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BEdrijfsBElangEnvErEniging landsmEEr E.o.vrijdag 28 juni a.s. van 17.30 tot 19.30 uur
Uw gastbedrijf: JAN© Accountants & Belastingadviseurs

locatie: Restaurant De Pepermolen
Dorpsstraat 38, Landsmeer

BUsinEss BorrEl

niEUWsfliTs

Op hoge hakken naar kantoor
Voor de JAN© partners Andrea van der Giezen en 
Nico Perdaan is JAN© Landsmeer geen thuiswedstrijd 
meer. Zij hebben het kantoor in Purmerend betrok-
ken. Andrea en Nico konden in principe lopend naar 
hun werk. “Ik zag mij dat echter niet op m’n hoge 
hakken met laptop in de hand doen”, vertelt Andrea, 

“in de wetenschap dat ik later op de dag toch vaak 
in de auto op pad moest”. Ook Nico kon te voet naar 
JAN© maar kwam ook met de auto vanwege bezoe-
ken aan klanten. “Nu leggen we bijna dagelijks de 
11 kilometerlange afstand vanuit Landsmeer naar de 
locatie Purmerend af.”

Ontmanteling kantoor Landsmeer 
“Het voelt best wel een beetje verdrietig, die ontman-
teling” vertelt Nico, die het pand zag bouwen en het 
in 1991 betrok. Andrea werkte ook bijna 12 jaar in 
Landsmeer.” Het vertrek naar Purmerend is wel een 
logische stap”, vertellen ze. Het pand werd te klein 

en was te gedateerd. Wat ook meespeelt is dat het 
geen zicht locatie is. Met daarnaast vestigingen in 
Zwanenburg, Weesp, Rijnsburg en Soest zaten de 
kantoren ook wel dicht op elkaar. 

Zichtlocatie en specialismen 
Met de komst van nieuwe specialismen bij JAN© 
was het vertrek naar Purmerend  een welkome actie. 
“Eigenlijk zochten we al 10 jaar naar een andere 
locatie maar vonden we nooit wat we zochten, totdat 
de overname van NEEP in Purmerend 4 jaar geleden 
een feit werd. Onze komst daar had zo’n aanzui-
gende werking op MKB bedrijven dat we snel uit  
ons jasje groeiden en moesten uitzien naar een  
groter pand. Toen de bekende accountant BDO 
vertrok van de Waterlandlaan 96 in Purmerend 
betrokken wij die mooie zichtlocatie. We zijn daar 
best trots op en zitten nu met 45 medewerkers, 
waaronder veel specialisten voor o.a. pensioenen, 
bedrijfsovernames, bedrijfsoptimalisatie en bedrijfs-
waarderingen, op deze prachtige plek. 

Secretariaat: 
Postbus 9, 1120 AA Landsmeer
Tel.: 088 220 2357
E-mail: info@bvl-landsmeer.nl 
www.bvl-landsmeer.nl 

JAN© reismaat voor  
   de MKB ondernemer 

Het kantoor Landsmeer van JAN© Accountants& Belastingadviseurs B.V. wordt  

geleidelijk aan ontmanteld. 1 maart van dit jaar verhuisde JAN© naar Purmerend.  

De facilitairmedewerkers van het bedrijf, Lijdia de Haan en Lex van Wolde, zijn de  

twee enige ’JAN©ners’ en’ JAN©nies’ die nog in Landsmeer werkzaam zijn in het  

pand en het centrale JAN©-archief beheren. 

Tekst: Tiny Kuiper



Opmaak: Nile Graficare, Landsmeer

Paul van Ravenzwaaij is een van onze toppers op het 
gebied van pensioenadviezen. Wij verkopen geen 
producten maar adviseren onafhankelijk. Van Raven-
zwaaij was de eerste in Nederland met een WFT -Wet 
Financiële Toezicht- vergunning om pensioenadvie-
zen te kunnen geven. Hij geeft naast zijn werk bij 
ons les aan bijvoorbeeld Delta Lloyd medewerkers 
en geeft lezingen in het land aan medewerkers in de 
financiële wereld. Wij zijn blij met hem in ons team. “

Bedrijfsoptimalisatie:  
niet de tent maar de vent 
Nico zelf is de specialist op het gebied van bedrijfs-
optimalisatie. “We schakelen met toestemming van 
de ondernemer altijd eerst een bedrijfspsycholoog 
in, die de ondernemer onder de loep neemt, zodat 
wij kunnen inspelen op wat goed is voor hem of 
haar. Het is namelijk ‘niet de tent, maar de vent’, 
waar het omdraait. Voor de vrouw heb ik nog geen 
originele slogan”, biecht hij op. In de nieuwe vesti-
ging, die hij typeert als een fris, modern, open pand 
waarin het heerlijk werken is met in de wandel-
gangen leuke ontmoetingen van medewerkers 
van de diverse disciplines, voelt Nico zich als een 
vis in het water. Met ons bedrijf JAN© hechten we 
aan duurzaam ondernemen. Als bedrijf staan we al 
jaren open voor verandering, feedback, inspelen op 
nieuwe ontwikkelingen, dat is de kracht van JAN©.  

Modern kantoor 
en trendsetter
We zijn vanaf 2005 al geen traditi-
oneel accountantskantoor meer en 
kijken daarom niet langer alleen maar 
terug naar bijvoorbeeld de jaarrekening, 
de BTW en belastingaangiften. We kijken 
vooruit en nemen vooraf stappen, die voor 
de cliënt gunstig zijn. We zijn de ‘reismaat’ 

voor de ondernemer, bereiden ons voor op 
de toekomst op wat komen gaat. Hiermee 
hebben we een voorsprong op anderen en zijn 
daarmee koploper in de branche. 

Roland Hoekstra is ook een van onze 
sterspelers in de nieuwe tak van sport die van regis-
ter-valuator, oftewel bedrijfswaardeerder. Bij overna-
mes is hij met zijn team de man, die ondernemers 
helpt bij verkoop of aankoop van het bedrijf. 

Andrea geeft aan dat men bij JAN© niet echt op zoek 
is naar de traditionele vaktechnische grijze muis. De 
emotiekant van de werknemer moet ook ontwikkeld 
zijn. JAN© vraagt in die zin veel van zijn werknemers, 
achteruit kijken is namelijk anders dan vooruitdenken 
in de accountancy- en financiële wereld. Er wordt veel 
aandacht besteed aan opleiding en cursussen voor 
medewerkers. JAN© gaat voor een multidisciplinaire 
dienstverlening. De vestigingen met eigen specialismen 
zoals HR-dienstverlening, juridische dienstverlening, 
arbeidsrecht werken niet solistisch maar hecht samen.
 
De 170 JAN©ners en JAN©nies hebben onderling 
veel contact en kennen elkaar doorgaans.
Met JAN© Accountants & Belastingadviseurs, waarbij 
je voor verleende diensten zelfs op abonnementsba-
sistarief hulp kunt inroepen, is het goed toekomstge-
richt zaken doen.

Zie voor verdere informatie: www.JAN.nl

Imago Printing
Reeds lange tijd verzorgt Imago Printing van Erik 
Leemhuis belangeloos de BVL-Nieuwsflits. Na de 
beslissing op de Algemene Ledervergadering van dit 
jaar, om dit digitaal te gaan doen, zal de BVL geen 
gebruik meer maken van dit genereuze aanbod. Wij 
danken Erik en zijn team hiervoor. Deze week wordt 
er een taart bij Imago Printing bezorgd.

Toekomstvisie 2025
De inzending van de enquête over Toekomstvisie 
2025 van de Gemeente Landsmeer is verlengd tot 

1 juli. Het bestuur vraagt u om deze enquête in te 
vullen. Via de BVL-site kunt u bij de enquête komen.

Business Borrel
Na de zomer zijn er 2013 nog 3 Businessborrels. Er 
zijn tot op heden twee gegadigden.  Er zijn nog geen 
data vastgelegd. Er is dus nog een mooie gelegen-
heid om uw bedrijf op deze manier te promoten. Ook 
voor 2014 zijn we natuurlijk op zoek naar leden die 
een borrel willen geven.
 

Juiste e-mailadres
In verband met het digitaal versturen van de Nieuws-
flits en de Update willen wij graag weten op welk 
e-mailadres u deze communicatie wilt ontvangen. 
Neem van de gelegenheid gebruik om uw bedrijfsge-
gevens in de ledenlijst op de BVL-site te controleren 
en ons eventuele veranderingen door te geven.

Zomerreces
Het bestuur van de BVL wenst u vanaf deze plek een 
ontspannen en fijne zomer toe.

van dE BEsTUUrsTafEl


