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Persbericht:  
Eshuis benoemt twee nieuwe partners

Eshuis Accountants en Adviseurs versterkt  
de ingeslagen koers

Vanaf 2016 werkt Eshuis Accountants en Adviseurs vanuit de ambitie dat 
zij organisaties wil helpen succesvoller te opereren. Zodanig dat deze  
organisaties impact maken op de sociaal en economische positie van de 
regio. Deze koers werpt, zo stelt Eshuis vast, haar vruchten af. Eshuis zet 
daarom – ook in tijden van de coronacrisis – de ingeslagen koers  
voortvarend voort door twee nieuwe partners te benoemen.

Met ingang van 1 mei 2020 heeft Eshuis twee nieuwe partners benoemd, te weten Caroline 
Willems en Remco Rijshouwer. Caroline, afkomstig van Deloitte, versterkt de snel  
groeiende controlepraktijk 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.

Snel groeiende controlepraktijk
Over 2018 is Eshuis binnengekomen in de Audit Top 30 zoals deze door Accountancy van 
Morgen wordt opgesteld. “Sinds de invoering van de Wta in 2006 is onze controlepraktijk  
gegroeid van 3 naar inmiddels 40 medewerkers”, zo stelt Michel Schaepers, bestuurs- 
voorzitter vast. “Deze groei is de afgelopen jaren, naast een zeer succesvolle profilering in 
de bovenkant van het MKB/onderkant van het grootbedrijf, versneld doordat we bewust 
hebben gekozen voor de publieke sector. Onze focus op de publieke sector is ingezet  
met de komst van Elbert Dijkgraaf in 2017 en wordt nu doorgezet doordat we in Caroline 
Willems een collega partner hebben gevonden die zich bijzonder voelt aangetrokken tot 
onze kernwaarden en ambitie”, zo vult Michel aan.
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Werken vanuit een stevige basis
“Eshuis is van origine een kantoor dat zich richtte op brede dienstverlening aan het  
regionale midden en kleinbedrijf. In dit deel van ons kantoor maken we een transitie door 
waardoor we meer en meer in staat zijn de data van de klant in strategisch perspectief te 
plaatsen. Doordat we hebben ingezet op digitalisering, datagericht werken en advies, is de 
samenstel- en adviespraktijk een stevige basis voor Eshuis”, zo vertelt Michel Roelofs,  
bestuurder bij Eshuis. “Met het toetreden van Remco Rijshouwer onderstrepen we de  
waarde die we hechten aan onze klanten in de regionale samenstel- en adviespraktijk”.

Wij willen meervoudig impact maken
Eshuis blijft ook in deze crisistijden investeren in de organisatie. Dit wordt niet alleen  
gedaan door het versterken van het partnerteam en het voortdurend aantrekken van  
nieuwe medewerkers, maar ook door de volgende fase van organisatieontwikkeling vorm 
te geven. Daartoe hebben de aandeelhouders van Eshuis Accountants en Adviseurs eind 
2019 de keuze gemaakt om de strategische koers van Eshuis te verbinden aan de  
Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, want zo stelt Michel Schaepers: 
“Groei is voor ons zeker niet per definitie groei van omzet en winst. Groei draait bij ons om 
de drive meervoudig impact te willen maken, dus sociaal, maatschappelijk en economisch! 
Winst in financiële zin zien wij als de uitkomst van de keuzes die wij maken. Om deze  
beleidskeuze te onderstrepen richten we dit jaar de Eshuis Foundation op. Met deze  
stichting gaan we investeren in goede doelen die aansluiten op de Duurzame  
Ontwikkelingsdoelen”.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Mark de Lat,  
partner Eshuis Accountants en Adviseurs. Mark is bereikbaar via 06 211 31 252.
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