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Full service 
         M&A is bull’s 
   eye voor mkb   eyeye e voor mkbye voor mkby                                                                                                                        Van een regionaal 

traditioneel accountantskantoor is RSM inmiddels uitgegroeid tot een landelijk 

advieskantoor met 11 vestigingen en 550 medewerkers. Het internationale 

samenwerkingsverband van accountants- en (belasting)advieskantoren is 

het zesde netwerk wereldwijd met 810 kantoren in 120 landen en 43.000 

professionals.

RSM   Cora van Dijk, Bart Severijns en Marcel Vlaar

oor het derde jaar op rij is RSM 
gekozen in de top van het beste 
accountantskantoor van Nederland. 

Rudolf Winkenius, managing partner RSM: 
“Daar ben ik natuurlijk trots op en het bewijst 
dat de sterke groei van de afgelopen jaren niet
ten koste is gegaan van de kwaliteit van onze 
dienstverlening. Dit prachtige resultaat geeft aan 
dat we op de goede weg zijn. In 2019 was RSM 
met plek 14 de grootste stijger in de top 30 
Nederlandse accountantskantoren!”

De groei stelde RSM in staat om naast de traditio- 
nele dienstverlening een hoogwaardige consulting- 
praktijk op te zetten: Financial Advisory Services 
(FAS). De geïntegreerde full service boutique-
aanpak van FAS onderscheidt zich met veel begrip 
voor de klant tegen realistische tarieven. Een 
combinatie die duidelijk aanslaat in de markt.

Mooie beloftes en brochures
Cora van Dijk, partner en eindverantwoordelijke 
voor FAS, legt de achtergronden uit van de unit 
die zij in 2015 heeft opgezet. “Wij zijn onderdeel 
van Consulting, een van de drie takken naast 
Audit en Tax. FAS richt zich op M&A (mergers & 
acquisitions) en heeft vier servicelijnen: corporate 
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finance, due diligence, debt advisory en een 
waarderingstak. De afgelopen jaren zijn we 
stevig gegroeid en hebben we inmiddels dertig 
professionele en gedreven specialisten. Onze 
omzet bedraagt inmiddels ruim de helft van 
de gehele consultingtak. Een hele prestatie, 
omdat wij vrijwel geen recurring omzet heb-
ben; een overname is immers een eenmalig 
traject.”

Ze vervolgt: “We hebben de afgelopen jaren 
een mooie reputatie opgebouwd in de M&A- 
wereld. Dat lukt je niet met allerlei mooie 
beloftes of brochures, maar door aantoonbaar 
goede resultaten te leveren. Verder zijn we 
betrokken en geven we de klant persoonlijke 
aandacht; zeker ook als kritische sparring-
partner bij vaak heel ingrijpende processen. 
Hierdoor zijn we zichtbaar geworden in de 
markt en zijn we voor een aantal grote familie-
bedrijven preferred supplier geworden 
voor het vaste aan- en verkoopwerk. Een 
aantrekkelijk businessmodel.”

Begrijpelijke taal
Om de groei en kwaliteit van de M&A-praktijk 
te bestendigen heeft RSM de laatste jaren ook 
managers van buiten de organisatie aange-
trokken, waardoor elke FAS-discipline nu 
haar eigen lead heeft. Marcel Vlaar is een van 
hen en verantwoordelijk voor due diligence. 
“Onderscheidend voor ons is dat onze pro-
fessionals zowel specialist als generalist zijn. 
Daardoor zijn ze in staat om met de klant te 
communiceren in begrijpelijke taal. Dat zie je 

COR A VAN DIJK , BART SE VERIJNS 
EN MARCEL VL A AR : 

‘We hebben de 
afgelopen jaren een 

mooie reputatie 
opgebouwd in de 

M&A-wereld’

vaak misgaan bij de concurrerende kantoren. 
Die zitten vast in de techniek en het daarbij 
horende vakjargon, wat leidt tot gaten in de 
communicatie. Dat contrasteert met betrok-
kenheid; dat moet je bij ons standaard in je 
ransel hebben om succesvol te kunnen zijn. 
Meedenken met de ondernemer en begrijpen 
wat hem bezighoudt. Aan de andere kant is 
inhoud natuurlijk even belangrijk. Wij moeten 
kwalitatief hetzelfde product kunnen leveren 
als de concurrentie.”

Boutiquemodel
Bart Severijns is een andere nieuwe manager 
en ziet als Head of Corporate Finance nog 
meer onderscheidende elementen: “Bijzonder 
aan RSM is ons internationale netwerk. We 
hebben 43.000 internationale collega’s en een 
sterk verbonden internationale FAS-gemeen-
schap met veel vaktechnische kennis en sterke 
lokale netwerken. Er is enorme wederzijdse 
verbondenheid en ondernemersdrang om 
elkaar daadwerkelijk verder te helpen; er zit 
vrijwel geen ruis op de lijn tussen de diverse 
disciplines. Een tweede USP is de scherpe 
focus op het grotere mkb. Belangrijk in dit 
segment is dat de Europese M&A-markt steeds 
meer verschuift richting het boutiquemodel: 
kleine clubs met gespecialiseerde professio-
nals. Dat model schakelt veel sneller dan een 
groot instituut. Alleen: onderscheidend daarin 
ben je pas als je hetzij specialistische kennis 
hebt of onderdeel bent van een internationaal 
netwerk. RSM combineert deze kenmerken en 
bundelt voornoemde FAS-disciplines die veelal 
geïntegreerd worden geleverd; dat zit naadloos 
in ons DNA verweven.”

Al deze USP’s maken de FAS-disciplines van 
RSM interessant voor young professionals. 
Vlaar: “Wij hadden al een heel mooie audit- 
en belastingpraktijk. M&A is inmiddels een 
volwassen onderdeel van Consulting. Wij 
bieden young professionals een uitdagende 
en diverse werkomgeving waarin je onderdeel 
bent van een groot internationaal netwerk. Bij 
ons vind je kwaliteit en een snel groeipad; een 
mooie toekomst in een prettig werkklimaat.”  
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Maakt talent zichtbaar

rant Thornton is een wereldwijde 
accountants- en adviesorganisatie met 

9 kantoren in Nederland. “In 2019 hebben 
we onze strategie aangescherpt en zijn we 
ons specifiek gaan richten op het MKB en 
op familiebedrijven”, zegt Marcel Welsink, 
partner en voorzitter van de Raad van Bestuur. 
“In onze bedrijfsvoering is veel aandacht voor 
de maatschappelijke omgeving en persoonlijk 
contact. Zo ondertekenden we als een van de 
weinige accountskantoren het Green Recovery 
Statement. Het contact tussen onze medewer-
kers en het bestuur is heel open en direct. Ons 
mensgerichte HR-beleid resulteert in gedreven 
en tevreden medewerkers. Dit vertaalt zich in 
enthousiasme, betrokkenheid en inzet naar de 
klant toe om net dat stapje extra te zetten, in 
goede en uitdagende tijden.” 
Grant Thornton wil haar klanten de komende 
jaren ondersteunen op de thema’s duurzaam-
heid, technologie en digitalisering. Welsink: 
“Verduurzaming is cruciaal om de toekomst-

bestendigheid van onze economie te waar-
borgen. Je ziet deze urgentie o.a. terug in de 
Green Deal die binnen de EU is afgesloten. Wij 
helpen klanten in deze ontwikkeling mee te 
gaan: strategisch en bij het analyseren van hun 
processen. Qua technologie staan we klanten 
o.a. bij met cybersecurity. Medio 2020 hebben 
we Sonar gelanceerd: een innovatief platform 
met slimme data-oplossingen en artificial 
intelligence. Hiermee geven we onze klanten 
vanuit hun data diepgaand inzicht in risico’s 
en kansen. In een overzichtelijk dashboard 
zien klanten in één oogopslag waar ze excelle-
ren en waar ze bij moeten sturen. We helpen 
onze klanten graag om toekomstbestendig te 
zijn en het maximale uit hun mogelijkheden 
en kansen in de markt te halen.”  
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e verrichten assessments in alle 
vormen en maten. Dat is wat we 

doen, maar het is meer dan dat. We brengen 
met behulp van rollenspelen gedragspatronen 
in kaart. Daarbij dagen we deelnemers uit, 
maar drijven het niet op de spits. Het moet 
realistisch blijven. We willen dat deelnemers 
zich op hun gemak voelen, dat we verbin-
ding maken en in gesprek komen. Onze 
assessments zijn eigenlijk al een vorm van 
coaching en training, omdat we deelnemers 
inzicht geven in wat effectief gedrag is en 
wat ze nog kunnen leren. We zijn kritisch, 
maar wel opbouwend, zodat deelnemers 
zich begrepen voelen. Zo leggen we de basis 
voor gedragsverandering. In evaluaties zien 
we dat deelnemers een assessment als een 
leerzame, inspannende, maar vooral leuke 
dag beschouwen. Voor onze rapportage vullen 
we onze observaties aan met bevindingen uit 
motivatie- en persoonlijkheidsvragenlijsten: 
dit geeft verdieping. We geven klanten een 

helder, onderbouwd en eerlijk advies, zodat ze 
de juiste beslissing maken.” 
“Het draait bij ons om teamwork. We 
trekken al lange tijd met elkaar op en maken 
gebruik van elkaars ervaring en expertise. 
Naast assessments bieden we ook coachings- 
en trainingstrajecten aan. We werken op 
individueel niveau en in (internationale) 
projecten. We kunnen snel schakelen, zodat 
we bij organisatieveranderingen grotere 
groepen deelnemers kunnen zien en spreken. 
De kern van onze aanpak is: professioneel, 
persoonlijk en betrokken. Dicht bij elkaar, 
dicht bij de klant. Vanuit die houding sluiten 
we goed aan bij wat opdrachtgevers willen. 
Dat blijkt uit de langdurige relaties die we 
met hen hebben. En uit onze MT1000-
klassering in de categorie HR-assessment: 
hier zijn we heel erg trots op.”  

“W

DEEL ONLINE

GRANT THORNTON   Marcel Welsink

DEVELOPMENT FACTORY   Jan Slagmolen, Marlon Wolfhagen en Ineke Michon

                Samen naar een toekomst-
   bestendige onderneming


