
   
 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 Van der Veen & Kromhout 

 (Senior) Accountant & teamleider 
 
 Ondernemende senior accountant 
 

 
Standplaats:   Joure 
 

 
1. Van der Veen & Kromhout 
 
Kansen zien, kansen benutten. Van der Veen & Kromhout is een toonaangevend kantoor; de 
accountants en belastingadviseurs leveren al meer dan 45 jaar dienstverlening op het hoogste niveau. 
Met scherpe analyses, duidelijke communicatie en gedreven medewerkers staan zij klaar voor klanten. 
Voor elke ondernemer geldt dat de medewerkers hands-on werken en betrokkenheid in het DNA zit. 
 
Kwaliteit staat voorop en de lat ligt hoog. Van der Veen & Kromhout investeert continu in de 
professionaliteit van de medewerkers. Zo kan het kantoor blijven groeien. De 120 professionele 
medewerkers, verdeeld over de kantoren in Gorredijk (90) en Joure (30), bieden de klanten altijd het 
eerlijke verhaal. Wet- en regelgeving staat boven alles. Hierbij staat ook altijd het doel van de regel 
centraal. 
 
Het kantoor weet wat er bij de klant speelt. Alle disciplines en expertises zijn in huis om de klanten van 
het beste advies te voorzien. De collegiale werksfeer zorgt voor veel natuurlijke kennisdeling binnen 
het bedrijf. De waardering van klanten voor de professionaliteit, betrokkenheid en korte lijnen is groot. 
 
Van der Veen & Kromhout beschikt over de WTA vergunning van de AFM ten behoeve van de 
controlepraktijk. Vanuit de kantoren in Joure en Gorredijk wordt het hogere MKB segment bediend in 
de samenstellingspraktijk. Zoals gezegd staan de medewerkers dicht bij de klant en treden zodoende 
op als actieve en kundig sparringpartner. Van der Veen & Kromhout heeft een uitgebreide 
adviespraktijk, onder meer ten aanzien van fiscale dienstverlening, IT specialisten, Corporate Finance 
adviseurs en Register Valuators. Dit zijn de specialisten als het gaat om een heldere waardebepaling in 
geval van een bedrijfsovername, zakelijk conflict of faillissement. Altijd met een objectieve blik en een 
groot netwerk in de financierings- overnamebranche. 
 
Kortom, Van der Veen & Kromhout combineert de wendbaarheid van een middelgroot kantoor met 
de hoge standaard van kwaliteit en deskundigheid van een grote organisatie. De lat ligt hoog en je 
krijgt veel zelfstandigheid. Dit maakt samen met de cultuur een meer dan aantrekkelijke werkplek voor 
accountants en fiscaal specialisten. 
 
Zie ook: www.kromhout.com 
  

http://www.kromhout.com/


   
 

 

 

 

 

 

Plaats in de organisatie 
 
Als (senior) accountant werk je zelfstandig en ben je formeel tekenbevoegd. In de rol van senior 
accountant ben je leidinggevende voor circa 5-10 medewerkers. Je rapporteer aan de betreffende 
vennoot en bent tegelijkertijd zowel intern- als extern gericht. 
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Als (senior) accountant ben je van nature ondernemend en adviesgericht. Je bent sterk in relatiebeheer 
en de aansturing van je team van de samenstel- en adviespraktijk. Je werkt met oog voor de mens, 
kwaliteit en resultaat. Zowel intern als extern vertegenwoordig je de hoge kwaliteit van van der Veen 
& Kromhout. 
 
Als ervaren accountant heeft het opstellen en/of controleren van jaarrekeningen voor jou geen 
geheimen. Je bent bekend met relevante klantwensen en vaktechnische (compliance) vereisten. Je 
hebt een stabiele ontwikkeling doorlopen in je loopbaan, zowel als persoon als vakinhoudelijk. Je hebt 
gedurende je loopbaan je vakinhoudelijke kennis up-to-date gehouden door middel van relevante 
bijscholing en cursussen. 
 
Je hebt een intrinsieke motivatie om je zelf verder te blijven ontwikkelen. Met hierbij speciale aandacht 
voor relatiebeheer en het leidinggeven als senior accountant. Je brengt van nature een gezonde balans 
aan tussen inhoud, commercie en relaties (in- en extern). Hierdoor ben je een gedegen 
gesprekspartner voor klanten. Dit mede door je brede ervaring welke opgedaan is met een groot pallet 
van klanten: van lokaal tot internationaal, van MKB tot corporate. Daarnaast zijn commercie en 
ondernemerschap een speerpunt in alles wat je doet. 
 
De relevante ervaring zit hem natuurlijk ook in het leidinggeven. Als senior accountant sta je zowel 
voor je mensen als erachter: met gezond en passend vertrouwen geef je eigenaarschap aan de 
medewerkers. Je bent oprecht betrokken bij de medewerkers, benaderbaar en in staat ze inhoudelijk 
en persoonlijk te begeleiden. Van der Veen & Kromhout kent een open cultuur met laagdrempelige 
interactie tussen medewerkers. Je weet als teamleider hier op natuurlijke wijze verdere invulling aan 
te geven. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Zelfstandig manager, onder meer adviesgericht 

 Leidinggevend en coachend senior accountant/teamleider 

 Verder ontwikkelen en begeleiden van (junior) medewerkers 

 Met kennis van zaken de zakelijke portefeuille verder uitbouwen 

 Relatie- en klantbeheer in al zijn facetten 

 Je volgt de ontwikkelingen binnen het vakgebied en weet welke van invloed zijn op de organisatie 

 Je signaleert kansen en levert een bijdrage aan de gehele organisatie 
 
 



   
 

 

 

 

 

 

4. PROFIEL 
 

 HBO/WO werk- en denkniveau 

 AA of RA gekwalificeerd 

 Ruime relevante werkervaring 

 Je bent op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving 

 Stevige gesprekspartner, kunnen schakelen op diverse niveau’s 

 Affiniteit met personeelsbeleid en organisatieontwikkeling 

 Ondernemend met een brede bedrijfskundige blik 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Ondernemend 

 Adviesgericht 

 Communicatief 

 Verbindend 

 Leidinggevend & coachend 

 Gunfactor 

 Praktisch, pragmatisch, empathisch 

 Leiderschap tonen 

 Besluitvaardig 

 

 
6. VAN DER VEEN & KROMHOUT BIEDT JOU 

 
Het betreft een fulltime functie, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Inschaling is 
marktconform en afhankelijk van de kennis en ervaring die iemand meebrengt.  
 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Alex Versteeg 
06 - 15 11 68 67 


