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Vrijdag 1 maart 2013 van 17.30-19.30 u.
Gastheren: Harry Roele en Vincent Janssen
van Administratiekantoor Bieseman
Locatie: Sportcafé De Remise
ICL, Zuideinde 6, Landsmeer
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Zakenpartners Harry Roele en
Vincent Janssen ‘op stoom’ in hun
Administratiekantoor Bieseman BV
In een modern kantoorgebouw te midden van de studentencontainers op het oude
NDSM-terrein waar de scheepsbouw ooit floreerde, is aan de ms. Oslofjordweg 8b
Administratiekantoor Bieseman BV gevestigd. Je verwacht er een heer Bieseman aan het
roer van het bedrijf maar het zijn de compagnons Harry Roele uit Landsmeer en Vincent
Janssen uit Nieuw-Vennep, die hier de scepter zwaaien. Harry heeft zich het werken in de

stratiekantoor van Peter Bieseman, dat toentertijd
gevestigd was aan de Vuurwerkerweg in AmsterdamNoord. Landsmeerder Peter Bieseman begon eind
jaren zeventig in zijn woonhuis op Rhijnestein op de
slaapkamer zijn administratiekantoor. Later verhuisde
hij naar de Kanaaldijk waar hij kantoor aan huis had.

administratiebranche, dat een uitgebreid scala aan werkzaamheden omvat, in de praktijk
eigen gemaakt en Vincent heeft zich na het VWO verder geschoold in de accountancy tot
gecertificeerd AA-accountant. Voordat Vincent zich als compagnon van Harry verbond
aan het Administratiekantoor Bieseman werkte hij bij de Belastingdienst.
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Geen rechter maar ondernemer
Harry Roele, zoon van Willem Roele van de Fouragehandel aan de Dorpsstraat Landsmeer, ging na het
Atheneum rechten studeren maar voelde op een
gegeven moment meer voor werken dan studeren.
Via Darinka Wolters, zijn partner vond hij een baan op
een middelgroot accountantskantoor in Buitenveldert, het kantoor van haar oom. In 1991 stapte hij
als administratief medewerker over naar het Admini-

Zakenpartners op het NDSM-terrein
“Ik maakte op een gegeven moment de overstap van
het bedrijf van Darinka’s oom naar Peter Biesemans’
Administratiekantoor. Als speler van de Basketbalvereniging LandsLakeLions trof ik Peter regelmatig. Hij
deed mij het aanbod om voor hem te komen werken.
Dat sprak me wel aan, maar ook het werken wat
dichterbij huis was een pre”, geeft Harry aan. “In 1996
stopte hij met de zaak. Vincent Janssen en ik namen
de zaak over en werden compagnon. In 2003 namen
we ook Accountantskantoor Maas in Volendam, Mgr.
C. Veermanlaan 6a+b over, waar Vincent de leiding
heeft. We werken met een enthousiast en gezellig
team, zes werknemers op de locatie ms. Oslofjordweg

en vier medewerkers in Volendam. We hebben al wat
langer onze domicilie op het NDSM-terrein.
Pioniers
Vanaf 1998 tot 2004 pionierden we op de TT Melaniaweg. Er zijn in de loop der tijd heel wat bedrijven op het
NDSM terrein neergestreken. Ook industrieën hebben
zich hier gevestigd. Wij zitten nu op een dynamisch
bedrijvencentrum met in het oog springende gelegenheden en zaken zoals MTV, het Noorderlicht, de
IJ- kantine, ID-TV, de HEMA e.a. Onze werkomgeving
is een wereld van verschil met vijftien jaar geleden, het
is een leuke omgeving geworden, die je in de pauze
graag verkent en waar je met plezier even een frisse
neus haalt.
Voor cliënten zijn we goed bereikbaar met gratis
parkeergelegenheid voor de deur”. Harry Roele is
content met de locatie waar het bedrijf is gevestigd
is. “Vanuit Landsmeer ben ik zo op de zaak en ik heb
nooit last van files. Ons Administratiekantoor Bieseman
BV heeft 95% zakelijke klanten en nog een enkele
particulier. We doen de gebruikelijke zaken voor bedrijven zoals het verzorgen van de financiële administratie,
loonadministratie, belastingaangiften, etc.. We adviseren over bijv. financieringen en leveren het hele scala
van diensten, dat bij een administratiekantoor hoort.
Bedrijfslogo
We zijn een degelijk en betrouwbaar kantoor, hechten
aan goede contacten met de klant, die we nog graag op
kantoor ontvangen of opzoeken in hun bedrijf of elders.
We zijn daarnaast een modern bedrijf dat digitaal bij
de tijd is. In ons bedrijfslogo proberen we uit te dragen

dat we nog heerlijk ouderwets zijn in de betekenis van
solide zijn. Hiervoor staat de veertjespen als symbool.
We zijn daarnaast ook dynamisch en vernieuwend.
Dit wordt gesymboliseerd door de computer waarop
een moderne versie van de veertjespen rust. Ouderwetse degelijkheid combineren we graag met moderne
snelheid. We zijn een laagdrempelig kantoor, gaan
casual gekleed, je zult ons niet vaak strak in het pak
met stropdas zien. We nemen echt de tijd voor onze
klanten, die we met verstand van zaken de administratieve zorg uit handen nemen”.

actief in de thuiszorg en zorgt voor de bewoners van
Jonkerhof.

Veel bedrijven zijn al jaren klant bij ons. De meeste
klanten komen uit de regio, Landsmeer, Purmerend,
Volendam, Amsterdam en iets verder weg Lelystad,
Enkhuizen, Hoorn. Het zijn klanten die echt bij ons
passen qua bedrijfsvoering en bedrijfscultuur. Zelf hecht
Harry Roele er aan om nog gewoon met de klant om de
tafel te gaan. Het face tot face contact vindt hij uitermate belangrijk. “Je weet van beide kanten wie je voor
je hebt.”

Op stoom
Zelf is Vincent een voetballiefhebber. Hij is ,vreemd
genoeg, volgens Harry, supporter van PSV en dat leidt
altijd tot leuke gesprekken en discussies op de zaak
omdat Harry een echte AJAX-fan is. De zakenpartners
kunnen ondanks de sterk uiteenlopende voetbalsympathie heel goed samen door een deur. Voor hen
zal de zakenpartnertest van ondernemer Maarten
G. Verhoef (www.zakenpartnertest.nl) positief uitvallen. Het boek: ‘OVER WINNAARS’ ook van Verhoef
is een aanrader voor ondernemers, die samen gaan
voor succes. Het geeft de tien bouwstenen aan voor
dat succes. Aan de ms. Oslofjordweg 8b is men bij
Administratiekantoor Bieseman BV verzekerd van
een goed samenwerkend duo dat gaat voor zowel
de trouwe als ook de nieuwe klant. Het kantoor in
Amsterdam-Noord ademt een sfeer uit van stabiliteit,
betrouwbaarheid, degelijkheid maar ook modernisme.
De antieke stoere bureaus uit de fouragehandel van
opa Henk Roele, de telmachine en andere antiquiteiten staan voor de degelijkheid en betrouwbaarheid,
de moderne kunstuitingen aan de wanden afgewisseld met kunst van een familielid, Wil van Leeuwen,
die deel uitmaakte van de kunstenaarsvereniging ‘de
Onafhankelijken’, staat voor dynamiek en snelheid.

Werk en vrije tijd, sociaal
maatschappelijke betrokkenheid
Naast het werk moet er ook tijd overblijven voor het
gezin, samen ontspannen en sociaal bezig zijn, zijn
voor hem belangrijke zaken. Harry is bestuurslid van
de Stichting Topsport Dames Basketbal Landsmeer. Als
de man die verstand heeft van financiële zaken is hij
ook de penningmeester van IVV, waar zijn zoon Jesper
in het eerste speelt en zoon Twan in de A1. Sociaal
maatschappelijke betrokkenheid vindt Harry belangrijk. Dat uit zich niet alleen in het vrijwilligerswerk voor
de sport en het bijwonen van de voetbalwedstrijden
van de zonen maar ook in de sponsoring
van bijvoorbeeld basketbal, voetbal en een
donatie aan Zwembad de Breek, dat volgens
Harry open moet blijven voor de jeugd van
Landsmeer en Waterland. Zijn vrouw Darinka
is werkzaam in een branche waar zorg voor
de ander ook van wezenlijk belang is. Zij is

Compagnon Vincent Janssen heeft dezelfde sociaalmaatschappelijke instelling als Harry. Ook hij is als
penningmeester van de grootste turnvereniging van
Nederland, SV Pax Haarlemmermeer actief, waar zijn
dochters, Nikita en Natasja als talentvolle turnsters op
hoog niveau de turnsport beoefenen. In het verleden
was hij ook penningmeester van de Stichting Meerjazz
in Hoofddorp.

Administratiekantoor Bieseman BV met Harry en
Vincent aan het roer is een administratiekantoor in
beweging, op stoom, om in scheepstermen te spreken.

VAN DE BESTUURSTAFEL
De Algemene Ledenvergadering
wordt gehouden op 22 maart 2013.
Locatie is Restaurant Chez Etienne. Komende periode wordt u geïnformeerd over de tijden en het programma. Reserveer alvast de datum in uw agenda.
Bijeenkomst Ondernemers
voor Nieuwe Ondernemers
De bedoeling is om op 16 april een bijeenkomst te
houden voor startende ondernemers en pas gestarte
ondernemers. Aangezien dit een nieuw onderwerp is

en we als bestuur kijken of dit aanslaat, zal het
bestuur de eerste keer zelf als vraagbaak dienen
voor de gestarte ondernemers. Voor de toekomst
kunnen we andere ondernemers hiervoor gaan uitnodigen. De insteek van deze bijeenkomst is om
startende cq kortgeleden gestarte ondernemers te
voorzien van tips en trucks en ervaring te delen met
bestaande ondernemers. De bijeenkomst is voor leden en niet-leden. Via de pers etc. zullen wij deze
bijeenkomst promoten.

Update
Komende periode zal er weer een Update verschijnen. Heeft u nieuwtjes, aanbiedingen of belangrijke
zaken, meldt u weer aan via de website. De eerste
update was min of meer een try-out. Voor de volgende uitgave zullen we een aantal zaken aanpassen.
Onder andere een betere aanmelding via de website met inschrijfformulier. Maar ook met een visuele
Update op de website zodat bezoekers aan de
site deze Update kunnen lezen en daarop kunnen
reageren.
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