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AccountantWeek Q1 2015.  Onafhankelijk vakblad voor accountants. De opvolger van AccountancyNieuws.

Goede voornemens: kwaliteitsverbetering 

staat voorop
Marcel van Loo (Country Managing Partner EY Ne-

derland): “Als kwaliteitsverbetering ons meer kost 

dan vroeger vanwege strengere regels, moet een klant 

bereid zijn om daarin mee te gaan. Is hij dat niet, dan 

zullen wij ons genoodzaakt zien ons te richten op an-

dere klanten.” Pagina 7
Marc Hogeboom, Head of 

Audit en lid van de Raad 
van Bestuur van KPMG: 

“Klynveld en Kraayenhof 

vertegenwoordigden een kantoor met een ingeprent 

plichtsbesef, zonder uitbundig uiterlijk vertoon en 

met een hecht groepsverband. Wij gaan met KPMG 

weer werken vanuit deze kerngedachte. Zodat we te-

rugkeren naar waar we thuis horen: de absolute top 

in Nederland in onze sector.” Pagina 9

Wat verandert er in 2015?De belangrijkste veranderingen in wet- 

en regelgeving. Plus: BTW en werkne-

mersregelingen in 2015. Pagina 20Onzekerheid over onzekerheidWanneer bestaat er ‘gerede twijfel’ over 

de voortzetting van een onderneming? 

Het Burgerlijk Wetboek is er niet duide-

lijk over, de Raad voor de Jaarverslagge-

ving geeft een geheel eigen – en onjuiste 

– draai aan het begrip. Pagina 30‘Accountants: wel de 
skills maar niet het vak van de toekomst’ 

“Accountants, dat is een treurig ver-

haal – In 2030 is 95 procent weggeau-

tomatiseerd volgens de Oxford studie 

‘the future of employment’. Als je als 

accountant niet nu nadenkt over je 

toegevoegde waarde ben je heel snel 

weg geautomatiseerd.” Pagina 12

Op zoek naar winstgevendheid 
In de afgelopen jaren hebben veel ac-

countantskantoren gesneden in het 

personeel. Vaak is de rek er wat dat 

betreft wel uit, zegt analist Kishan 

Ramkisoensing (Rabobank). Maar 

wat moeten de accountants dan? Een 

interview naar aanleiding van een 

nog te verschijnen rapport over de 

toekomst van de sector. Pagina 24

Interne en externe auditor bij 
datamigratie: samenwerking loont

Bij het reduceren van IT-kosten kan de accountant/auditor vaak een zinvolle rol spe-

len. Zeker bij een datamigratieprogramma’s. En zeker als de interne en externe audi-

tor samenwerken. Pagina 39

Wie zijn de meest innovatieve 

MKB accountants?
Bezoek de Nationale Accountancy Awards

op 21 mei 2015 in Nieuwegein.
Meld u aan via AccountancyAwards.nl

Word lid van AccountantWeek.nl 

Vertrouwd, verfrissend en brutaal
Meld u aan en win een luxe 

weekend naar Dubai
AccountantWeek.nl is de opvolger van AccountancyNieuws en biedt online dagelijks het laatste nieuws over zaken 

als de controlepraktijk, accountancy 3.0, ICT, fiscaliteit en tuchtrecht. Meld u aan via AccountantWeek.nl, ontvang 

4 keer per jaar AccountantWeek Magazine en maak kans op een luxe reis voor 2 personen naar Dubai.

WELKOM BIJ ALEX VAN GRONINGEN  
KENNIS, NETWERK, CARRIÈRE VOOR FINANCIALS

WEBSITES EN MAGAZINES VOOR FINANCE PROFESSIONALS
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Veel kansen in opkomende markten
PROFESSOR JAN JONKER  
Het creëren van circulaire businessmodellen
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De snelle opkomst van kunstmatige intelligentie 

GENERATIE-EXPERT AART BONTEKONING

Het binden en boeien van generatie Z

THE NEXT TRANSFORMATION 
WAVES

M
&

A
 M

A
G

A
Z

IN
E

   
M

enA
.N

L 

3 • 2016

VOOR BEDRIJVEN EN PROFESSIONALS IN M&A, CORPORATE FINANCE & PRIVATE EQUITY IN DE BENELUX
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Frank Eggink Zoeken naar balans bij Damen Shipyards 

Willemien BootAuping schudt het bed stevig op

Menno van der Marel en Guido DubbeldProactieve aanpak cybercriminaliteit is noodzaak 

ASSOCIATION
Udo Kock Financiën Amsterdam in 2018 op orde

Beatríz García-Cos 
Muntañola Bekaert focust en benut schaalgrootte

WIJ HELPEN FINANCIALS 
Alex van Groningen helpt sinds 1994 finance 

professionals met het vergroten van hun ken-

nis, het uitbreiden van hun netwerk en het ver-

snellen van hun carrière. De afgelopen 20 jaar 

heeft Alex van Groningen met haar partners 

hard gewerkt aan het opbouwen van commu-

nities waarin deze drie sporen kennis, netwerk 

en carrière elkaar ondersteunen, elkaar krui-

sen en elkaar versterken.  Vijf vooraanstaan-

de communities brengen tezamen 110.000 

finance en M&A professionals bijeen. 

Zij zijn actief als Financieel Manager, Accoun-

tant, Business- en Group Controller, CFO, 

CHRO, Financieel Directeur, VP Finance, 

Hoofd Administratie, Credit Manager of Audi-

tor in AEX-, AMX-, middelgrote bedrijven en 

bij overheidsorganisaties of als professional in 

M&A, Corporate Finance en Private Equity. 

TOON UW WAARDE IN ONS
UNIEKE NETWERK 
Alex van Groningen biedt via een verreikend 

multimediaal platform finance professionals 

inspirerende mogelijkheden om verder te ko-

men in hun ontwikkeling van kennis, netwerk 

en carrière. Door uw waarde te tonen in dit 

unieke netwerk doet u als partner of adver-

teerder meer en betere zaken met finance 

professionals en hun organisaties. 

BENUT ONZE
MEDIACAMPAGNES
U kunt bij ons terecht voor uitgebreide mul-

timediale campagnes in onze magazines, 

websites, nieuwsbrieven en partnermailings. 

Met een online bereik van 50.000 bezoekers 
per maand, 130 nieuwsbrieven en 4 magazines  
bereikt Alex van Groningen ruim 110.000 finan-
ce & M&A profesisonals. 

ONTDEK UW TALRIJKE KANSEN 
In al onze uitgaven en publicaties staan 

actuele ontwikkelingen en thema’s centraal. 

Thema’s die wij uitdiepen in onze online en 

in print publicaties beslaan het hele werk-

veld van de finance professional. Knowhow, 

praktische informatie, visie en opinie worden 

uitgewerkt, toegelicht en gepubliceerd rond-

om 9 hoofdthema’s:

n Kapitaal & Financiering

n Accounting, Verslaglegging & Rapportage

n Controlling & Risicomanagement

n Financiële Analyse

n Strategie & Groei

n Finance & IT

n Wet & Regelgeving

n Carrière & Persoonlijke Vaardigheden

n Fusies en Overnames

De hoofdthema’s worden besproken via 

blogs, expertartikelen, nieuwsbrieven, co-

lumns, checklijsten, onderzoeken, whitepa-

pers, interviews en business casussen.

Alex van Groningen biedt een perfect podium 
om uw doelgroep op verschillende manieren 
te bereiken. Benut nu de talrijke en unieke 
mogelijkheden. Doe meer en betere zaken met 
invloedrijke finance en M&A professionals. 

BEREIK EN RAAK 110.000
FINANCIËLE PROFESSIONALS 
Op de volgende pagina vindt u een  

overzicht van alle titels van Alex van 

Groningen. Laat u verrassen door de uit-

gebreide mogelijkheden om uw organisatie 

onder de aandacht te brengen van deze 

 invloedrijke doelgroep.
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WIJ HELPEN FINANCIALS
VERDER 
Alex van Groningen helpt sinds 1994 finan-

ce professionals met het vergroten van hun 

kennis, het uitbreiden van hun netwerk en 

het versnellen van hun carrière. De afgelo-

pen 20 jaar heeft Alex van Groningen met 

haar partners hard gewerkt aan het op-

bouwen van communities waarin deze drie 

sporen kennis, netwerk en carrière elkaar 

ondersteunen, elkaar kruisen en elkaar ver-

sterken.  Vijf vooraanstaande communities 

brengen tezamen 110.000 finance en M&A 

professionals bijeen. 

Zij zijn actief als Financieel Manager, Ac-
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tuele ontwikkelingen en thema’s centraal. 

Knowhow, praktische informatie, visie en 

opinie worden uitgewerkt, toegelicht en 

gepubliceerd. Thema’s die wij uitdiepen in 
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Alex van Groningen biedt een perfect podium 
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CONTROLLER OF THE YEAR AWARD 2014

Roy VerhoevenVanderlande Industries Mark MollenTMC Holding Robert ScheenstraRandstad Nederland Huub HofstedeSchiphol Group Jaspert Meijburg
Stichting Zorggroep Alliade

Credit Management5 toonaangevendebest practices

AutomatiseringWanneer verdwijnen 
finance banen?

MAAK KENNIS MET DE FM CLUB
fmclub.nl

Q2  2014

KPMG: BEDRIJVEN KEREN 

TERUG NAAR HUN KERN WHO’S ON TOP IN LEAGUE 

TABLES 2014?
HUGO PEEK VAN ABN AMRO 

OVER CROSS BORDER DEALS

VOOR PROFESSIONALS IN M&A, CORPORATE FINANCE & PRIVATE EQUITY

Q1  2015

M&A DIRECTOR STEWART MCCRONE VAN PHILIPS

AANKONDIGING 
SPLITSING RAAKTE 
MIJN HART

“EEN COMMERCIËLE BIJLAGE VAN ALEX VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD”

Jeroen Dijsselbloem
Geen gemakkelijke weg uit crisis

Jeff Carr, CFO Ahold 
Streven naar continue 

verbetering 

Jack de Kreij, CFO Vopak

Vopak na 400 jaar nog steeds 
succesvol André de Waal 

Finance leidend in nastreven 

High performance-ambitie
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TITELS FM COMMUNITY CFO COMMUNITY M&A COMMUNITY

Cijfers FM.nl CFO.nl MenA.nl

Bereik 60.000 3.000 30.000

Doelgroepen n Financieel Managers
n Financieel directeuren
n Group- en Concern Controllers
n Financial- en Business Controllers
n Assistent Controllers
n Creditmanagers
n Hoofden administratie

n CFO’S
n Finance Directors
n Group- en Concern Controllers
n CEO’S
n Boardmembers

n M&A- en Corporate Finance 
adviseurs
n Bankiers
n General Counsel 
(Chief Legal Officer)
n Lawyers
n Private Equity en Venture Capital 
Investeerders
n M&A Directors

Lidmaatschap
FM Club 
300 leden

CFO Association
250 leden

M&A Community
800 leden

Online
FM.nl
35.000 unieke bezoekers

CFO.nl
6.000 unieke bezoekers

MenA.nl
20.000 unieke bezoekers

Magazines FM Magazine 
4 x per jaar, oplage 9.000
Uitgave FM Specials: 
n Big Data & Analytics 
n Financiering & Kapitaal
n Finance & IT
n  Financial & Accounting Software 

Corporate Finance
Thema’s 
Accounting & Verslaggeving, Business Con-
trol, Financiering & Vermogen, Risk & Com-
pliance, Human Capital & Skills, Strategie & 
Ondernemerschap, Finance & IT

CFO Magazine
4 x per jaar, oplage 1.500
Uitgave CFO Magazine:
n Q1
n Q2
n Q3
n Q4

Thema’s
Accounting & TAX, Capital & Finance, 
Risk, Control & Compliance, Human 
Capital, Digital Transformation, Public 
Finance, Corporate Growth

M&A Magazine
4 x per jaar, oplage 1.500
Uitgave M&A Magazine:
n Q1
n Q2
n Q3
n Q4

Thema’s
M&A Community, M&A Corporate,  
M&A Cross Border, M&A Private Equity,  
M&A Financial, M&A Legal, 
M&A Concultancy

Nieuwsbrieven
FM nieuwsbrief
2 x per week, oplage 30.000

CFO nieuwsbrief
1 x per week, oplage 600

M&A nieuwsbrief
2 x per week, oplage 5.000

LinkedIn
Finance Professionals Netherlands
26.000 leden

CFO Netherlands
900 leden

Fusie en Overname
6.000 leden
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DIGITAL TRANSFORMATIONERP-IMPLEMENTATIE BIJ SCHUBERG PHILIS

Schuberg Philis zocht een partner die ze kon helpen met de ontbrekende exper-tise. Ze vonden een no-nonsense partij die hen inzicht in de markt gaf en hielp te bepalen wat ze echt belangrijk vonden aan een nieuw systeem en minder belangrijk. Zo hebben ze hun prioriteiten goed in kaart gebracht. De tweede stap was om mensen intern vrij te maken voor de klus. “In het team zat één van onze directeuren die veel affiniteit en ervaring had met veranderprocessen met ICT”, aldus Tuppe. “Ook de CTO en CIO zijn ingeschakeld die beide goed de koppe-ling konden maken tussen systemen, informatie en de business. Daarnaast was het Finance team betrokken. Voor de technische kant hadden we een van onze mission critical engineers die weet wat complexe en veilige IT omgevingen zijn en wat 100 procent beschikbaarheid betekent ook voor een ERP applicatie. Zelf kwam ik ook in het team voor onder andere het financiële deel. Er stond toen een goed team dat het vertrouwen had van het hele bedrijf om dit project tot een goed einde te brengen.”
Toen kwam de pakketselectie. Het ERP-team maakte een short list van pakketten die in aanmerking kwamen en UNIT4 Agresso kwam er het beste uit. “We hebben met verschillende leveranciers demo”s gehouden en UNIT4 kon het beste inhaken op hoe wij de wereld zien”, licht Hans Tuppe de keuze toe. “Op 9 van de 10 vragen hadden ze een goed antwoord. De experts van UNIT4 hadden zich goed ver-diept in onze case. Bij de andere partijen kwam er veel maatwerk bij kijken en bij UNIT4 Agresso was een goede match met onze wensen en ook ons zogenaamde costmodel, een voor onze business be-langrijk tool. Dat was echt een knock-out criterium voor de aanschaf. Het pakket was wel prijzig in initiële aanschaf, maar we hebben de onderhoudskosten uiter-

aard ook meegenomen in de business case en daarmee viel het wel weer mee.”
LIVE GAAN
“Binnen zes maanden na de start van het traject gingen we live. Dit hebben we in een aantal stappen gedaan en de organisatie heeft het goed opgepakt. We hebben trainingen gegeven om onze mensen het werken met het nieuwe sys-teem snel eigen te maken.” Waarom is het project goed verlopen? “Ik denk dat het belangrijk is dat we vooraf een heel goed business script hebben gemaakt van onze aanpak. De moeilijke beslissingen hebben we bij het maken van dat script direct genomen. Dit gaan we doen en dit gaan we niet doen. We hebben ook de kosten met UNIT4 goed doorgerekend. Welke modules gaan we gebruiken nu en in de toekomst? Het voordeel van dit business script was vooral dat het een mandaat gaf aan het implementatieteam. Ook kwam het de snelheid erg ten goede. Dat is dan ook meteen een geleerde les voor een implementatie. Bereid je goed voor door te bedenken hoe de dag eruit ziet dat het nieuwe systeem in gebruik is. Maak een helder en gedetailleerd business script en hou je daar vervolgens aan.”Een andere belangrijke succesfactor van de implementatie was het samenstellen van een interne focusgroep. “Meestal komen de experts van de leverancier een deel van de implementatie verrichten. Veel van de verdere inrichting van het pakket wordt, ook vanuit kostenoverwe-gingen, overgelaten aan de klant. Tegen-over het team van de leverancier moet dan qua omvang minimaal een zelfde team vanuit de klant staan. Ze trainen de mensen en daarna sta je er ergens dan wel alleen voor. Vanwege kennisachter-stand en veelal ook focus en tijdsgebrek gaat de klant in het project dan snel achterlopen. Dat geeft een onbevredi-

gend gevoel en veel mislukkingverhalen komen daar vandaan. Bij Schuberg Philis is daarom besloten een toegewijd team samen te stellen bestaande uit eigen mensen en UNIT4 mensen. In dit kern-team ontstond een hechte samenwerking tussen UNIT4’s mensen en onze eigen mensen. Successen behaalden ze samen en vierden ze samen. Dat is ook een leu-kere manier van werken voor de UNIT4 mensen. Uiteraard was het wennen voor beide partijen, maar ik zou het in een volgend traject weer hetzelfde doen.” 
Het implementatieteam besteedde ontzettend veel aandacht aan testen. “Iets over de schutting gooien werkt niet. Je moet zeker weten of iets werkt”, vindt Hans Tuppe. “Een bekende uitspraak in die context is; Een project is klaar zodra het voor je begint te werken. Een ERP-sys-teem moet je organisatie op een gegeven moment gaan passen als een jas. Dat lukt met het flexibele pakket van UNIT4. We kunnen door gebruik te maken van de bouwstenen van UNIT4 Agresso heel veel zaken zelf op functioneel niveau wijzigen en features inbouwen die we er in willen hebben. Dit bespaart ons veel tijd en kos-ten. Het is een hele open omgeving, dus dat is prettig voor een groeiend bedrijf als het onze. Met de implementatie is onze organisatie in één klap in de moderne tijd terecht gekomen. We kunnen onze papierstromen reduceren, meer doen met minder mensen, interfaces maken met ons costmodel, enzovoorts. Ook stelt het ons in staat allerlei analyses te draaien. Via de tool Tableau kunnen we zeer veel informatie ontsluiten uit het bronsysteem. Tableau zet dit vervolgens om in krachtige visualisaties. Kortom, we kunnen zeker spreken van een bevre-digend resultaat waar we met een erg goed gevoel op terugkijken en nog veel toekomstmogelijkheden in zien.” •ERP-implementatie bij Schuberg Philis: 10 geleerde lessen 

1. Denk oorspronkelijk. 2. Verzamel de juiste dedicated mensen om je heen. 
3. Verzamel alle beschikbare informatie en leer daar van.  
4. Maak een groot project klein. 5. Testen, testen, testen (hoe weet je anders of je goed zit?). 
6. Werk nauw met de leverancier(s) samen en bedenk goed wie wat doet. 
7. Besteed veel aandacht aan scoping – Wat wil je wel en wat wil je niet?  
8. Houd het kort (de wereld is in zes maanden al weer veranderd). 
9. Zorg voor mandaat in de organisatie.  10. Vier je successen.

“BEREID JE GOED 
VOOR DOOR TE  
BEDENKEN HOE DE 
DAG ERUIT ZIET DAT 
HET NIEUWE SYSTEEM 
IN GEBRUIK IS”
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O
utsourcing specialist Schu-

berg Philis (56 miljoen euro 

omzet en 170 FTE) timmert 

hard aan de weg sinds de 

oprichting ruim 10 jaar 

terug. Klanten kiezen Schuberg Philis 

als outsourcing-partij voor applicaties 

waarvan het essentieel is dat ze altijd 

beschikbaar zijn. Voor sommige van 

deze applicaties kunnen problemen 

met beschikbaarheid een dermate grote 

impact hebben, dat ze maatschappijkri-

tisch worden in plaats van bedrijfskri-

tisch. De exclusieve focus op 100 procent 

beschikbaarheid en klanttevredenheid is 

sinds de oprichting tien jaar geleden de 

drijvende kracht achter Schuberg Philis. 

Finance Manager Hans Tuppe komt uit 

de ICT-wereld en werkte in het verleden 

voor onder meer Getronics en Atos Ori-

gin. In 2006 begon hij bij Schuberg Philis 

waar heel nadrukkelijk sprake is van 

betrokkenheid bij de business. 

De drie oprichters van Schuberg Philis 

constateerden voor ze het bedrijf opricht-

ten dat IT-leveranciers vaak heel hard 

werkten, maar vaak toch maar een mager 

zesje of een onvoldoende scoorden bij 

hun klanten. “Bij een dergelijke lage score, 

ben je alleen bezig om incidenten op te 

lossen of te verklaren. Dat is niet bevre-

digend”, zegt Tuppe. “Bovendien hebben 

we ervaren dat er pas ruimte ontstaat 

om met onze klant over innovatie in 

gesprek te gaan, als je een 8 of hoger 

scoort op klanttevredenheid. Volgens ons 

is een intensieve relatie met de klant een 

voorwaarde om die 8 te kunnen scoren en 

vast te houden. Onze klanten hebben im-

mers besloten om een cruciaal onderdeel 

van hun bedrijfsvoering aan ons uit te 

besteden. Het opbouwen van dat vertrou-

wen is de basis voor een tevreden klant.”

ERP-IMPLEMENTATIE – 

HET VOORTRAJECT

Bij een groeiende onderneming zoals 

Schuberg Philis hoort ook een adequate 

IT-omgeving voor de administraties. 

Een ERP-pakket stond al een tijdje op 

het verlanglijstje. “We wilden groeien 

en automatiseren. We werkten met 

een combinatie van interne tools, eigen 

procedures en losse applicaties voor het 

financiële projectenbeheer van projecten, 

de inkoop, contracten en boekhouding. 

Informatiedeling tussen die pakketten 

was niet mogelijk”, zegt Hans Tuppe. 

“Dan ga je je als bedrijf toch richten op 

een ERP-systeem waarbij je de verbanden 

veel beter ziet dan bij losstaande samen-

werkende applicaties.”

Bij Schuberg Philis realiseerden ze zich 

dat een dergelijk implementatietraject 

niet zonder risico’s was. “Aan het begin 

van het traject hebben we daarom heel 

oorspronkelijk gedacht en besloten 

de eerste aannames rondom dit soort 

trajecten los te laten. Wat weten we écht 

van ERP? Niks eigenlijk. Hoe kunnen we 

daarom optimaal gebruik maken van de 

beschikbare kennis en kunde die over 

het onderwerp beschikbaar is? Als eerste 

hebben we allerlei business cases van 

anderen bekeken om te zien wat daar 

goed is gegaan en welke zeperds zich 

hebben voorgedaan.”

Systeem moet 

organisatie passen 

als een jas

“Ik kende de spookverhalen uit de markt over ERP-implementaties. Een mislukking zoals uit die verhalen 

wilden we natuurlijk niet, maar wat wilden we wel?” Aan het woord is Hans Tuppe, Finance Manager bij 

Schuberg Philis, die recentelijk samen met zijn team succesvol het ERP-pakket UNIT4 Agresso invoerde. 

Tuppe, de spil in dit project, vertelt over zijn ervaringen. 

TEKST JEPPE KLEYNGELD  FOTOGRAFIE MARK VAN DEN BRINK

“WE ZIJN EERST 

ALLERLEI BUSINESS 

CASES VAN ANDEREN 

GAAN BEKIJKEN EN 

WAT DAAR GOED 

EN NIET GOED IS 

GEGAAN” 
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TITELS ACCOUNTANTWEEK
CONTROLLERS 
NETWERK

CHRO

Cijfers AccountantWeek.nl Controlling.nl CHRO.nl

Bereik 20.000 15.000 30.000

Doelgroepen n Accountants
n Register Accountants

n Controllers
n Group en Concern Controllers
n Business en Financial Controllers
n Assistent Controllers

n CHRO
n HR Directeur
n HR Manager

Lidmaatschap Accountant Week Community Controllers Netwerk CHRO Community

Online
AccountantWeek.nl
15.000 unieke bezoekers

Controlling.nl
2.000 unieke bezoekers

CHRO.nl
2.000 unieke bezoekers

Magazines AccountantWeek
4x per jaar, oplage: 15.000
Uitgave AW Magazine:
n Q1
n Q2
n Q3
n Q4

Thema’s:
Vaktechniek, Fiscaal, Finance, 
Tuchtrecht, In Business, Q&A, ICT

FM Magazine 
4 x per jaar, oplage 9.000
Uitgave FM Specials: 
n Big Data & Analytics
n Financiering & Kapitaal
n Finance & IT
n De financiele functie 3.0

CHRO Magazine
4x per jaar, oplage: 1.500
Uitgave CHRO Magazine:
n Q1
n Q2 
n Q3 
n Q4 

Thema’s:
Talent Management, Leiderschap, 
HR Communicatie, Cultuur Ma-
nagement, Business Modelling, 
Performance Management en HR 
Analytics

Nieuwsbrieven Accountant Week nieuwsbrief
5x per week

Controlling Nieuwsbrief
1x per week

CHRO nieuwsbrief
1x per week

LinkedIn
Accountant Week
8.500 leden

Controllers Netwerk
800 Leden

HR Professionals Netherlands
26.000 leden

 Chief Human Resources O�cer
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VOOR ELK VAN ONZE TITELS HANTEREN WIJ DEZELFDE TARIEVENLIJST

KOM IN BEELD BENUT DE MOGELIJKHEDEN BEHAAL UW DOELSTELLINGEN

Websites

70.000+ unieke 
bezoeken per maand 

  

Unieke bezoeken per maand: 
n FM.nl: 35.000 
n CFO.nl: 6.000  
n MenA.nl: 20.000
n AccountantWeek.nl: 15.000
n Controlling.nl: 2.000
n CHRO.nl: 2.000

n Genereer naamsbekendheid en traffic 
naar uw website of evenement. 

n Deel uw kennis en verhoog uw naams-
bekendheid en relevantie onder financi-
ele professionals

Nieuwsbrieven 
 

44.000+ lezers 

150 nieuwsbrieven 
per jaar 

Abonnees:
n FM.nl:  30.000
n CFO.nl: 500
n MenA.nl: 5.000
n Controlling.nl 2.000
n CHRO.nl: 2.000
n AccountantWeek.nl: 3.500

n Bereik en mobiliseer duizen   den financi-
ele professionals en verhoog de traffic 
op uw website

Magazines

 

37.000 lezers 

16 magazines per 
jaar

4 magazines per 
kwartaal 

Abonnees, leden en relaties doelgroep: 
n FM Magazine: 9.000
n CFO Magazine: 1.500
n M&A Magazine: 1.500
n Accountant Week: 25.000

n Bevestig uw reputatie en merk
n Deel uw thought leadership

TARIEVEN

UW PRINT CAMPAGNE FORMAAT TARIEF 

1/1 pagina advertentie 215 x 285 mm (3mm afloop,  
geen tekst 15 mm van de rand) € 3.000,- incl. advertorial in nieuwsbrief 

2/1 pagina advertentie 430 x 285 mm € 4.500,- incl. advertorial in nieuwsbrief

Aanleveren column 1/1 pagina Circa 500 woorden + portretfoto € 2.500,- incl. online doorplaatsing

Aanleveren artikel of business  
case/branded content + doorplaatsing 3 pagina’s circa 1.500 woorden € 3.500,- incl. online doorplaatsing

Interview / business case  
incl. journalist en fotografie 3 pagina’s circa 1.500 woorden € 4.500,- incl. online doorplaatsing

Banderol 220 x 120 mm € 6.500,- incl. advertorial in nieuwsbrief

UW ONLINE CAMPAGNE FORMAAT TARIEF 

Bannering n Leaderbord (728 x 90)   
Bovenaan site

n Rectangle (336 x 280)   
Tussen de artikelen

n € 45,- CPM  
(per duizend impressies)

n € 45,- CPM  
(per duizend impressies)

Advertorial (tekstadvertentie) nieuwsbrief Circa 50-80 woorden, optioneel logo. Max. 
50kb (jpeg/gif) of 30kb (flash) 

€ 950,- per advertorial

Content marketing:
Publiceer relevante en actuele content die 
inspeelt op de informatiebehoefte

n Artikel van ca. 1.500 woorden
n Interview / business case 
n Column van circa 500 woorden

€ 750,-  per artikel

Partnermailing Nieuwsbrief in uw huisstijl  € 2.500 vast tarief. € 0,37 cent per geselec-
teerd adres. € 7.500 voor 20.000.

Whitepaper incl. email adressen Als PDF in de whitepaper bibliotheek € 750,- per plaatsing


