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JAN©’s enige JANNIE© past
op de centen van de MKB’ers
Ondernemende zussen, zo kun je Andrea en
Eveline van der Giezen wel typeren. Andrea
is sinds anderhalf jaar partner van JAN©
Accountants & Belastingadviseurs van de
vestiging Landsmeer en Eveline runt samen
met haar man Etienne Bode ‘Bistrot Chez
Etienne’. Om de business borrel plaats te
laten vinden in het etablissement van haar
zus en zwager is daarom een logisch keuze
van Andrea.
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Praktisch en No-nonsense
Andrea is evenals haar man Edgar registeraccountant.
Gekscherend typeert het koppel elkaar wel eens als ‘debet en credit’.
Op de vestiging JAN© Landsmeer is Andrea partner
samen met Jordi Bakker en Christiaan Vos. Ze is er
best trots op dat ze op haar 34e tot partner van JAN©
werd verkozen. Er zijn verhoudingsgewijs maar weinig
vrouwelijke RA’ers werkzaam in de accountancy en
het aantal vrouwelijke partners in deze branche is op
de vingers van een hand te tellen. Na haar gymnasiumopleiding bij de Scholen Gemeenschap Noord -het
huidige Bredero College- wist Andrea al vrij snel dat zij
accountancy wilde gaan studeren. Een accountant had
haar tijdens een beroepenmiddag overtuigd van het feit
dat een studie accountancy veel meer inhield dan het
‘spelen’ met cijfertjes. Er wordt een beroep gedaan op
je sociale vaardigheden, je gaat op bezoek bij je klanten
en je bent creatief en probleemoplossend bezig. “Als
registeraccountant, de studierichting waar ik voor koos,
heb je wel een lange weg te gaan. Je kunt echter al
vrij snel praktijk en theorie koppelen, waardoor je ook
je benodigde ‘vlieguren’ die je tot registeraccountant
maken, kunt scoren. Ik heb even de studiesfeer aan de

VU geproefd maar kwam al snel tot de ontdekking dat
ik daar met mijn praktische no-nonsense instelling niet
helemaal op mijn plek was. Via de HES en later de UvA
heb ik mijn studie voortgezet en ik kwam er achter dat
ik het praktische ondernemen ambieer, wat past bij het
werk van een MKB-accountant.
Na mijn studie aan de HES heb ik een aantal jaren gewerkt bij Deloitte in Amsterdam - Sloterdijk. Ik vond het
spannend en interessant om bij veel grote bedrijven
over de vloer te komen en in de financiële keuken te
kijken. Dat had voor mij iets uitdagends. Tijdens mijn
studie aan de HES liep ik stage bij de voorganger van
JAN©, Perdaan Den Houting Hendriksen accountants &
adviseurs. Nico Perdaan bood mij de gelegenheid om
een half jaar lang bij hem stage lopen. Ik was in 1996
de eerste stagiaire en heb veel bij hem geleerd. De sfeer
bij Nico op kantoor was fantastisch: jong, dynamisch,
uitdagend en niet standaard voor de accountancywereld, die vaak toch een wat stoffig imago heeft. Na 3
jaar Deloitte was het niet moeilijk om op het vertrouwde
Landsmeerse nest terug te keren. Mijn stagebegeleidster, José Cevat, heeft me in 2000 weer voor het bedrijf
weten te strikken”.
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JAN© MKB-accountant voor de Randstad op fiscaal, juridisch en financieel gebied
Als accountant help ik ondernemers onder andere hun
fiscale voordelen te benutten. Doorgaans kom ik een
bedrijf binnen als de boekhouder klaar is. Ik geef dan
tips, adviezen en attendeer op mogelijkheden, die de
ondernemer (fiscaal) financieel voordeel kunnen opleveren. We werken ook preventief, geven risicomijdende
adviezen. Zie ons maar als een huisarts voor ondernemers op financieel gebied. Gisteren bezocht ik nog een
ondernemer die een fiscale claim had opgelegd gekregen omdat zijn boekhouder in gebreke was gebleven.
Vanuit JAN© gaan wij die ondernemer dan helpen om
de wereld achter de cijfertjes in beeld te brengen en een
oplossing te zoeken voor het probleem.
JAN©-familie groeit
JAN© heeft 5 vestigingen -Landsmeer, Rijnsburg, Weesp,
Zwanenburg en heel recent Purmerend-, en heeft inmiddels zo’n 200 medewerkers. Landsmeer telt circa 35
medewerkers. Het voordeel van JAN© is dat er naast de
RA en AA-accountants vele andere specialisten in huis
zijn. Zo heeft de vestiging Landsmeer bijvoorbeeld de
beschikking over een internationaal belastingspecialist,
een financieel planner en een vastgoedspecialist. Vanuit
de grote JAN©-familie kunnen specialisten van andere
vestigingen altijd worden ingezet. Klanten van JAN©

hebben altijd een vast aanspreekpunt plus een van de
partners van de JAN©-vestiging. Per vestiging streven
we naar 3 partners waarvan er meestal twee accountant
zijn en een fiscalist.
‘JAN©’, Oranje boven!
JAN© zelf is nu 4 jaar in flitsend oranje kleur in beeld.
We kozen voor ‘JAN©’ en de kleur oranje omdat de
naam Jan en de kleur oranje zo oer-Hollands zijn.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM), die toezicht
houdt op wettelijke controles, heeft onze organisatie
het compliment gegeven van binnen en buiten dezelfde
uitstraling te hebben.
“Als compliance officer bewaak ik mede de kwaliteit van
onze en andere organisaties op het gebied van regelgeving”, vertelt Andrea. We hebben veel succes geboekt
met de unieke reclamespotjes waarin de kinderen van
collega’s de directeurszetel beklimmen. Deze zijn uitgezonden op regionale zenders AT5 en RTV Noord-Holland
en zijn nog steeds te bekijken op onze wervingssite
www.werkenbijjan.nl.
Studenten die geïnteresseerd zijn in het werken bij
JAN© krijgen een oranje JAN© usb-stick mee waarop
introductiefilmpjes staan die door onze eigen collega’s
gemaakt zijn.

Collega’s kunnen tegen een reclamevergoeding rijden
in een JAN© leaseauto, we hebben er inmiddels zo’n
35 rondrijden.
Als JAN© sponsoren we onder andere de organisatie
voor vrouwelijke ondernemers Vrouw&Zaak Bollenstreek. Voor het Shell Eco-marathonteam van de middelbare school Damstede uit Amsterdam-Noord, dat een
voertuig op waterstof ontwikkelt, stellen we kosteloos
een accountantsverklaring op.
JANNIE©
Dat Andrea de enige vrouwelijke vennoot is, valt af te
lezen aan de inrichting van haar kantoor. De vrolijke
oranje accenten stralen je tegemoet in de vorm van
een bloempot met JAN©-pennen, een grote schaal met
lolly’s en haar eigen ingelijste JANNIE© T-shirt, dat alles
in de huiskleur oranje.
“Ik ben de enige vrouw in de maatschap met 12 mannen en voor Nico Perdaan ben ik de enige echte JANNIE© accountant, die met haar partners en enthousiaste medewerkers gaat voor het financiële welzijn en
belang van de MKB-ondernemer. Kortom: op JAN© kun
je rekenen!”

VAN DE BESTUURSTAFEL
VOWA
Bestuurslid/secretaris Evert Goldebeld heeft als
contactpersoon voor de Vereniging Ondernemend
Waterland (VOWA) meerdere malen vergaderingen
bijgewoond. Daar werd met name gesproken over
provinciale zaken met een planning tot het jaar 2040,
wat niet relevant is voor de ondernemers in Landsmeer. Evert concludeerde dat ons lidmaatschap van
de VOWA geen toegevoegde waarde heeft voor de
BVL en haar leden. Hierop heeft het bestuur unaniem
besloten het lidmaatschap te beëindigen.
Regiozaken/Burrie Media
Burrie Media heeft besloten het blad Regiozaken niet
langer in Landsmeer te verspreiden. Tot deze beslissing zijn gekomen door twee redenen. Enerzijds uit
commercieel oogpunt; Burrie Media ontvang niet tot
nauwelijk adverteerders uit de gemeente Landsmeer.
Anderzijds omdat de BVL uit de VOWA is gestapt.
Wij betreuren het besluit van Burrie Media om Landsmeer de Regiozaken te onthouden, maar kunnen
het ook niet helpen dat zij onvoldoende inkomsten
uit advertenties genereren.
Gemeenteoverleg BVL d.d. woensdag
15 april 2009
De volgende punten zijn aan de orde gekomen:
• KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) Gezien beperkte draagvlak binnen de winkeliers gaan wij hier niet
mee verder. Er blijkt geen behoefte hieraan te zijn.
• Laad- en losplek, grote vrachtwagens t.b.v. winkels
Daar er geen wettelijke beperkingen blijken te zijn

met betrekking tot de afstanden losplaats/bestemming, vervolgen wij de reeds eerder ingeslagen weg.
Er komt een stopverbod op de doorgaande route
(het Lint), ter hoogte van het winkelcentrum. Tevens
wordt er op het plein achter het Schrijvershuis een
laad/losplaats gecreëerd. Vervoerders van de betreffende winkelketens worden door de gemeente geinformeerd.
• Economische structuurvisie. Definitief uitgesteld
tot het najaar 2009.
• Herinrichting Dorpscentrum
• Er wordt nogmaals kritisch gekeken naar de inrichting van het Pleintje voor Globe Reisburo. Het
verlies van parkeerplaatsen daar is nog steeds
een pijnpunt. Tevens blijkt de Gemeente, qua parkeerfaciliteiten, nog het een en ander “achter de
hand” te hebben. Duidelijkheid hierover in een
later stadium.
• Blauwe zone uitbreiden naar de hele week.
Gemeente ziet daar ook het nut/noodzaak van in en
komt binnenkort met een plan hiervoor. Voorstel van
de BVL is om de zone rond het winkelcentrum en het
gedeelte van het plein achter het Schrijvershuis, de
parkeerplaats langs het Zuideinde, v.a Vita Flora, en
de Dorpsstraat, en een gedeelte van de Tormentilstraat. Huidige status is dat gemeente eerst een onderzoek wil laten verrichten naar de noodzaak van
de wijziging in het huidige parkeerbeleid.
• Vuilophaaldienst

Het is gebleken dat de gemeentelijke vuilophaaldienst nogal eens zorgt voor belemmering van de
verkeersdoorstroming aan het Lint. Gemeente gaat
hierop actie ondernemen.
Stremmingen Den Ilp t.h.v. Van Zonbrug
In het weekeinde van 6 en 7 juni, 20 en 21 juni en
27 en 28 juni 2009 zal de Van Zonbrug in Den Ilp,
gelegen tussen huisnummer 9 en 11, geheel worden
gestremd voor al het wegverkeer. Doorgaand verkeer,
ook hulpdiensten, kunnen er op genoemde data tussen zaterdagochtend 7.00 uur en zondagmiddag
17.00 uur niet langs doordat de brug in zijn geheel
wordt vervangen.
Voor het auto-/vrachtverkeer wordt een omleidingroute,
via de A7-A10, ingesteld. Doordeweeks worden er overdag ook werkzaamheden uitgevoerd, doorgaand verkeer is dan, behoudens wat vertraging, wel mogelijk.
Voor fietsers zal een omleiding door het Twiske (via
Kamelenbrug aan het Noordeinde te Landsmeer naar
de Polderweg te Den Ilp en v.v.) worden ingesteld.
Ondernemersmeldpunt
Op de BVL-site zal binnenkort een meldpunt gegenereerd worden waar u als leden uw aan- en opmerkingen, suggesties en klachten kwijt kunt aangaande
zaken die voor ondernemers van belang zijn. Zodra
dit meldpunt gereed is, zullen wij dit in de Nieuwsflits melden. Uiteraard kunt u ons nu ook bereiken
via info@bvl-landsmeer.nl
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