Jonker Advies
Dienstverlening voor en samenwerking met
Accountants- en Administratiekantoren

Introductie Jaco Jonker
Mijn naam is Jaco Jonker. Ik ben een
ervaren partner voor uw accountants- of
administratiekantoor
Betrokken en ervaren!

Betrokken omdat ik actief inspeel op de
behoeften die u als opdrachtgever heeft.
Ervaren omdat ik 25 jaar heb gewerkt in de
accountancy en het bankwezen. In die 25 jaar
heb ik mij ontwikkeld tot een allround Adviseur
voor de MKB ondernemer. Ik heb een brede
inzetbaarheid.
Ik heb me per 1 mei 2018 gevestigd als
zelfstandig Sparringpartner & Bedrijfsadviseur
en Financieringsspecialist voor de MKBondernemer. Deze werkzaamheden combineer
ik met interim-opdrachten op het gebied van
finance, in een brede zin van het woord, zowel
vanuit MKB-ondernemingen als vanuit
accountants- en administratiekantoren.

Voor accountants- en administratiekantoren
richt ik me op:
- Begeleiden Financieringsvraagstukken
- Inbrengen van expertise op het gebied van
bedrijfsfinanciering;
- Oplossen tijdelijke bezettingsproblemen en
piekmomenten bij kantoren (samenstelpraktijk);
- Oplossen tijdelijke bezettingsproblemen en
piekmomenten bij cliënten;
- Bedrijfsovernames (inbrengen
onafhankelijkheid bij tegenstrijdige belangen
MBO / MBI)
- (Interim) controlling

Neem vrijblijvend contact met me op voor
een persoonlijke kennismaking, om de
mogelijkheden te onderzoeken.
Voor alle werkzaamheden voor of via uw
kantoor geldt altijd dat een relatiebeding
wordt overeengekomen.

EXTERNE
FINANCIERINGSADVISEUR
Het zakelijke financieringslandschap is in de
afgelopen jaren flink op de schop gegaan.
Nieuwe aanbieders en terugtreding en/of
stroomlijning van bestaande aanbieders
hebben van het zakelijk financieringsadvies
een specifiek vak gemaakt. Voor
accountants in de reguliere MKB-praktijk is
het onmogelijk geworden om zelf een
netwerk te onderhouden dat alle
financieringsmogelijkheden omvat. Dit is
juist de expertise en het netwerk dat ik in
wil brengen bij accountants- en
administratiekantoren.
Wat mag u van mij verwachten bij deze
activiteit:
• Kwaliteit naar jullie klanten toe, d.m.v.
duiding, "meelezen", en reviews van jullie
eigen werkzaamheden en adviezen
• Richting geven t.a.v. in te passen
financieringsoplossingen
• Introducties bij financieringspartijen

• Ingang bij financieringspartijen die werken
met intermediairs
• Opstellen van financieringsaanvragen (evt.
"white label")
• De kwaliteit van financieringsaanvragen
stijgt.
• De haalbaarheid verbetert.
• Het financieringsproces wordt beter
gestroomlijnd.
• Desgewenst ontzorging door gehele
financieringsproces zelfstandig te
begeleiden.
Ik durf de uitdaging aan te gaan, dat nagenoeg
al mijn uren declarabel zijn, met een gezonde
marge-mogelijkheid voor jullie kantoor.

Heb ik uw interesse gewekt? Laten we eens
kennis maken.

Hands on ervaren financieel expert
U zoekt een ervaren financieel expert die uw
bezettingsprobleem op korte termijn kan
oplossen?
Ik heb 25 jaar gewerkt in de accountancy en
kan u bijstaan op de volgende gebieden:
• Controlling / functie financieel manager
(interim);
• Controlling / functie financieel manager
(parttime functie, permanente
betrokkenheid);
• Ondersteuning samenstelpraktijk;
• Voorbereidingen jaarrekening-audits MKB+;
• Analysewerkzaamheden.

De klanten die ik heb bediend bevinden zich in
allerlei sectoren van het MKB.
Referenties zijn beschikbaar.

Neem vrijblijvend contact met me op voor
een persoonlijke kennismaking.

Parttime Controlling
U heeft een bloeiende onderneming. Uw
boekhouding is goed op orde. Toch mist u
iets…. De grotere spelers in uw markt hebben
een eigen controller in dienst. U hebt behoefte
aan invulling van deze functie. Fulltime op de
loonlijst is teveel gevraagd. De hele week
passend werk aanbieden gaat niet lukken.
Wij lossen dit voor u op. Jonker Advies als uw
parttime controller.
Door de groei van uw onderneming heeft u
behoefte aan aanvullende informatie op het gebied
van management en financials. Met uw huidige
team lukt dat onvoldoende. U wilt of kunt dit niet bij
uw accountant neerleggen.

Jonker Advies als Parttime Controller
Jaco Jonker heeft in het verleden 25 jaar ervaring
opgebouwd als accountant en daardoor een brede
ervaring op het gebied van financieel management.

Hoe verloopt het proces?
We zorgen met elkaar voor een gedegen intake. Op
basis van wederzijds vertrouwen gaan we hierna
een proefperiode van (maximaal) enkele maanden
aan, om te bezien of de samenwerking wederzijds
een goede basis heeft.
Daarna wordt in principe gewerkt met een
halfjaarcontract, waarbij stilzwijgend met kwartalen
wordt verlengd, met een wederzijdse opzegtermijn
van één maand.
We bieden deze dienstverlening aan vanaf 4 uur per
week.

Wat kost het?
We willen met deze dienstverlening op een
betaalbare manier professionele kwaliteit in uw
organisatie brengen.
Onze tarieven zijn afhankelijk van de contractvorm
die gekozen wordt.
De belangrijkste bepalende factoren voor het tarief
zijn:
•
•

Omvang van het aantal uren per week;
Contractlengte.

Bent u geïnteresseerd om hierover verder te
spreken? Neem dan contact met mij op.
U bent van harte welkom bij mij op kantoor. Geeft u
de voorkeur eraan om bij u op de zaak af te spreken,
dan ben ik graag uw gast.

Jaarlijkse piekbelasting verleden tijd!
Elk jaar loopt u er bij de afwikkeling van de
jaarcijfers of de voorbereiding van de audit
door de externe accountant tegenaan. De
capaciteit om het goed te doen ontbreekt.
Deze werkzaamheden belasten de normale
werkzaamheden te veel.

Ik neem dit voor u weg.
Vanuit een jarenlange ervaring doe ik de interne
voorbereiding voor de audit. Naar keuze
inclusief uitwerken van kolommenbalansen,
consolidaties, het maken van de
jaarrekeningen, etc.
Mijn jarenlange ervaring in de accountancy
(samenstelpraktijk) ontzorgt u optimaal zodat u
op een efficiënte wijze wordt ontlast.
De klanten die ik heb bediend bevinden zich in
allerlei sectoren van het MKB.

Neem vrijblijvend contact met me op voor
een voorstel.

MANAGEMENT BUY OUT
U bent al lang betrokken bij het
management van een onderneming, maar
nog geen eigenaar. U wilt het bedrijf
(gedeeltelijk) overnemen?
In uw situatie zal er vaak alleen een tegenstrijdig
belang zijn in het kader van de voorwaarden bij
de overname en de koopsom.
De going-concern aspecten, maken een MBO
over het algemeen niet het moeilijkste proces.
Voor de accountant van het bedrijf is het vaak
wel een vraagstuk hoe de eigenaar en de koper
allebei “gediend kunnen worden”. Veelal is het
innemen van een volledig onafhankelijke positie
door de belangenverschillen niet mogelijk.
Jonker Advies kan u hierbij van dienst zijn:
• Wij behartigen uw belangen. In redelijkheid
kan na afsluiting van het proces de
accountantsrelatie in stand blijven;
• Er is een tegenstrijdig belang, t.a.v. de
koopsom van de aandelen. Betrokkenheid
van een adviseur die de belangen van de
koper behartigt is gewenst.

Ik kom graag met u in gesprek.

DUE DILIGENCES
Bij de koop van een onderneming komt het
moment dat een due diligence
(= boekenonderzoek) moet worden
uitgevoerd.
Het is van belang om altijd een
boekenonderzoek plaats te laten vinden. De
omvang kunt u afhankelijk maken van het
risicoprofiel van de onderneming.
We zijn beschikbaar voor het zelfstandig (of in
samenwerking) uitvoeren van due diligence
onderzoeken.
De onderzoeken richten zich hierbij op:
• Juridische aspecten
• Fiscale aspecten
• Aspecten t.a.v. prognose / consistentie van
de omzet
• Brancheontwikkelingen
• Etc
Wij voeren deze werkzaamheden meestal uit in
overleg met andere adviseurs.

Een goede due diligence is geen kostenpost
maar een investering.

