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RSM HAALT GELD OP 
VOOR ONDERZOEK 
LYMFKLIERKANKER
Bij de vierde editie van De Hollandse 100, georganiseerd door de Stichting 
Lymph&Co, stonden op 18 maart vier RSM-collega’s aan de start. Het 
team wist met deze actie het mooie bedrag van € 8.381 bij elkaar te 
fietsen en te schaatsen voor onderzoek naar lymfklierkanker. 

RSM en Key2Control hadden dit jaar de krachten gebundeld in één team: 
Mathijs Mennen, Lucas Janssen, Vincent Theunissen en Jan Houben 
gingen namens RSM de sportieve uitdaging aan. Zij reisden af naar 
Heerenveen, omdat De Hollandse 100 dit jaar plaatsvond in en rondom 
schaatstempel Thialf. Op het programma stond wederom 10 kilometer 
schaatsen, gevolgd door 90 kilometer fietsen. In totaal bracht het 
evenement ruim € 315.000 op.

FACTS & FIGURES

STAATSSECRETARIS BEZOEKT 
KANTOOR ROERMOND
 
RSM-partner Chris Ketelaars ontving op zaterdag 3 maart Raymond Knops, 
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op het kantoor 
van RSM in Roermond. Knops kwam samen met locoburgemeester Angely 
Waajen-Crins praten met enkele Roermondse ondernemers over het belang - en 
de intensivering - van de euregionale samenwerking. RSM was graag gastheer, 
aangezien het kantoor door de België-Nederland Desk en Bureau Duitsland de 
cultuur van de buurlanden begrijpt en al jaren internationale barrières wegneemt 
bij cliënten. Ketelaars sprak onder andere enthousiast over de internationale 
samenwerking binnen het RSM-netwerk, dat bestaat uit ruim 800 kantoren in
120 landen. ‘Grensoverschrijdend ondernemen zit in het RSM-DNA.’

RSM NEEMT 
KANTOOR 
HOOGLAND OVER
RSM Netherlands Holding N.V. heeft per 1 maart 
jl. de activiteiten van Accountantskantoor 
Hoogland B.V. uit Alkmaar overgenomen. Op 
die manier verstevigt RSM haar positie in de 
regio en profiteren cliënten van Hoogland van 
de aanwezige kennis en samenwerking binnen 
het netwerk dat wereldwijd de zesde is. Rudolf 
Winkenius, bestuursvoorzitter RSM Netherlands: 
‘De persoonlijke en betrokken benadering van 
cliënten door Hoogland sluit goed aan bij onze 
werkwijze. Daarnaast past de overname in het 
realiseren van onze groeidoelstelling.’

‘Door de overname door RSM zijn we verzekerd 
van een hoogwaardige dienstverlening voor onze 
cliënten. RSM heeft dezelfde visie als wij en stelt 
Hoogland in staat versneld stappen te maken 
om deze visie te verwezenlijken’, aldus Bas 
Michielsen, eigenaar van Accountantskantoor 
Hoogland. Klanten van Hoogland behouden hun 
vaste contactpersonen. ‘Zij zullen merken dat 
het contact niet verandert, maar wel dat de 
kwaliteit van de dienstverlening verbetert.’

NEDERLANDSE 
BEDRIJVEN IN  
FINALE EUROPEAN 
BUSINESS AWARDS
Genomineerde ondernemingen uit heel Europa 
voeren op 22 en 23 mei tijdens de finale in 
Warschau gesprekken met juryleden van de 
European Business Awards. Ze wonen die dag 
ook diverse lezingen bij. Tijdens het afsluitende 
galadiner worden de Europese winnaars bekend-
gemaakt. RSM International is ook dit jaar weer 
sponsor. 

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan 
de volgende editie (European Business Awards 
2018-2019)? Of wilt u meer weten over de 
categorieën waarvoor u zich kunt aanmelden, 
neem dan contact op met Angelique Timmer 
(atimmer@rsmnl.nl) of neem een kijkje op
www.businessawardseurope.com. 

SUSTAINABILITY SEMINAR 
RSM EN ABN AMRO
Ruim honderd relaties van RSM en ABN AMRO waren donderdag 12 
april aanwezig in de Circl - het innovatieve en circulaire paviljoen naast 
het hoofdkantoor van de bank aan de Zuidas in Amsterdam - voor het 
sustainability seminar. Trendwatcher en filosoof Ruud Veltenaar lichtte 
daar de belangrijkste drijfveren achter de transitie naar een duurzame 
leefomgeving en circulaire economie toe. Wat zijn de kansen en risico’s 
die deze transitie met zich mee brengt? Waar te beginnen? Hoe helpt 
rapportage over duurzaamheid een organisatie verder? En hoe krijgen 
ondernemers duurzame investeringen gefinancierd? Aan de hand van 
voorgelegde dilemma’s maakten David Boekel (sustainability expert bij 
RSM) en Hein Brekelmans (hoofd Sustainability Finance Desk bij ABN 
AMRO) de aanwezigen wegwijs in de verschillende onderwerpen.

David Boekel, sustainability expert bij RSM

Vlnr Jan Kees van der Leek (RSM), Alison Rose (Britse 

Ambassadeur in België), Aydin Acik (AFWEU)

Britse Ambassadeur Alison Rose omringd door winnaars Benelux


