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gerard thomasse: “wat voor man ik ben? ik ben 

een keiharde werker en een echte ondernemer. 

iemand die risico’s durft te nemen en ergens in 

gelooft. we hebben in de loop der jaren een 

prachtig accountantskantoor opgebouwd met 

dienstverlening voor zzp’ers, enkele grote 

bedrijven en vooral voor mkB’ers. de meeste 

klanten komen uit deze regio en zijn uitzonder-

lijk trouw aan ons en wij aan hen. ‘in voor- en 

tegenspoed’, staat hoog in het vaandel. ik vind 

het belangrijk dat je als ondernemer goed bent 

voor je klanten maar ook voor je medewerkers. 

daar heb ik me altijd hard voor gemaakt en dat 

is volgens mij aardig gelukt. Het verloop in 

personeel is bijna nihil. op deze manier 

combineren we kennis met continuïteit en 

kunnen klanten een vertrouwensrelatie 

opbouwen. daar ben ik best trots op. Het 

verschil met vroeger is de gemoedelijkheid. Het 

was echt een stuk gemakkelijker allemaal. echt 

waar. de generatie van nu moet keihard 

werken. er zijn meer regels. de richtlijnen 

waaraan ze moeten voldoen zijn strak, de 

verplichtingen groot en het toezicht streng. 

voordeel is dat de verslaglegging en informa-

tievoorziening naar derden een stuk beter en 

completer is geworden.”

Hoe slim wil je 
ondernemen?

willem vennix is belastingadviseur en werkt al 

14 jaar bij de groof. Hij knikt instemmend. “wat 

je aflevert moet gewoon goed zijn, het wordt 

allemaal streng getoetst door verschillende 

instanties. Het grote verschil met vroeger vind 

ik dat waar accountants voorheen met name 

achteraf controleerden, wij tegenwoordig ook 

proactief zijn. wij denken vooraf mee. zijn er 

cijfers nodig voor een kredietaanvraag? welke 

fiscale regels moeten klanten aan de belasting-

dienst voorleggen? Hoe zit het bijvoorbeeld met 

estate-planning? we hebben alles in huis om 

goede adviezen en volledige antwoorden te 

geven: full service. accountants, belastingadvi-

seurs en salarisadministratie. iedereen denkt 

vanuit zijn specialisme mee. en natuurlijk is er 

door de automatisering veel veranderd. ik denk 

dat dit in de toekomst nog wel even doorgaat. 

we zijn nu bezig met een eigen ‘portal’. 

klanten kunnen hier inloggen en krijgen 

toegang tot hun eigen archief. de oude 

schoenendoos maar dan digitaal en veilig 

opgeborgen in de cloud. wij zetten hier 

bijvoorbeeld de Btw aangifte klaar. eén druk op 

de knop en dan gaat de informatie rechtstreeks 

naar belastingdienst. Handig, inzichtelijk en 

actueel. er zal vast nog meer veranderen. 

sommige dingen blijven echter hetzelfde: 

investeren in de goede relatie met klanten!”

we combineren kennis 
met continuïteit
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“Je kunt Me een beetJe zien als de pater faMilias Van 

dit bedriJf”, laCht gerard thoMasse, partner en  

adViseur biJ de groof. “ik Weet nog goed dat ik in 

1970 als 25-Jarig broekie biJ oMe frans begon. (frans 

de groof, opriChter de groof aCCountants|adViseurs. 

red). We Waren toen Met z’n tWeeën. nu Werken hier 

55 MedeWerkers: aCCountants, Juristen, fisCalisten, 

salarisadMinistrateurs, seCretariaat en adMini- 

stratief personeel. dit Jaar bestaat dit praChtige 

bedriJf 75 Jaar en daaroM ziJn We in Maart Met z’n 

allen een Weekend naar brussel geWeest; preCies 75 

dagen na 1 Januari.” een blik terug en Vooruit Met 

tWee generaties: gerard thoMasse en WilleM Vennix. 

tWee Mannen Met liefde Voor CiJfers en het bedriJf.  

EEn (H)eerlijk
  bEdrijf

de groof accountants|adviseurs in 

Veldhoven ontzorgt en adviseert op het 

gebied van administratie, accountancy, 

salarisverwerking en fiscaliteiten.  

Willem Vennixgerard thomasse


