Pleased to meet you
Chris Ketelaars (58) is partner/belastingadviseur bij RSM.
Samen met Roel Wienen is hij verantwoordelijk voor de
kantoren Roermond en Venlo. Chris is een verbinder, zowel
zakelijk als privé. “Het is fantastisch om mensen met
elkaar in contact te brengen.”
MAATSCHAPPIJ
Chris woont met zijn vrouw MarieJosé (57 – lerares op de basisschool) in
Melick, net buiten Roermond. Zoon Juul
(28) studeerde corporate finance aan de
Universiteit van Maastricht en dochter
Loes (26) was een van de eerste master
of arts in media innovation aan de NHTV te
Breda. Beiden zijn al geruime tijd het huis
uit.
In aanvulling op zijn volle zakelijke agenda
legt hij een grote maatschappelijke
betrokkenheid aan de dag. Zo heeft hij
zitting in het dagelijks bestuur van de
stichting Vrienden van Laurentius, een
stichting gericht op de realisatie van
projecten zonder budget rondom het
ziekenhuis van Roermond en heeft hij
een plek in het bestuur van de Roermond
City Swim, de organisatie van het tweede
grootste zwemevent in natuurwater van
Nederland. In een landelijke samenwerking
met Maarten van der Weijden wordt
geprobeerd om zoveel mogelijk geld op te
halen voor de strijd tegen kanker.
Verder is hij gitarist/zanger in een band.
Muziek is ook zijn levensmotto: ‘Als je de
juiste toon raakt in het leven, ben je altijd
succesvol.’ Hij zet zich daarnaast in voor de
ontwikkeling van het Duits-Nederlandse
netwerk van sponsoren rond voetbalclub
VVV-Venlo en neemt als coach deel aan
het Crossborder Young Talent Program
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van de Fontys Hogeschool in Venlo. Als er
dan nog tijd over is doet hij aan spinning en
zeilen.
Het is druk, maar het geeft ook veel
positieve energie. “Naarmate ik ouder
word, ben ik steeds beter in staat om mijn
netwerk aan te wenden en om die reden
is het voor mij belangrijk om midden in
de maatschappij te staan. Ik geniet ervan
als ik zie dat mijn collega’s op kantoor dit
voorbeeld volgen. Juist met het werk bij
een stichting, mijn muziek en mijn zakelijke
en privé-contacten kan ik verbindingen
leggen die goed zijn voor alle partijen.”
En aangezien aan ieder goed doel wel
het Limburgse bedrijfsleven gekoppeld
is, lopen hobby, zakelijke verbinding en
maatschappij vaak naadloos in elkaar over.
GRENS
Als adviseur binnen de RSM-adviestak
Büro Deutschland komen veel van zijn
klanten van over de grens: uit Duitsland,
Zwitserland en Oostenrijk, soms ook
uit Italië tot Nieuw-Zeeland aan toe.
Zijn kracht is om grensoverschrijdende
bedrijven bij elkaar te brengen, ze te
herstructureren, arbeidsrechtelijke
vraagstukken op te lossen of daar een
bijdrage aan te leveren.
In het zuiden van Nederland zijn de
grenzen van de Euregio een stuk
minder prominent aanwezig dan in

het noordwesten. “Om hier succesvol
zaken te doen, moet men de hiërarchie
van de Duitse cultuur snappen, die
immers het volledige proces beïnvloedt.”
Chris voorziet dat in de toekomst de
grensoverschrijdende samenwerking
gemakkelijker zal worden, maar ook nu al
zijn de kansen voor het bedrijfsleven legio.
“Noordrijn-Westfalen is op het gebied van
ondernemen al vele malen groter dan de
Randstad, business is hier booming! De
grootste uitdaging is misschien wel om
te voorkomen dat onze jeugd wegtrekt
naar het westen.” Een overtuiging die
inmiddels weerklank heeft gevonden in de
Limburgse politiek.
TOEKOMST
Als verbinder vindt hij het mooi om
te ervaren hoe het nationale en
internationale RSM-netwerk zijn
vruchten afwerpt. “We werken al jaren
uitstekend samen binnen ons netwerk
bij vraagstukken en op het gebied van
bemensing van de vaktechnische bureau’s.
Je ziet collega’s voor elkaar in de bres
springen. Prachtig om te zien. Gezien het
aantal jonge werknemers bij ons, denk ik
dat we een mooie toekomst voor de boeg
hebben. Wij zijn een goede werkgever en
dat is het allerbelangrijkste om te kunnen
overleven. Je moet talenten binnenhalen
en binnenhouden.”
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