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opgericht. De insteek? Een accountantskantoor gericht op directe 
betrokkenheid met aandacht voor de ondernemer en zijn  
onderneming. ‘Het was een prima start, want veel klanten  
besloten om niet naar het kantoor te kijken, maar naar de  
accountant, en werden klant bij mij.’ Als zijn vrouw Jolanda zich 
in 2011 aansluit, is het plaatje bijna compleet. ‘Voor mij was 
het tijd voor een nieuwe uitdaging’, legt Jolanda uit. ‘Het was 
een weloverwogen besluit om bij Aswin te gaan werken, want 
ik voelde wel dat het een grote overstap zou zijn. Van een groot  
accountantskantoor met veel leuke collega’s, naar een twee-
manszaak aan huis. Toch wilde ik het proberen. Met name  
omdat ik me naast de accountantszaken bezig zou gaan houden 
met de marketing rondom ons kantoor.’ 

Ontwikkelingen
In de afgelopen tien jaar is er veel gebeurd. Het kantoor op de 
zolderverdieping is inmiddels omgedoopt tot speelkamer voor 
de kinderen en op de plek waar ooit een schuur stond is een 
prachtig, modern en duurzaam kantoor verrezen. ‘We zitten 
hier nu vijf  jaar. De schuur is compleet gerenoveerd: alles is ver-

‘Tien jaar alweer’, begint een enthousiaste Aswin. ‘Fantastisch om 
dat dit jaar te mogen vieren. Voorafgaand aan de start van mijn eigen 
onderneming ben ik werkzaam geweest bij een accountantskantoor 
in Nieuwegein. Daar begon ik als jongeman, waarna ik in 1999 af-
studeerde als accountant. In 2001 rondde ik vervolgens de studie tot 
belastingaccountant af. Uiteindelijk was de complete MKB-afdeling 
mijn verantwoordelijkheid, totdat het bedrijf  fuseerde en de afdeling 
in de verkoop stond. Na een korte periode bij een accountantskan-
toor in Reeuwijk, besloot ik voor mezelf  te beginnen.’ 

Compleet plaatje
Op de zolderverdieping van zijn woonboerderij aan de Ruige 
Weide in Oudewater wordt de onderneming op 1 januari 2008 

nieuwd en we hebben zeventig zonnepanelen op het dak liggen, 
die ons kantoor CO2-neutraal maken. En de warmtepomp 
zorgt voor een aangename temperatuur in elk seizoen. Dank-
zij onder andere deze investeringen kwamen wij in aanmerking 
voor de fiscale regeling energie-investeringsaftrek (EIA) die ons 
een forse belastingbesparing opleverde. Ons kantoor is daar-
mee direct een visitekaartje voor klanten die een dergelijk plan  
hebben. Bovendien is het ontzettend prettig werken in deze lichte 
ruimte met prachtig uitzicht op de weilanden.’ 

Groei
Na de realisatie van het kantoor groeide het bedrijf  verder en 
werd het al snel tijd voor uitbreiding. Aswin: ‘We zijn begonnen 
met een stagiaire, maar we merkten al snel dat we behoefte  
hadden aan ervaren krachten. In 2016 is Mary als assistent- 
accountant aan het team toegevoegd en vorig jaar hebben we 
Ina aangenomen die eenzelfde functie vervult. ‘Het is een hele 
prettige organisatie om te werken, met een goede, ontspannen 
werksfeer’, geven Ina en Mary aan. ‘Er heerst veel vertrouwen 
onderling en omdat we in één ruimte zitten zijn de lijnen kort. 
Daardoor hebben we ook veel klantcontact.’ 

Volgens Aswin zit de kracht hem in de kleinschaligheid. 
‘We hebben een klein team van medewerkers die er allemaal  
voldoende vlieguren op hebben zitten. Alle kennis is intern  
aanwezig en klanten voelen zich thuis bij ons. We kennen  
iedereen persoonlijk en kunnen snel schakelen. Als zich een 
acute situatie voordoet, kunnen wij direct anticiperen. Geen 
schijven, ingewikkelde afdelingen of  keuzemenu’s, maar juist 
een flexibele en kordate manier van werken. De klant kan altijd 
op ons rekenen. Daar komt bij dat onze softwaresystemen goed 
ingericht en gekoppeld zijn, waardoor we heel efficiënt kunnen 
werken. Per klant zijn de werkzaamheden verschillend: de één 
boekt alles zelf  online via het klantportaal in en voor de ander 
verwerken wij de gehele financiële administratie naar jaarreke-
ning en fiscale aangiften.’ 

Vooruit kijken
Vraagstukken die bij Boere Accountants en Adviseurs de revue 
passeren variëren van fiscale advisering tot bedrijfsovernames en 
financiële planning voor de toekomst. Jolanda: ‘Klanten kunnen 
alles bij ons neerleggen. We hebben één adviseur die alle kennis 
in huis heeft en als wij er onverhoopt niet uitkomen, kunnen we 
altijd externe partijen uit ons netwerk inschakelen. Onze kracht 
zit in optimaal advies voor en begeleiding van de ondernemer, 
zowel wat betreft de financiële zaken binnen zijn onderneming 
als die in zijn privésituatie. Uiteraard betekent het vak meer dan 
alleen jaarrekeningen maken en vraagstukken beantwoorden. 
Onze taak is juist om vooruit te kijken. Dat vraagt van ons dat 
we scherp blijven en continu het maximale uit de situaties van 
klanten halen.’ 

Goed werk
Jolanda en Aswin willen dan ook graag op dezelfde voet door-
gaan. ‘We willen doorgaan op de manier zoals ons jubileumlogo 
laat zien: goed werk blijven leveren waarbij de klant altijd centraal 
staat. Groei is mooi meegenomen, maar geen doel op zich: eerder 
resultaat van het goede werk dat we leveren. Enorme uitbreiding 
met meerdere vestigingen past niet bij ons. Uiteraard blijven we 
niet stilstaan; we doen veel aan bijscholing, houden ontwikkelingen 
continu in de gaten en we blijven scherp op de software en klant-
tevredenheid. We hebben eigenlijk ontzettend veel zin om met 
ons fijne team de komende jaren aan te gaan. Geïnteresseerde 
ondernemers nodigen we graag uit voor ons gratis onderne-
mersspreekuur, zodat ze zelf  kunnen ontdekken wat wij voor ze  
kunnen betekenen.’   

Ter ere van het tienjarig jubileum introduceert Boere  

Accountants en Adviseurs uit Oudewater een speciale 

variatie op hun bekende logo. De symbolische personen die 

in gesprek zijn, staan voor waar het kantoor al tien jaar in 

uitblinkt: persoonlijk contact en directe betrokkenheid. 

Op Boere Accountants en Adviseurs 

kun je rekenen
Ook na tien jaar blijven Jolanda en Aswin dicht bij zichzelf.
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‘Geen schijven, ingewikkelde  
afdelingen of keuzemenu’s, maar  

juist een flexibele en kordate  
manier van werken’ 

» Jolanda Boere, Ina van Vliet, 
Mary de Korte en Aswin Boere


