Eshuis Accountants en Adviseurs en Onderwijsbureau Twente richten Datameesters bv op!
De media-aandacht voor de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is
inmiddels enigszins geluwd, maar dat betekent niet dat alle organisaties waarvoor de AVG van
toepassing is aan alle eisen voldoen. Er moet nog het nodige gebeuren, ook in het onderwijs.
Dat was de reden voor ObT-bestuurder Leo Rondhuis om contact te zoeken met Eshuis Accountants
en Adviseurs. “Wij kregen veel vragen vanuit onze schoolbesturen of wij konden helpen met de
invoering van de AVG en het leveren van een Functionaris Gegevensbescherming. Wij wilden dit
graag samendoen met een andere professionele partij en hebben daarom contact met Eshuis
gezocht. Dat heeft tot de oprichting van Datameesters bv geleid. Volgende week starten we al met
de eerste opdrachten.”
Volgens Elbert Dijkgraaf van Eshuis past deze stap uitstekend bij de ambities die Eshuis heeft in de
publieke sector. “Vorig jaar heeft Eshuis gekozen om haar dienstverlening aan de publieke sector uit
te breiden. Daarvoor is een aantal ervaren mensen aangetrokken. Onze accountants- en
adviesdiensten in de publieke sector zijn het achterliggende jaar hard gegroeid, ook in het onderwijs.
De samenwerking met het ObT is een mooi voorbeeld van hoe je samen meer kunt bereiken”.
Het Onderwijsbureau Twente is dé dienstverlener in Oost-Nederland voor schoolbesturen in primair
en voortgezet onderwijs. Het ObT, met ruim 110 betrokken medewerkers, verzorgt voor meer dan
400 scholen en instellingen de personele en financiële administratie en adviseert hen bij de
bedrijfsvoering.
Eshuis Accountants en Adviseurs is een accountants- en advieskantoor in Oost-Nederland. Al 85 jaar
adviseren wij ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaars en nonprofitinstellingen. Met ruim 130 medewerkers zijn wij een gerenommeerd zelfstandig kantoor waar
het niet alleen om feiten en cijfers draait. Wij bieden inzicht op financieel, fiscaal en organisatorisch
terrein, waarmee wij onze relaties helpen om hun strategie te realiseren en succesvoller te
ondernemen.
Wilt u weten wat Datameesters voor u kan betekenen? Neem dan contact op met:
 Corine de Hoog, 06 - 129 376 81 of c.dehoog@datameesters.nl
 Dick Ellenbroek, 06 - 463 958 62 of d.ellenbroek@datameesters.nl

