
ALFA ACCOUNTANTS EN ADVISEURS | Herma Brinkhuis

Herma Brinkhuis werkt al ruim drie jaar als 
fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs. 
“De organisatiestructuur bij Alfa sprak me 
enorm aan”, vertelt ze. “Bij ons delen de 
ruim duizend werknemers in vaste dienst 
als mede-eigenaar in de winst.
“Dat onze klanten blij zijn met onze fiscale 
advisering blijkt uit onze scores in deze gids. 
Maar als je het goed doet, heb je wel steeds 
meer werknemers nodig. We kunnen er 
zeker leuke fiscale collega’s bij gebruiken. 
Wij bieden een vrije en prettige werksfeer, 
en goede ondersteuning, zodat het er voor 
werknemers ook toe doet.”
“Op werkenbijalfa.nl staat ‘Groeien bij Alfa is 
groot worden in wat echt telt’. De organisa-
tie kijkt naar wat je nodig hebt, of belangrijk 
vindt, om je werk nog beter te kunnen 
doen. En hoe je van betekenis kunt zijn in de 
wereld om je heen. Je bent zelf de regisseur 
van je loopbaan. Zo mag je opleidingen 

en cursussen volgen. En als je – zoals ik – 
meer dan veertig uur aan vrijwilligerswerk 
besteedt, kan de Alfa Foundation op jouw 
verzoek een bedrag toekennen aan de 
stichting of vereniging waar jij je voor inzet. 
Niet gek dat Alfa een B Corp is, als je ziet 
hoe ze met personeel omgaat”

“Recent heb ik de cursus steward owner-
ship gevolgd. Steeds meer bedrijven bede-
len hun werknemers of de maatschappij 
een rol toe – neem Patagonia. Die nadruk 
op People-Planet-Profit zie ik ook bij steeds 
meer klanten. Als organisatie vind je de 
klanten die bij je passen. Ik vind het geweldig 
om hen te helpen.
“Sinds ik in 1995 begon, is de wet- en regel-
geving alleen maar ingewikkelder geworden 
en ik zie het als mijn taak om klanten daarin 
te begeleiden. Er is geen ander vak waarin 
elke dag iets verandert.”  

Groot worden 
in wat echt telt
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GZ OFFICEXPERIENCE | Wout van Laar

“Wij vertalen bedrijfs-DNA naar een com-
pleet inrichtingsconcept. Als dat optimaal is 
daalt het ziekteverzuim, stijgt de arbeidspro-
ductiviteit en blijkt het makkelijker nieuw jong 
talent binnen te krijgen,” weet Directeur GZ 
OfficeXperience Wout van Laar uit ervaring. 
“Door kantoorruimtes huiskamergevoel 
te geven passend bij de organisatie voelen 
mensen zich prettiger. Reken ook maar eens 
uit wat het betekent wanneer personeel 3% 
productiever werkt in een aantrekkelijke 
omgeving. Dan verdient deze investering 
zich binnen een jaar terug.” 
Kantoor- en projectinrichter GZ Office- 
Xperience is merkonafhankelijk, toonge-
vend én succesvol met haar vernieuwende 
transformaties van traditionele kantoren 
naar aantrekkelijke multifunctionele omge-
vingen. Naast dat ze voor ieder budget een 
oplossing biedt, oud meubilair inruilt en 
revitaliseert, kent ze een leaseconstructie 

Furniture as a Service. “Er verandert zoveel 
en zo snel dat niemand meer de inrichting 
van werkprocessen tien jaar vooruit kan 
bepalen. Maar als werkgever wil je deze 
wel maximaal faciliteren en meegaan met 
verandering. Komt bij dat je om te werken 
niet meer per se naar een kantoor gaat. Dus 
moet je zorgen dat je het kantoor afstemt 
op de nieuwe manier van ontmoeten en 
samenwerken. Veel bedrijven zien op tegen 
een grote investering in huisvesting of 
facilitaire oplossingen. Wij zorgen voor een 
passende oplossing, want soms bieden 
alleen al nieuwe overlegruimtes en kleurge-
bruik een stylish upgrade.”
“Onze eigen studio zorgt ervoor dat iedere 
inrichting het juiste verhaal vertelt. Dat doen 
we voor grote en kleine bedrijven in álle 
sectoren van MKB tot multinationals, van 
Fokker tot aan kantoren van Slachtofferhulp 
Nederland.“      

Welk verhaal vertelt
 jouw kantoor?
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