Pleased to meet you

“EEN
PRACHTIG
VAK IN EEN

TURBULENTE
WERELD”

LAURA BLES-TEMME (47) GEEFT ALS PARTNER BELASTINGADVIES BIJ RSM LEIDING
AAN DE FISCALE PRAKTIJK IN AMSTERDAM. ZIJ IS HEAD OF TAX, ALS PRACTICE LEADER
VERANTWOORDELIJK VOOR DE BELASTINGADVIESTAK BINNEN RSM EN TREKKER VAN
DE ADVIESGROEP FAMILIEBEDRIJVEN. NAAST HAAR WERK BIJ RSM ZAT ZE ACHT JAAR
IN HET BESTUUR VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS. MET HAAR
MAN (ONDERNEMER MET EEN ICT-BEDRIJF), TWEE SUPERMEIDEN SUZANNE (14) EN
EVELINE (12) EN ERNSTIG MEERVOUDIG BEPERKTE ZOON THOMAS (8) WOONT ZIJ IN
OUDERKERK AAN DE AMSTEL.
VANESSA VAN ZALM

SANDER NIEUWENHUYS

“Onze kantoren zijn landelijk gezien met
elkaar verweven, waardoor we kennis
kunnen bundelen. Zodoende versterken
we elkaar als specialisten en zetten we
een sterk Bureau Vaktechniek neer.”
'Naarmate haar carrière - sinds 1994
werkzaam bij RSM - vordert, merkt zij
dat de focus steeds meer verschuift van
puur vakinhoudelijk naar het zijn van een
allround sparringpartner. “Minder met je
neus in de boeken en meer in gesprek met
cliënten.”
NYENRODE
Het in de markt zetten van de adviesgroep
Familiebedrijven gebeurt in nauwe
samenwerking met Nyenrode Business
Universiteit. De vaktechnische overleggen
voor de fiscalisten vinden daar plaats en
met RSM-hoogleraar Familiebedrijven en
Bedrijfsoverdracht Roberto Flören worden
er rondetafelsessies georganiseerd. In het
Nyenrode Private Wealth Management
Programma doceert Laura over zaken
rondom ouder-kind-bedrijfsopvolging,
en verder heeft zij zitting in RSM’s Private
Client Services, het internationale team
voor advisering van familiebedrijven
en vermogenden. “De adviesgroep
Familiebedrijven is niet nieuw, maar voor
het eerst zetten wij dit echt neer als ons
specialisme en maken wij duidelijk dat wij
een hele sterke adviseur zijn op dit terrein.”
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GEZIN
Als haar werkdag erop zit, heeft ze tijd om
van haar gezin te genieten. De dochters
vinden het gezellig om met hun moeder
te shoppen, maar ook voor huiswerk of
hockeywedstrijden is Laura in de buurt.
Zoon Thomas, ‘de leukste jongen ter
wereld’, heeft vanaf zijn geboorte een
zware hersenafwijking en had daardoor
ernstige epilepsie. Na een bijzondere
operatie is hij epilepsievrij en maakt hij
kleine stapjes in zijn ontwikkeling. Zo kan
het gezin tegenwoordig ook op de fiets
op pad, met Thomas voor op de tandem.
Laura: “Denk niet in wat niet kan, maar
kijk naar de mogelijkheden. Niet alles lukt,
maar je moet het zeker proberen. Een
halfzijdig verlamd jongetje op ski’s zetten
slaat natuurlijk nergens op, maar als hij
dan schaterlachend wegskiet is dat echt
te gek!”
INZET
Elke dag is te kort, maar wel goed
besteed. Aan Stichting C-bilt, die een
methode onder de aandacht brengt om
taalbegrip te meten van kinderen die, zoals
Thomas, niet kunnen spreken. Of aan
Epilepsievereniging Nederland, waarvoor
Laura vrijwilliger is. Maar ze is ook lid van
de Rotary Club Amsterdam-Noord en
organiseert collectes voor Handicap.nl in
het dorp. “Als ik een verzoek krijg om me

in te zetten voor dit soort dingen dan zeg
ik geen nee. Vaak zijn er ook projectjes
die we met het hele gezin kunnen doen.
Een voorbeeld is het schaatsevent
voor Stichting Syndroom van de Lach,
waarvoor we net zo lang samen geoefend
hebben totdat Thomas het op dubbele
ijzertjes twee rondjes volhield. Dat zijn
onze fijnste momenten, wanneer we met
z’n vijven samen actief bezig zijn.”
FLEXIBILITEIT
Natuurlijk zijn er ook ‘uitdagingen’.
“De combinatie werk en gezin was best
heel ingewikkeld, zeker toen Thomas
erg ziek was als gevolg van de hevige
epilepsie. Flexibiliteit van onszelf, maar
ook van onze collega’s, heeft ervoor
gezorgd dat mijn man en ik toch altijd
ons werk goed konden doen. Ik ben heel
happy met hoe wij het als gezin fixen
en ook hoe wij op kantoor steeds de
professionaliseringsslagen maken die
nodig zijn. Als belastingadviseurs hebben
we een prachtig vak in een wereld die
enorm in beweging is en dat levert een
interessant krachtenveld op. Saai en rustig
is het in elk geval nooit, ook niet na 25
jaar.”

