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Jaco Slingerland (l)
en Johan Bremmer

Nieuw gezicht
aan het roer bij
Visser & Visser Gouda
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Een dynamisch accountantskantoor met veel ruimte voor doorgroeimogelijkheden, dat is Visser
& Visser. Het kantoor heeft zich hierin de afgelopen jaren bewezen en doet dat nog steeds. Jaco
Slingerland groeit door naar de landelijke directie, waardoor Johan Bremmer kan doorschuiven
naar vestigingsleider en door onafhankelijk onderzoeksbureau Effectory werd Visser & Visser dit
jaar verkozen tot Beste Werkgever binnen de financiële dienstverlening. Als dat niet dynamisch is?!
Johan Bremmer is geen nieuw gezicht voor
Visser & Visser. Sterker nog, hij is binnen dit
bedrijf al elf jaar werkzaam als fiscalist. Daarmee
heeft hij een breed palet werkzaamheden: van het
uitbrengen van financieel advies tot het doen van
aangiftes. Bovendien weet hij alles van erven en
schenken. Na meer dan een decennium in zijn
functie voelde hij zich toe aan een nieuwe stap
en sprak uit dat hij wilde doorgroeien binnen het
bedrijf waar hij het enorm naar zijn zin heeft.
“Omdat Jaco de stap zette richting de landelijke
directie, kwam zijn positie als vestigingsleider
beschikbaar. Daar ben ik op 1 januari officieel
ingestapt.’’ Als manager van de locatie in Gouda
heeft Johan de leiding over de ruim dertig
mensen die op deze locatie werken. Tevens vormt
hij het aanspreekpunt voor ondernemers uit de
regio een neemt hij het commercieel beleid van
de vestiging voor zijn rekening.
Dagelijks bestuur

De overstap van Jaco Slingerland naar de
landelijke directie speelde tegelijkertijd met
de wens van Johan om verder te groeien in de
organisatie. “Dat proces is heel mooi verlopen’’,
vult Jaco zijn collega aan. Hij werkt al 22
jaar lang voor Visser & Visser en bouwde het
kantoor in Gouda vanaf de grond op. “Visser
& Visser werkt al sinds de oprichting met
partners’’, vervolgt hij. “Haar enorme groei door
de jaren heen heeft ertoe geleid dat er op dit
moment veertien partners zijn. In 2016 hebben

Beste Werkgever
En dan de eretitel Beste Werkgever die Visser & Visser ontving.
Wat zegt dat keurmerk over de organisatie? “Onze 300
medewerkers hebben allemaal verschillende kwaliteiten, doen
waar ze goed in zijn en doen dat ook met plezier. De één is goed
met cijfers, de ander in relaties opbouwen. Door hen te laten
samenwerken ontstaan sterke teams’’, legt Jaco uit. Samen met
de doorgroeimogelijkheden, de ruimte en de kansen die we
bieden aan jonge mensen en de ontwikkelingsperspectieven
maakt dat ons tot Beste Werkgever binnen de sector financiële
dienstverlening; een titel om meer dan trots op te zijn. En spreekt
dit je aan? Kom bij ons werken!’’

we besloten om een bestuur te benoemen
van drie partners die met de dagelijkse gang
van zaken zijn belast. Daar ben ik er één van.
Dat maakt dat ik in de leiding van vestiging
Gouda een stap terugdoe en plaatsmaak voor de
jongere, nieuwe generatie.’’ In zijn collega Johan
heeft hij alle vertrouwen. “Johan is al jaren
werkzaam voor ons, woont in Gouda dus kent
het gebied goed en heeft mooie ambities. Hij zit
dus zeker goed op deze plek.’’
“Hij de fiscalist, ik de accountant”

Voor klanten van Visser & Visser Gouda verandert
overigens niets. “Ik blijf gewoon voor mijn
klanten beschikbaar’’, benadrukt Jaco. ,,Tevens
ben ik actief in het bestuur van Gouda Onderneemt
en dat blijft ook zo. Johan en ik werkten al veel
samen. Hij als fiscalist en ik als accountant. Dat
blijft in de toekomst ook gewoon zo. Alleen de
vestigingsdirectie verandert.’’
Volgens de financiële experts zijn deze
vernieuwende ontwikkelingen heel typerend
voor het werknemersbeleid van Visser & Visser.
“Dit is echt een dynamische onderneming’’, stelt
Johan. “Als je wilt groeien, is hier veel mogelijk.
We investeren veel in opleidingen; wij verkopen
kennis, dus het is van groots belang dat we dat
niveau van kennis binnen de organisatie hoog
houden. Onze medewerkers worden uitgedaagd
en gestimuleerd tot het volgen van nieuwe
opleidingen en cursussen, zowel op het gebied
van kennis als voor de sociale skills.”
Een aantal van deze opleidingen wordt verzorgd
vanuit de Visser & Visser Academy; een traject
van anderhalf jaar waar steeds verschillende
medewerkers van de verschillende vestigingen
zich voor in kunnen schrijven. “Samen anderhalf
jaar lang in zo’n traject vormt absoluut een
band’’, stelt Johan. “Je leert elkaar kennen en
bent goed op elkaar ingespeeld. Bovendien is het
goed om de diverse teams eens te mixen. Dat
houdt iedereen scherp.’’
Visser & Visser Gouda
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