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16 april 2021

HLB Van Daal en WVDB bundelen krachten
De Brabantse top 30 accountants- en advieskantoren HLB Van Daal en WVDB Adviseurs Accountants
hebben een fusie-overeenkomst getekend. Met de fusie ontstaat een organisatie van zo'n zeshonderd
medewerkers met zeven vestigingen in Brabant en Limburg.
Eind vorig jaar tekenden HLB Van Daal en WVDB al een intentieverklaring. Het overleg dat de kantoren de afgelopen
maanden voerden, bevestigde volgens de organisaties het beeld van "een fusie die voorbestemd leek", vanwege de
gedeelde opvattingen over kwaliteit, innovatie en klantbenadering en de grote overeenkomsten op het gebied van
cultuur en talentontwikkeling.

Schaalgrootte
Als reden voor de fusie noemen de kantoren de "signi cante verschuivingen" in de sector de komende jaren, die
vragen om voldoende schaalgrootte. De kosten en inspanningen om compliance en kwaliteit te borgen zullen stijgen,
en dat maakt "continu investeren in kwaliteit en hoogwaardige data-oplossingen" noodzakelijk. "Hetzelfde geldt om
de noodzakelijke kennis in continuïteit te borgen die nodig is om invulling te geven aan hoogwaardige
adviesvraagstukken die voortvloeien uit een toenemende complexiteit en digitale ontwikkelingen die in een
stroomversnelling gaan komen." Daarnaast is groei ook noodzakelijk om een aantrekkelijke en zichtbare werkgever te
zijn in de 'war for talent', zo stellen zij.
Autonome groei zou volgens HLB Van Daal en WVDB waarschijnlijk te langzaam gaan om mee te kunnen blijven doen
aan de bovenkant van de markt. "Daarnaast is een goede spreiding van klanten in het MKB en MKB+ bereik
noodzakelijk om niet te kwetsbaar te worden door periodieke roulatie van grote klanten. Vandaar de gezamenlijke visie
dat strategische samenwerking door middel van een fusie dé manier is om de continuïteit van beide bedrijven op lange
termijn te borgen."

HLB Witlox Van den Boomen
Beide kantoren opereren voorlopig nog onder hun eigen naam en verwachten in het najaar als de gefuseerde
organisatie HLB Witlox Van den Boomen naar buiten te treden.
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Koningin bezoekt KPMG voor jubileum Stichting Petje
af
Koningin Māxima bezoekt op 9 juni het hoofdkantoor van KPMG in
Amstelveen, ter gelegenheid van het vijftienjarig jubileum van Stichting Petje
af. KPMG is donateur... 
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10 december 2021

Visser & Visser op kop in MT1000 2021 Accountancy
Visser & Visser is dit jaar als eerste geëindigd in de categorie Accountancy in
de MT1000, de jaarlijkse lijst van duizend beste zakelijke dienstverleners van
businessplatform... 
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27 augustus 2021

Overnamegolf bij Belgische accountantskantoren
De Belgische accountantsmarkt heeft te maken met een "tsunami" aan
overnames. Digitalisering en complexe regelgeving jagen de consolidatieslag
aan. 
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25 mei 2021

EY droeg steentje bij aan Eurovisie Songfestival
Het Eurovisie Songfestival 2021, dat van 18 tot en met 22 mei plaatsvond in
Rotterdam, leverde in zekere zin ook voor EY 'douze points' op. Het
succesvolle evenement... 
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03 mei 2021

KPMG volgens LinkedIn beste werkgever van
Nederland
KPMG staat op nummer 1 van de LinkedIn ‘Top Companies List’, een ranglijst
met de 25 beste werkgevers van Nederland. 

