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Voorbeeldfunctie door strategie
“Wij willen kwaliteit leveren voor kwalitatief goede klanten. Dat zijn klanten die serieus bezig zijn 

om hun werk goed te doen, ook jegens fiscus en andere belanghebbenden.” NOAB-kantoor Houweling 

en Partners BV in Huizen heeft succes met deze strategie. De kwalificatiecommissie van NOAB heeft 

Houweling en Partners BV onlangs zelfs het predikaat voorbeeldkantoor gegeven.

Door: Henk Poker

Dat zit hem uiteraard in meer dan 

alleen de keuze voor kwalitatief goe-

de klanten. Houweling en partners, 

vijf medewerkers, kiest bijvoorbeeld 

bewust voor een goede dossiervor-

ming. Maar ook invoering van een 

werkschema inclusief tijdschema 

voor het jaarwerk dossier. En vast-

legging van gegevens met in het 

achterhoofd de gedachte: Juistheid, 

Tijdigheid en Volledigheid.

“Het lidmaatschap van NOAB past 

ook uitstekend in de borging van 

onze kwaliteit”, gaat Houweling ver-

der. “Wij lopen enthousiast mee met 

de invoering van het kwaliteitshand-

boek en de deelname aan het Hori-

zontaal Toezicht, net zoals destijds 

met de invoering van de wet WID en 

MOT. Wij hebben toen alle klanten 

op kantoor uitgenodigd en uitgelegd 

dat we daaraan zouden meedoen. 

Dat was voor niemand een pro-

bleem. Ook maken wij waar nodig 

enthousiast gebruik van de expertise 

van de NOAB-Adviesgroepleden.”

Kantoorkennis
“Verder hebben we elke maandag-

morgen werkoverleg”, vervolgt Hou-

weling. “Daardoor weet iedereen 

van elkaar wat de ander doet. Tevens 

wordt dan het weekend besproken 

en komen de goede en minder goede 

dingen die gebeurd zijn aan de orde. 

En ook bespreken we actuele zaken 

die spelen, dat kan bij een klant zijn, 

maar ook vakinhoudelijk. Zo leer je 

samen het kantoor steeds beter ken-

nen, waarbij zo veel mogelijk ken-

nis- en informatieoverdracht voorop 

staat.”

“Binnen ons kantoor speelt een pret-

tige en open onderlinge communi-

catie en een gezonde levensstijl een 

belangrijke 

rol. Dat doen 

we onder 

andere door 

gezonde 

lunches aan 

te bieden 

en een ver-

plicht be-

drijfsfitness 

programma. 

Ook heb-

ben we ieder 

kwartaal voortgangsgesprekken met 

de personeelsleden en proberen we 

tussentijdse signalen of miscommu-

nicatie te bespreken en op te lossen.”

Schifting klanten
Houweling zegt dat het allemaal niet 

moeilijk te organiseren is. “Maar je 

moet het wel doen! Ook ik ben door 

schade en schande wijs geworden, 

maar heb op een gegeven moment 

bewust de beslissing genomen het 

anders te gaan doen. Dat begon 

met een schifting van mijn klanten 

en heeft geleid tot een kantoor dat 

door de kwalificatiecommissie het 

predikaat voorbeeldkantoor heeft 

gekregen. Er staat een goede organi-

satie, we hebben continuïteit in onze 

medewerkers en kennen nauwelijks 

achterstanden.”

Houweling wil binnen vijf jaar naar 

een verdubbeling van zijn kantoor: 

“NOAB-kantoren hebben minder 

last van de crisis, omdat onze tarie-

ven lager zijn en de lijnen korter dan 

die van accountants. Dat merken wij 

nu al, de klanten die op zoek zijn 

naar iets anders vallen vanzelf naar 

beneden. Daar profiteren NOAB-

kantoren van.”

‘Kennis- en informatieoverdracht 
staat voorop bij het beter leren 
kennen van ons kantoor’
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