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Leden helpen leden: toolkit
voor het mkb
 Leestijd van ongeveer 1 minuut
Accountant Roy Berentsen ontwikkelde voor zijn mkb-
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'Zakelijke
advocatuur druk,
maar minder fusieen overnamewerk'

klanten een toolkit, gericht op continuïteit van de
onderneming. Hij deelt die graag met collega-accountants.
“Het zijn zeer bijzondere tijden, dat vraagt om een bijzondere
aanpak”, aldus Berentsen, die zijn eigen kantoor Bureau
Berentsen Accountancy & Consultancy heeft in Groenlo. Daarom
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stelt hij zijn toolkit ter beschikking aan collega’s, om ze te helpen
tijdens de coronacrisis. De ‘Toolkit Coronalist Checks & Actions
voor het MKB’ is bedoeld ter ondersteuning van en advisering aan
directie, management en/of bestuur binnen het mkb en gericht op
continuïteit van de onderneming.
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De kit bevat een voorbeeld-aanbiedingsbrief, een flyer met meer
informatie, een aanvraagformulier en een voorbeeld
gespreksverslag. Volgens Berentsen is het “een praktisch
hulpmiddel om samen met je klant de strijd aan te gaan tegen de
coronacrisis”.
De toolkit is via NBA HELPT beschikbaar als zip-bestand met
daarin de genoemde voorbeelden (‘Best practices / Leden helpen
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leden’). Hij is ook te vinden via de NBA-LinkedIn-groep.
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'Zakelijke advocatuur
druk, maar minder
fusie- en
overnamewerk'
Veel advocatenkantoren hebben
het vanwege de coronacrisis extra
druk, omdat veel ondernemers
met vragen zitten. Het fusie- en
overnamewerk droogt echter snel



op,... 
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'Wees waakzaam op
witwassen tijdens
coronacrisis'
Toezichthouders in de financiële
wereld roepen ondernemingen op
tijdens de coronacrisis de
procedures tegen witwassen en
terrorismefinanciering scherp in
acht te... 
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Brussel schiet te hulp
om banen in de EU te
behouden
De Europese Commissie gaat
lidstaten helpen de kosten van
tijdelijke werkloosheid te
verlichten. Het initiatief wordt
donderdag gepresenteerd. 
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Robert Mul, NBA: leden
helpen heeft nu
hoogste prioriteit
De zorgen van de NBA zijn
'peanuts' vergeleken met de zaken
waarmee leden en hun klanten nu
te maken krijgen. Dat zegt Robert
Mul, voorzitter van het NBAcrisisteam,... 
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Top 10 meest gelezen maart 2020
De tien meest gelezen items op
Accountant.nl in de maand maart
met op de derde plaats het meest
gelezen vaktechnische artikel. 
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