BEDRIJFSPROFIEL

Cijfers en méér:

PROBAAT, als het om
ondernemen gaat!
Bij een accountant denkt u wellicht niet direct aan dynamiek? Hoe anders is het bij het Amsterdamse
PROBAAT: “Wij geloven in de kracht van samen ondernemen en in meer doen dan alleen je beroep uitoefenen.” Aan het woord is Peter Herrebout, eigenaar en medeoprichter van het frisgroene Accountantsen Adviesteam in de Oranje-kazerne aan de Sarphatistraat.
termijn visie. Ondernemen is immers ook
gunnen. Zo vormen we snel opererende
eenheden met, specifiek voor de job
aangewezen, specialisten.

PROBAAT als het om ondernemen gaat!

“Wij zijn een full-service accountantskantoor én meer: We verbinden relaties
onderling, organiseren bijeenkomsten met
relevante thema’s en bieden netwerkmogelijkheden; een duidelijk voorbeeld van het
‘1 + 1 = 3-fenomeen’. Ons kantoor is hierop
volledig ingericht met alle moderne faciliteiten zoals een vergaderzaal, beamer, wifi,
catering enzovoorts. Zo bieden we ons
netwerk ruimte en toegevoegde waarde.
Graag ook zijn wij een aanjager van nieuwe
ideeën. Dit doen we door te participeren in
projecten en door zelf zaken op te starten.
Op deze manier bouwen we goede relaties
op met onze klanten, die verder gaan dan
alleen de boekhouding verzorgen.”
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Hoge impact, lage
overhead

Ons bedrijf bestaat uit een deskundig
15-koppig team met 3 gecertificeerde
AA-accountants, 2 bijna afgestudeerde
accountants, 1 allround CB-fiscalist, en 9
medewerkers die op HBO-niveau werken.
We pretenderen niet dat we alle kennis in
huis hebben, integendeel; we werken veel
met externe specialisten op afroep uit ons
zorgvuldig opgebouwde relatienetwerk.
Denk aan juristen, advocaten, bankiers en
bijvoorbeeld marketeers. ‘Hoge impact,
lage overhead’ dus. Wat we onze klanten
adviseren doen we zelf dus ook en dat is
efficiënt samenwerken met een lange
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15 jaar geleden ben ik vanuit ZeeuwsVlaanderen naar Amsterdam gekomen om
mijn droom te verwezenlijken: Om hier in
mijn stad, een bedrijf op te bouwen waar
ondernemers terecht kunnen met vragen,
ideeën én hun cijfers. Ik wil meer zijn dan
een accountant in pak: ik wil graag belangrijk zijn voor mijn klanten. Doordat ik een
eigen zaak heb, ben ik ook een betere
accountant geworden. Want als je zelf
ondernemer bent, snap je ook de vragen en
problemen van je klanten veel beter. En
juist in deze tijd is het belangrijk om snel te
schakelen, om ideeën te genereren, kansen
te zien waarmee je verder kunt; daar zijn we
goed in, daar hebben we de juiste mensen
voor.�

U vindt ons via:
www.probaat.nl
Telefoon 020 - 530 70 50
E-mailadres: contact@probaat.nl
NB: U kunt ons ook volgen via
Twitter, LinkedIn, Facebook en
Google+, waar dagelijks nuttige
informatie te vinden is zoals fiscale tips, nieuwtjes, uitnodigingen
enzovoorts.

