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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 
toekomstbestendigheid van onze economie te 
waarborgen. 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 excelleren 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.”  
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                Samen naar een toekomst-
   bestendige onderneming


