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Het integrale van de drie-eenheid fiscaal, bancair en  
bedrijfskundig is het grote voordeel 

NH Adviseurs helpt 
dromen realiseren 
Door Susan Verheij 

De advertentie prijkt al enige tijd in Zakelijk Helmond. Hun slogan luidt: ‘Kan het anders? Wij denken van wel’. Het 
neigt naar Yes we can van Obama. “We helpen dromen te realiseren,” zegt Ad van de Nieuwenhof. Zo dat is nog eens 
een uitspraak. Een overtuigende glimlach volgt. Menig ondernemer droomt van een financieel goede toekomst of 
meer grip op de dagelijkse gang van zaken, soms leidt dat tot slapeloze nachten. Ad van de Nieuwenhof en zijn com-
pagnon Peter Hulsen geven aan; Een goed advies leidt tot rust. Toch onthouden zij zich niet van zaken die bij menig 
bedrijf tot onrust leiden. Peter Hulsen: “Wij doen geen boekhouding, geen jaarrekeningen en openen ook geen bank-
rekeningen. We zijn geen bank en geen accountant.” Wel hebben zij van drie disciplines veel kennis.  NH Adviseurs laat 
ondernemers en managers in drie disciplines - bancair, fiscaal en bedrijfskundig - vooruit kijken. Het integrale  van die 
drie maakt ons een onderscheidend  adviesbureau.”
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Hij  vervolgt: “Bancair vertalen we de klantbehoefte naar een 
goed plan en goede bancaire voorwaarden,  fiscaal adviseren 
we hoe een bedrijf zo min mogelijk belasting kan betalen 
en bedrijfskundig helpen wij ondernemers zowel organisato-
risch als financieel succesvoller te zijn.” Het eerste heldere in-
zicht geven zij direct prijs. Ad van de Nieuwenhof zegt: “Veel 
bedrijven en organisaties kijken vooral naar het resultaat uit 
de boekhouding, echter cijfers zijn vooral geschiedschrijving. 
Dat zegt natuurlijk wel iets over de stand van zaken, maar 
te weinig over welke dromen je als bedrijf kan realiseren.”  
Heeft elk bedrijf wel dromen? Is het niet zo dat menig onder-
nemer zich laat leiden door de waan van de dag? De heren 
reageren: “Juist daarom is het goed dat zij zich laten advi-
seren en een hernieuwde toekomstvisie voor ogen krijgen.”

Route
Regie pakken. De toekomst een andere draai geven. Richting 
geven. Goed rond blijven kijken en soms de route of droom 
bijstellen.  Vertrouwen winnen we door de bedrijven succes-
sen te laten beleven.  Dat zijn termen die vallen. Peter Hulsen 
geeft een symbolisch voorbeeld: “Natuurlijk begint een slim-
me route bij het bepalen van je actuele standplaats. Je kunt 
nog zo’n geavanceerd navigatiesysteem hebben, maar als je 
je huidige positie niet kent en geen duidelijk zicht hebt op je 
gewenste doelen, dan kun je ook de route naar je gedroom-
de eindbestemming onmogelijk bepalen, laat staan tussen-
tijds je route bijstellen.” 

Oplossingsgericht en toekomstgericht
Natuurlijk geven huidige cijfers een beeld. “Zeker, en daar-
bij willen wij vooral laten zien waar een bedrijf staat in de 
benchmark met branchegenoten. Toch geven cijfers vooral 
het verleden en het nu aan, niet de toekomst, niet de wensen 
van een organisatie. Daarom houden we interviews in het 
bedrijf en informeren ons goed. Dan koppelen we terug: Wij 
omschrijven het gedrag dat we daarbij constateren en welke 
invloed dit heeft op resultaten. Het is de vraag of je daar te-
vreden mee bent of dat je iets anders wilt. En zo ja, wat dan? 
Wij houden met verschillende methodes het management én 
werknemers een spiegel voor. 

”Dat vindt niet elke ondernemer makkelijk toch? “Onze ad-
viseurs weten hoe ze dat moeten doen. Dé eigenschap die 
centraal staat bij onze adviseurs is dat zij oplossingsgericht 
zijn én toekomstgericht denken. Juist die constructieve zake-
lijke klik is belangrijk om aansluiting te vinden bij een bedrijf. 
Voor ons betekent het dat wij niet altijd met een standaard 
oplossing komen.”    

Waar ligt het hart?
Wat is de achtergrond van beide eigenaren eigenlijk? Ad van 
de Nieuwenhof werkte als belastingadviseur en financieel 

adviseur en is in 1997 gestart met het eigen adviesbedrijf 
wat uitgegroeid is tot NH Adviseurs. “Mijn drive is altijd het 
maximale eruit te halen voor de klant.”
Peter Hulsen werkte als bedrijfskundig en financieel adviseur 
bij een bank. “Mijn interesse gaat altijd uit naar waar het 
hart ligt van de ondernemers, wat beweegt bijvoorbeeld die 
vakman die is doorgegroeid en waar worstelt hij of zij mee? 
Daar kom je achter door goede gesprekken, maar ook door 
assessments.”

Een bank en een accountant spelen een eigen rol, maar zijn 
niet altijd onafhankelijk. “Wij wel,” zeggen de heren. Een 
klant kan immers op elk moment van hen afscheid nemen. 
Overtuigd van hun aanpak vervolgen zij: “In eerste instantie 
denken ondernemers dat ons inschakelen alleen geld kost. 
Het tegendeel is echter waar. Ons advies verdient zich terug. 
Het goedkoopste geld kun je bij de fiscus halen door belas-
tingen te verminderen of uit te stellen. De beste stappen zet-
ten ondernemers en managers uiteindelijk zelf. Wij houden 
hen scherp.”

“Ons advies  
verdient  

zich terug” 
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Adviezen moeten passen bij de organisatie die erom vraagt. 
Daarvoor moeten de adviseurs van NH regelmatig out of the 
box denken. Niet voor niets zeggen zij ‘Het kan anders’. Een 
voorbeeld; “Bij een bestaand geschil tussen een ondernemer 
en zijn accountant enerzijds en de belastingdienst anderzijds 
hebben we al regelmatig met succes mediation toegepast 
als alternatief. Dat proces hadden beide partijen niet voor-
zien, maar werkte wel als oplossing voor de ondernemer. 
Ook treffen we bedrijven die van een bank een nee te horen 
krijgen. Een klant zag een overname in eerste instantie niet 
doorgaan. Hij liep vast en kwam bij NH Adviseurs terecht. 
Dan gaan wij graven en doorvragen, zodat we samen met de 
ondernemer met een goed, gedegen plan naar de bank kun-
nen. Wie beslagen ten ijs komt en risico’s zelf al doorziet en 
onderbouwt hoe deze worden aangepakt, heeft altijd meer 
succes.” 

Dus jullie maken het plan mooier? Weer die glimlach. “Nee,” 
zegt Peter Hulsen ad rem, “Niet mooier dan het is, wij be-
noemen en onderbouwen alle cruciale zaken.” Ad van de 
Nieuwenhof vult aan: “Ik heb een fiscale achtergrond, dus 
de inhoud moet sowieso kloppen. Eerlijk zijn, er verstand van 
hebben en het juiste toevoegen.” Met het juiste sausje opge-
diend, wordt het bij voorbaat net wat smakelijker. 

Soms confronterend
Heren, een goed advies moet de ondernemer wel wat bren-
gen en jullie bestaan 22 jaar. Vertel, Hoe dan? “Door echt te 
luisteren naar wat ondernemers beogen, waar ze van hebben 
geleerd en door kritisch te zijn. Ook middels door te vragen in 
diverse lagen in de organisatie leggen we potentiële verbete-
ringen bloot en maken we deze bespreekbaar. Dit kan soms 
confronterend zijn. Toch beklijft het wel en stellen onderne-
mers daardoor hun visie of beleid bij. Ook komen we niet 
met dikke rapportages. We adviseren de klanten vooral om 
actie te ondernemen en helpen hen daarbij. Wij maken zicht-
baar welke mechanismen er spelen en met hernieuwde in-
zichten bepaalt de onderneming zelf welke stappen prioriteit 
krijgen.” Belangrijk is ook om die veranderingen te borgen. 

Klanten spreken over hen als het fijne klankbord waar zij 
op terug kunnen vallen, een ander zegt dat NH Adviseurs 
het niveau huistuinkeuken-adviseur ver ontstegen is.  Op de 
website spreken hun klanten over: ‘een adviseur die me niet 
naar de mond praat’, ‘ook fijn bij gevoelige dossiers’, ‘blinde-
lings vertrouwen’, ‘veel inlevingsvermogen’, ‘precies op het 
snijvlak tussen bank en accountant’ en ‘zij bepalen mee de 
koers’. Een ander roemt hen omdat zij over generaties heen 
kunnen kijken terwijl er sprake was van conflicterende en 
emotionele belangen. Op dergelijke complimenten mogen zij 
en hun medewerkers trots zijn. 

Krachtig
De adviseurs van NH begeleiden ook praktisch. Bijvoorbeeld 
door samen een gesprek met een derde partij voor te berei-
den, zodat een traject beter verloopt. Ook wordt soms geoe-
fend met rollenspellen. Peter Hulsen zegt het recht voor zijn 
raap: “Met belastingadvies zijn organisaties altijd blij, ban-
cair vaak ook, maar een bedrijfskundig advies ligt gevoeliger. 
Daarbij hulp vragen wordt als een zwakte gezien, terwijl het 
juist heel krachtig is. Topteams hebben topcoaches nodig.” 

”Aanvullend zegt Ad van de Nieuwenhof: “Begin met klei-
ne doelen dan kun je ook snel successen vieren. Dat kan bij 
het ene bedrijf het aanpakken van verspilling van voorraad 
zijn en bij het andere de medewerkers beter betrekken bij de 
strategische visie.” Het kan dus anders. 
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