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Klachten 
Eshuis heeft een klachtenregister en daarnaast ook een registratie van “potentiële klachten”. Wij 

willen namelijk 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 Eshuiscultuur 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 2019 zijn bij Eshuis 4 klachten ontvangen, die volgens onze formele klachtenprocedure zijn 

behandeld waarvan 2 klachten definitief zijn afgewikkeld. Met betrekking tot de andere 2 klachten is 

niets meer vernomen nadat wij ons standpunt kenbaar hebben gemaakt. De in 2019 ontvangen 

klachten hebben overigens geen betrekking op wettelijke controleopdrachten. 

Klachten uit voorgaande jaren zijn afgerond, op één klacht na. Met betrekking tot de niet formeel 

afgeronde klacht hebben wij sinds het voorjaar 2019 niets meer van de klager vernomen, waardoor 

wij deze klacht als ‘slapend’ beschouwen.   

Dossierafsluiting boekjaar 2018 
Van alle jaarrekeningcontroles met betrekking tot het boekjaar 2018 zijn tot en met 31 december 

2019 173 van de 178 opdrachten gereed. Dit betreffen 81 wettelijke controleopdrachten en 

92 vrijwillige controleopdrachten. Van deze 173 afgeronde dossiers zijn er 25 waarvan het dossier 

niet binnen de 60 dagen termijn is vergrendeld. Dit betreffen 15 wettelijke controleopdrachten en 

10 vrijwillige controleopdrachten. Deze 25 dossiers hebben betrekking op 15 verschillende 

klant(groep)en. De dossiers zijn wel tijdig afgesloten.  

Na de 60 dagen hebben er geen vastleggingen meer in het dossier plaatsgevonden met uitzondering 

van de vastleggingen van het afwerkingsmemorandum. De dossiervergrendelingen hebben na de 

60 dagen plaatsgevonden. Het betreft hier formele schendingen.  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.  

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 650 uren 

besteed aan het besturen van de Eshuisorganisatie. 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. 
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Activiteiten 2020 
In 2020 zal Eshuis aan de volgende activiteiten invulling geven c.q. continueren: 

 Het uitvoeren van de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA); 

 Het invoeren van een nieuwe workflow onafhankelijkheidsverklaringen; 

 Continueren en monitoren van het nieuw ingevoerde Wwft-proces; 

 De voorbereiding van de nieuwe PE-verplichting (ingangsdatum 1 januari 2021). 

 Verbeteren en uitbreiden van compliance werkzaamheden met periodieke rapportage aan het 

bestuur. Daartoe wordt een compliancescorecard ontwikkeld. 

Compliance gaat om cultuur en gedrag van onze medewerkers  
Onze visie is dat bij compliance ‘gedrag’ centraal staat. In 2019 zijn daarom diverse awareness -

sessies georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan en diverse praktijkcasussen te delen. 

Daarnaast heeft in 2019 iedere medewerker bij Eshuis een Wwft-training gevolgd en is aan dit 

onderwerp op diverse manieren veel aandacht besteed. De effecten hiervan zijn merkbaar in de zin 

dat medewerkers het complianceteam 

goed weten te vinden. 

Door bestuur en aandeelhouders is 

compliance als speerpunt voor 2019 

aangemerkt en is voor alle 

Eshuisonderdelen in de afdelingsplannen 

prominent aandacht gegeven aan dit 

onderwerp. Deze beleidslijn wordt in 2020 

vervolgd. 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
Binnen Eshuis is 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 

2019 zijn 8 informatiebeveiligingsincidenten geregistreerd. Hiervan zijn, na beoordeling door de 

functionaris gegevensbescherming, 2 datalekken doorgeleid naar de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Binnen Eshuis wordt periodiek aandacht besteed aan de AVG om het onderwerp levend te houden 

binnen de organisatie. 

PE-punten registratie 
Bij alle PE-plichtigen is het overzicht met behaalde PE-punten over 2019 opgevraagd. Alle PE-plichtige 

medewerkers hebben voldaan aan de norm over 2019. M.i.v. 1 januari 2021 zal de nieuwe PE-

verordening ook voor de accountants van Eshuis ingevoerd worden.

Externe kwaliteitsreviews door SRA 
In oktober 2017 heeft SRA de meest recente toetsing op de kwaliteit van onze wettelijke 

controlepraktijk (WTA-domein) uitgevoerd. Onze activiteiten in het WTA-domein zijn beoordeeld als 

categorie 1 “geen ernstige tekortkomingen”.  

In 2019 heeft de SRA een review verricht met betrekking tot het NBA-domein. Hierbij heeft de SRA 

vastgesteld dat de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing in voldoende mate heeft 

gewerkt. Tijdens de review zijn meerdere dossiers gereviewed. Hierbij is 1 samensteldossier, 

1 beoordelingsdossier en 1 vrijwillig controledossier onvoldoende bevonden. De overige dossiers zijn 
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voldoende bevonden. Het komend jaar wordt onderzocht hoe en of de aanbevelingen uit het SRA-

verslag ingebed kunnen worden in de organisatie. 

Overige bevindingen compliance officer 
Tenslotte heeft onze compliance officer met betrekking tot het jaar 2019 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 2019 er 5 meldingen met betrekking tot ongebruikelijke transacties zijn gedaan bij het FIU; 

 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 2019 

geen meldingen en/of aanwijzingen dat een medewerker van onze accountantspraktijk 

betrokken is bij een ernstig incident; 

 Er geen schendingen hebben plaatsgevonden op basis van artikel 24 lid 1 van de BTA. 

Daarnaast hebben: 
• Alle medewerkers in onze organisatie een cursus Wwft gevolgd; 

• De nieuwe medewerkers in onze organisatie aan een introductieprogramma deelgenomen; 

Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan de onderwerpen integriteit, compliance en privacy; 

• In het najaar 2019 vaktechnische overleggen plaatsgevonden voor de controlepraktijk;  

• We eind 2019/begin 2020 het hernieuwde bureau Vaktechniek geïntroduceerd. 

Kengetallen controlepraktijk 
De controlepraktijk van Eshuis is ondergebracht in Eshuis Registeraccountants B.V. In onderstaand 

overzicht presenteren wij de kerncijfers over 2019 ten opzichte van voorgaande jaren.  
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Thema’s 2020 
Voor 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; 

 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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Onze governance 
 

Met de benoeming van twee nieuwe partners per 1 mei 2020, te weten Caroline Willems en Remco 

Rijshouwer onderstrepen we het vertrouwen in onze koers. Caroline, afkomstig van Deloitte, is de 

snel groeiende controlepraktijk komen versterken en focust zich gezien haar achtergrond en ervaring 

met name op de publieke sector. Remco is binnen Eshuis doorgegroeid naar de rol van partner en 

heeft zijn sporen verdiend in de samenstel- en adviespraktijk van Eshuis.  

Aandeelhouders 
De volgende personen zijn via een personal holding vennootschap aandeelhouder van Eshuis: 

Caroline Willems, Remco Rijshouwer, Michel Schaepers, Michel Roelofs, Ruud Scholte Lubberink, 

Wijnand ten Vregelaar, Rik Bakker, Robert Westerhof, Jeroen Arends, Harold Schreur, Elbert 

Dijkgraaf en Mark de Lat. 

Bestuur en MT 
Het bestuur wordt gevormd door Michel Schaepers (bestuursvoorzitter) en Michel Roelofs 

(bestuurslid) en wordt ondersteund door een managementteam, dat naast de beide bestuurders 

wordt bemenst door Jorien Derkman (Manager HRM) en Martijn Evers (Manager Financiën en 

Control). 

Onze financiering en partnerbeloning 
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. 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 uittreding sprake is van een 

gefaseerde betaling van goodwill en is een “bad leaver bepaling” opgenomen, conform de 

aanbevelingen van NBA/SRA. 

Voor de beloning van de Eshuis partners/aandeelhouders wordt gewerkt volgens het principe ‘gelijke 

monniken, gelijke kappen’. Er is 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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Blik vooruit 
 

We kijken met een zeer tevreden gevoel terug op 2019 en op een - vanwege de coronacrisis - 

bewogen start van 2020.  

Coronacrisis: een bewogen start van 2020 
We hebben samen met onze collega’s snel kunnen schakelen om onze klanten van dienst te zijn. Het 

interdisciplinaire crisisteam heeft collega’s en klanten effectief bijgestaan om zoveel als mogelijk de 

risico’s van deze crisis te beperken. Een crisis die ons heeft bevestigd dat de keuzes die we in het 

verleden hebben gemaakt ten aanzien van ICT, interdisciplinair en branchegericht werken, de juiste 

zijn geweest. We konden daarom binnen een dag werken vanuit thuiswerkplekken, voortvarend onze 

klanten in de branches horeca, retail, zorg en medici adviseren over de van toepassing zijnde 

regelgeving en snel schakelen tussen de verschillende inhoudelijke disciplines zoals fiscaal, 

bedrijfseconomisch, personeel en arbeidsjuridisch.  

Kiezen voor elkaar 
We hebben daarom in 2020 volop voortgewerkt aan de ingeslagen koers gekenmerkt door de 

thema’s talentontwikkeling, branche- en expertisegericht werken, digitalisering en dataficering. Dit 

alles met het thema ‘kwaliteit en compliance’ als fundament. Dit onder het motto ‘kiezen voor 

elkaar’. Wij geloven er namelijk in dat we door te kiezen voor de ontwikkeling van onze medewerkers 

we kiezen voor het succes van onze klanten. 

Talentontwikkeling 
Het in 2019 opgestarte ontwikkeltraject zetten we in 2020 voort. Wij zien dit - zeker in onze sector - 

als een belangrijke stap voorwaarts, aangezien vanuit de historie primair werd en wordt gestuurd op 

harde KPI’s. Dit doen we vanuit de overtuiging dat we door in talent van medewerkers te investeren, 

we onze medewerkers voortdurend kunnen laten werken aan hun persoonlijke groei, meer 

betrokkenheid en bevlogenheid creëren en onze klanten elke dag weer kunnen helpen succesvoller 

te ondernemen. 

Het inzetten op talent en talentontwikkeling blijft niet binnen de spreekwoordelijke muren. We 

zoeken daarbij bewust de samenwerking met het onderwijs. Dit bijvoorbeeld in de samenwerking 

met Saxion Conscious Business, waarmee we samen een ‘leer-werk-doe-traject’ voor Twentse 

ondernemers organiseren die aan de slag willen met de B Corp-standaard.  

Nieuwe huisvesting in Almelo 
Oog voor talent is wat ons betreft ook oog voor huisvesting. Niet voor niets hebben we in Almelo een 

nieuw pand betrokken. Een pand dat voldoet aan de eisen van deze tijd, uitdaagt tot samen werken 

en onze waarde ‘nuchterheid met flair’ invulling geeft.  

Branche- en expertisegericht werken 
We stellen ons talent graag ten dienste van de ambitie van onze klanten. Dit doen we primair door te 

werken met multidisciplinaire brancheteams. In 2019 hebben we daar het expertisegericht werken 

aan toegevoegd. 
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Dit betekent dat we bezien vanuit de relevante brancheontwikkelingen, de relevante expertises 

opbouwen en beschikbaar stellen aan onze medewerkers en onze klanten. Hierbij kan worden 

gedacht aan de volgende voorbeelden: 

 De ontwikkeling van onze adviespropositie ‘soft controls’ ten behoeve van de publieke sector; 

 Werken met voor de bouwsector specifieke kostprijsmodellen; 

 De opzet van de expertise ‘P&O-er voor het MKB’; 

 De aanpak ‘Tussentijdse cijfers in strategisch perspectief’; 

 Rendementsanalyses voor de branche industrie en techniek. 

Digitalisering en dataficering 
De standaardwerkzaamheden in ons vak worden volop gedigitaliseerd variërend van scan en herken 

oplossingen tot de opkomst van blockchain. Dit vraagt van ons en onze klanten om verdergaand te 

digitaliseren. Met het recent opgestarte programma ‘Financiën in control’ willen we een belangrijke 

stap vooruit zetten in de digitalisering van onze werkprocessen. De stevige basis die we op dit terrein 

hebben neergezet, willen we zodanig ontwikkelen dat digitaliseren leidt tot het beperken van de 

administratieve last voor onze klanten en het versterken van onze rol als ‘dataduider’. In onze visie 

voegen data namelijk pas echt toe als we deze in de strategische context van de klant kunnen 

plaatsen (dataficering).  

Kwaliteit en compliance 
Het thema ‘kwaliteit en compliance’ is het fundament en het bestaansrecht van ons vak. Zonder 

kwaliteit en compliance hebben we letterlijk en figuurlijk geen vergunning om ons werk te mogen 

doen. Zoals omschreven in het onderdeel ‘Transparantieverslag’ investeren we daarom volop in dit 

thema. 
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Tot slot 
 

Verslagen als deze hebben inherent de neiging de ‘trots op de organisatie’ voorop te stellen. En ja, 

trots dat zijn we zeker. We zijn daarbij nuchter genoeg risico’s en dilemma’s te benoemen die we 

met de kennis van vandaag onderkennen. 

Risico’s en dilemma’s 
Wij zien de volgende risico’s en dilemma’s: 

 Bezien vanuit de invalshoek  ‘governance’ is het risico dat we blinde vlekken hebben in onze 

strategische koers. Dit risico ondervangen we door onze strategische koers periodiek te toetsen 

aan de beelden bij zowel onze brancheorganisatie als daarbuiten. Wij overwegen of het instellen 

van een Raad van Advies of Raad van Commissarissen ons daarbij kan helpen; 

 Van de accountant en adviseur wordt veel verwacht. Naast het kwalitatief hoogwaardig 

uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de jaarrekeningwerkzaamheden, wordt 

tevens verwacht dat de accountant signalen van fraude, witwassen, corruptie en 

terrorismefinanciering tijdig signaleert. Dit zien wij niet alleen als risico, maar zeker ook als 

dilemma. Een dilemma in de zin dat het leidt tot de vraag: waar zit de grens aan de rol en kennis 

van de accountant en hoe gaan we met deze begrenzing om? Door actief in te zetten op 

opleiding en ontwikkeling op dit thema, ondervangen wij – binnen de grenzen van onze rol en 

vak – dit risico; 

 IT is onlosmakelijk verbonden aan ons dagelijks werk. De uitval van onze IT-systemen als gevolg 

van een mogelijke hack is een relevant risico. Een risico dat we hebben ingeperkt door 

verschillende (beveiligings)maatregelen, genomen in samenwerking met onze IT-leveranciers; 

 De klassieke mensvisie binnen de accountancy, kort samengevat als ‘hard en veel werken’ is wat 

ons betreft niet houdbaar en brengt ongewenste gevolgen met zich mee voor wat betreft 

verzuim en verloop. Met onze keuze voor talentontwikkeling en het in gang te zetten beleid ten 

aanzien van ‘omgaan met werkdruk’ willen wij dit risico beperken. Of liever gezegd: juist door in 

talent te investeren willen wij nu en in de toekomst het verschil blijven maken; 

 De omzet-, resultaatontwikkeling en groei van ons personeelsbestand laat zien dat onze 

(arbeids)marktbenadering succesvol is gebleken. Het dilemma hierbij is succes in de markt te 

combineren met de beschikbaarheid van (kwalitatief) voldoende medewerkers. We willen 

daarom niet harder groeien dan we aankunnen en gaan daarbij het maken van - bij tijd en wijle - 

lastige keuzes niet uit de weg. Het behoud van bevlogenheid van onze medewerkers en de 

kwaliteit die we willen en kunnen bieden staat bij deze keuzes voorop. 

Zowel met behulp van de systematische integriteitsrisico-analyse (SIRA) als tijdens de periodieke 

strategiesessies staan we stil bij de (strategische) risico’s (en kansen) van ons businessmodel. 
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Positief positioneren van de rol van de accountant in het maatschappelijk verkeer 
De financiële crisis van 2008 heeft er toe geleid dat de financiële sector en daarmee de accountancy 

heeft gewerkt aan het herstel van vertrouwen. Tot op de dag van vandaag leidt dit welhaast tot een 

verdedigende houding die het risico heeft tot verkramping te leiden. Verkramping die tot gevolg 

heeft dat de accountancy haar heil zoekt in meer en meer procedures. Wij willen deze verkramping 

voorkomen, juist door onze rol in het maatschappelijk verkeer – om ons samen met onze branche via 

de SRA en NBA – positief te positioneren. Wij doen dit door - naast het dagelijks oog hebben voor 

kwaliteit en compliance - de focus te leggen op de bijdrage van ons zelf en onze klanten aan de 

duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. 

Impactverslaglegging 
Positioneren is één, verantwoording afleggen is dan wat ons betreft de vervolgstap. Zoals in het 

voorwoord aangegeven is dit het eerste impactverslag van Eshuis Accountants en Adviseurs. Het is 

daarmee een eerste stap in het handelen en verantwoorden over onze impact. De komende jaren 

zullen we met behulp van de hiervoor genoemde B Corp-standaard deze vorm van verslaglegging 

doorontwikkelen. 

Transitie van Eshuis Accountants en Adviseurs 
De transitie van Eshuis Accountants en Adviseurs is een continu proces. Veel van onze dromen en 

doelstellingen die we in 2016 hebben uitgeschreven in onze meerjarenvisie voor 2020 hebben we 

met vereende krachten weten te realiseren. De economische ontwikkelingen, de veranderende rol 

van de accountant, de voortgang van de technologische ontwikkelingen en zeker de 

maatschappelijke ontwikkelingen maken dat we constant vooruit kijken. Vooruit kijken op basis van 

de trends en ontwikkelingen die we onderkennen. Dit gecombineerd met hetgeen we hebben 

geleerd van de ontwikkelingen in de achterliggende jaren, maakt dat de tijd rijp is voor een volgend 

meerjarenperspectief naar Eshuis 2025. Een perspectief dat om transitie van ons en onze organisatie 

zal blijven vragen. Wij nodigen iedereen van harte uit om ons inzichten aan te reiken, ons van 

feedback te voorzien en ons uit te dagen! 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 

Michel Schaepers 

m.schaepers@eshuis.com 
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Vestigingsgegevens 
 

Vestiging Almelo 
Twentepoort Oost 14a 

7609 RG Almelo 
 

Vestiging Enschede 
Institutenweg 41 

7521 PH Enschede 
 

Vestiging Nijkerk 
Westkadijk 10c 

3861 MB Nijkerk 
 

Telefoon: 088 – 500 95 00 | Email: info@eshuis.com 

Website: www.eshuis.com | KvK: 06082123 | BTW nummer: NL008785946B01 
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