PLEASED TO MEET YOU

WILLEM
GROENEVELD

ACCOUNTANT WILLEM GROENEVELD (51) IS SINDS 2007 PARTNER BIJ RSM IN
ROTTERDAM, TOEN NOG TEMPELMAN. ZIJN MKB-PRAKTIJK IS IN DE LOOP DER
JAREN STEEDS INTERNATIONALER GEWORDEN DOOR HET INTERNATIONALE
NETWERK VAN RSM. IN ZIJN VRIJE TIJD BRENGT HIJ HET LIEFST TIJD DOOR MET
ZIJN GEZIN, IS HIJ KERKELIJK ACTIEF EN VINDT HIJ HET LEUK OM TE KLUSSEN.
GWEN VAN LOON

Door de week gaat Willem helemaal op in
zijn werk, onderhoudt hij contacten met
klanten, en zijn (internationale) collega’s
en wordt hij soms geleefd door deadlines.
‘Maar aan het eind van de week is het
dan meestal ook klaar. Daarna mag de
concentratie even zakken. Er is niets
mis met hard werken, maar er moet ook
ruimte zijn voor ontspanning.’
Willem geniet van zijn rol als accountant/
adviseur/klankbord voor zijn klanten. ‘De
aardigheid van een mkb-praktijk is dat je
daar als partner zelf ook mee te maken
hebt, er is veel herkenning en begrip voor
je mede-ondernemers. Net als ieder
andere directeur-grootaandeelhouder
heb ik hart voor de zaak en wil je daar
alles uit kunnen halen. Daarin heb je dus
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dezelfde verantwoordelijkheid. Dat je met
kleine ondernemers, familiebedrijven en
corporates mee mag denken over actuele
zaken die spelen en dat ze je inbreng
waarderen, geeft veel arbeidsvreugde.’
HUISARTS
Kort na zijn komst bij RSM in 2003
heeft hij zich vooral bijgespijkerd op het
fiscale vlak. ‘Al moet ik zeggen dat het
onvermijdelijk op het niveau van een
huisarts blijft. Voor echt specialistische
kennis raadpleeg ik uiteraard de
deskundigen in ons RSM-netwerk. Dat
is het voordeel van de aansluiting bij een
groter geheel: zo heb je alle benodigde
kennis dichtbij en hoef je niet eerst te
shoppen buitenshuis.’

FRANS STROUS

Het leuke aan werken in de accountancy
vindt Willem dat het altijd gaat om
mensenwerk. ‘Ook al werken we in
een branche die te maken heeft met
veel technische regelgeving, het blijft
tegelijkertijd een mensintensief proces.’
Hij had het logisch gevonden als daar
tijdens de opleiding meer aandacht aan
was gegeven. ‘Als je mede-eigenaar
van een kantoor wordt, komen daar
vervolgens weer allerlei aspecten bij waar
eerder nooit aandacht voor is geweest.
Hoe je dat op een goede manier doet, is
soms best een uitdaging.’
GEZELLIGHEID
Dat geldt niet alleen op het werk.
‘Intermenselijk verkeer is altijd uitdagend’,

stelt Willem. Dat ervaart hij ook bij zijn
vrijwilligerswerk in zijn woonplaats Tholen
- of dat nu in een schoolbestuur is of
binnen de kerkgemeenschap - en in de
omgang met zijn kinderen die uiteraard
ook verschillend zijn. Naomi (22), Deborah
(21), Simeon (17) en Eva (12) wonen alle
vier nog thuis. ‘Mijn vrouw en ik genieten
erg van de gezelligheid die dat met zich
meebrengt.’
Het fijne aan het wonen in Zeeland is dat
hij in het weekend altijd het buitengevoel
ervaart. ‘Marja en ik wandelen en
fietsen graag. Dat kan hier fantastisch.’
Klussen heeft hij ook altijd veel gedaan.
Die handigheid heeft hij geërfd van
zijn vader, die hem altijd graag helpt
bij een nieuw ‘project’. ‘Mijn vader was
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timmerman voordat hij ging werken bij
Rijkswaterstaat. Hij heeft zijn praktische
klusgen duidelijk aan mijn broer en mij
doorgegeven.’

dagelijkse werk.’ Op het moment is het op
dat vlak rustiger. Het huis is inmiddels af
en zijn kinderen zijn – vooralsnog – niet
met het klusvirus behept.

RUÏNE

Dat betekent niet dat Willem stil
zit. Lang maakte hij deel uit van een
schoolbestuur, tegenwoordig is hij naast
zijn drukke gezinsleven vooral actief
binnen de gereformeerde Ichthuskerk. Eerder had hij wisselende rollen
in de kerkenraad, momenteel is hij
kerkrentmeester, verantwoordelijk
voor het beheer van de middelen en het
onderhoud van de gebouwen. ‘Ik voel me
verantwoordelijk en vind het belangrijk
dat we als accountant in bredere zin
dan puur onze beroepsuitoefening onze
maatschappelijke rol waarmaken.’

Met z’n drieën stripten ze zijn huis toen
Willem en Marja terugkeerden naar hun
geboortegrond. ‘Eigenlijk hebben we
destijds een ruïne gekocht. Alleen de
buitenmuren zijn blijven staan. Daarna
hebben we het huis met z’n allen –
een vriend van me hielp ook – weer
opgebouwd. Het fysieke werk heb ik altijd
als een uitlaatklep ervaren. Ik vind grovere
houtbewerking leuk om te doen, maar
ook metselen of zelf meubels maken
zijn een aardige afwisseling met mijn

