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1. Inleiding 
 
Deze notitie bevat globale informatie over ABAB Accountants en Adviseurs, de vacatures en selectie-
procedure, en is bedoeld voor de oriënterende fase met potentiële kandidaten.  
Bij voortzetting van dit contact zal aanvullende documentatie worden verstrekt. Meer informatie 
over ABAB Accountants en Adviseurs is te vinden op www.abab.nl. 
 
 

2. ABAB Accountants en Adviseurs 
 
ABAB Accountants en Adviseurs is een fullservice accountants- en adviesorganisatie met bijna  
100 jaar ervaring en 700 betrokken medewerkers, verspreid over vijftien vestigingen.  
 
In de afgelopen 100 jaar is ABAB, voortkomend uit de toenmalige NCB, primair via autonome groei 
van een administratiekantoor voor de agrosector uitgegroeid tot een volwaardig en allround 
advieskantoor voor het bredere MKB en de food- en agrosector.  
 
Bij ABAB hebben ondernemers een persoonlijke sparringpartner op wie zij kunnen rekenen bij alle 
aspecten van hun bedrijfsvoering. Die met hen vooruit kijkt om tijdig te anticiperen op kansen en 
uitdagingen. Gespecialiseerde adviseurs leveren daarnaast op maat gesneden advies en 
ondersteuning. Zo dragen zij bij aan het succes van deze ondernemers. 
 
ABAB ontzorgt klanten met het samenstellen van jaarrekeningen, audit en assurance, 
(internationale) fiscale advisering, juridische advisering, salarisadministratie, payroll advies, HR 
services, bedrijfskundige advisering, corporate finance, inkomens- en estate planning, pensioen-
advisering, ruimtelijke ordening en milieu, mediation, subsidieadvisering, administratieve dienst-
verlening en vastgoedadvies. 
De samenstel-, audit- en salarisverwerkingsactiviteiten beslaan circa 60% van de omzet terwijl 
advieswerkzaamheden circa 40% betreffen. 
 
Missie, visie en ambitie  
De missie van ABAB is klanten te helpen met innovatief en verantwoord ondernemen. Zo helpen  
we hen hun onderneming gezonder, wendbaarder en succesvoller te maken.  
De visie van ABAB is dat alleen dienstverleners die zowel de diepte als de breedte van de klant-
behoefte doorzien duurzaam waarde toevoegen. 
ABAB ambieert het beste accountancy- en advieskantoor van Zuid-Nederland te zijn voor zowel haar 
klanten als haar medewerkers. 
 
Duurzaamheid 
ABAB ziet duurzaamheid als een fundamenteel uitgangspunt van gezond ondernemen. 
ABAB is een betrokken onderdeel van de samenleving en is zich ten volle bewust van haar maat- 
schappelijke verantwoordelijkheid. ABAB investeert in duurzame relaties met klanten, leveranciers, 
medewerkers en andere stakeholders, om te beginnen door zelf duurzaam te ondernemen. 
Daarnaast adviseert ABAB op het gebied van MVO bijvoorbeeld door fiscale voordelen van en 
subsidies voor duurzame oplossingen in beeld te brengen. Intern geldt ‘efficiënter is vaak ook 
groener’, wat zich bijvoorbeeld vertaalt in digitaliseren van de bedrijfsvoering, een zo milieu-
vriendelijk mogelijk wagenpark, energiezuinige kantoren en afvalscheiding. 
 

http://www.abab.nl/
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Organisatie 
De medewerkers zijn niet van het bedrijf, maar zijn het bedrijf.  
Er werken in totaal circa 700 medewerkers waaronder accountants, adviseurs en fiscalisten. ABAB is 
te kenschetsen als een professionele organisatie waarvan de kernactiviteit veelzijdige multidiscipli-
naire dienstverlening is.  
 
De cultuur van ABAB is gestoeld op vijf fundamentele beginselen: professionaliteit, integriteit, 
objectiviteit, vakbekwaamheid en vertrouwelijkheid. Die komen onder andere tot uiting in de voor 
kwaliteit cruciale professioneel-kritische instelling. Uiteindelijk is doorslaggevend dat ABAB-
medewerkers zich verbonden voelen met de bedoeling, de waarden en de kernactiviteiten van het 
bedrijf. En daardoor met elkaar. 
 
Op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt zijn daarnaast een attractief imago, een 
concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket, continue investering in begeleiding en ontwikkeling, en 
doorstromingskansen essentieel. Ook biedt ABAB levensfase-afhankelijke faciliteiten in de vorm van 
belastbaarheidstest, medische keuring, loopbaangesprekken, sportmogelijkheden en cursussen en 
trainingen met betrekking tot het pensioen.  
 
Daarnaast wordt de betrokkenheid als werknemer maar ook als ondernemer extra gestimuleerd door 
enerzijds een winstdelingsregeling die op alle medewerkers van toepassing is, en anderzijds de 
mogelijkheid voor medewerkers vanaf een bepaald functieniveau om via het kopen van (certificaten 
van) aandelen aandeelhouder in de onderneming te worden. 
 
Financiële ontwikkeling 
ABAB is een financieel gezonde onderneming. Er is sprake van een stabiele en constante groei, met 
name op autonome basis.  
In 2019 bedroeg de netto-omzet circa € 60 miljoen en het bruto bedrijfsresultaat € 4,9 miljoen.  
Het balanstotaal bedroeg € 62 miljoen, er was sprake van een positieve cashflow en van een goede 
solvabiliteit en liquiditeit. 
 
De jaarrekening over 2019 kent een goedkeurende verklaring, afgegeven door de controlerend 
accountant. 
 
Internationaal netwerk en vergunningen 
ABAB is lid van PrimeGlobal, een samenwerkingsverband van ruim 300 onafhankelijke accountants-
organisaties in negentig landen.  
ABAB Accountants B.V. beschikt over een vergunning tot het verrichten van wettelijke controles 
(uitgezonderd wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang). Daarom houdt ABAB zich 
aan de Wet toezicht accountancy (Wta). ABAB valt onder het toezicht van de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM). 
 
 

3. Juridische, eigendoms- en zeggenschapsstructuur 
 
ABAB Accountants en Adviseurs heeft een redelijk unieke structuur in de accountancy. De organisatie 
kent niet zoals veel andere accountantskantoren een maatschap/partner-structuur. De aandelen van 
ABAB Groep B.V. (ABAB Accountants en Adviseurs) zijn namelijk in handen van twee entiteiten: ABAB 
Participatie B.V. (ca. 10%) en Stichting ABAB (ca. 90%).  
De (gecertificeerde) aandelen van ABAB Participatie B.V. zijn middels Stichting Administratiekantoor 
Participatie ABAB in handen van circa 110 medewerkers.  
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De juridische structuur van ABAB Accountants en Adviseurs ziet er als volgt uit: 
 

 
 
 
Het bestuur van ABAB Groep B.V. bestaat uit een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB).  
Sinds begin 2021 wordt de voorzittersrol ingevuld door mr. S.R.C. (Ronald) Meijers, die voor zijn 
komst naar ABAB langjarig adviespartner bij Deloitte en voorzitter RvB bij Krauthammer was.  
Het andere lid van de RvB is sinds 2005 drs. J.V. (Hans) Scholten RA, die voordien onder meer bij PwC 
werkzaam was. 
 
Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door een Raad van Commissarissen (RvC) die op het 
niveau van ABAB Groep B.V. functioneert. De RvC bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter.  
De leden van de RvC zijn samen met Ronald Meijers medebeleidsbepaler in het kader van de Wta. 
Hans Scholten RA is de beleidsbepaler in het kader van de Wta. 
 
De voorzitter en een lid van de RvC zijn tevens bestuurder van Stichting ABAB, tezamen met een 
externe derde. 
 
 

4. Ambities en uitdagingen 
 
Gezien de ontwikkelingen in de markt, bij klanten en in de advies/accountancy-sector is er sprake van 
een aantal strategische uitdagingen. 
 
In dat kader zet ABAB de ingeslagen weg van kwalitatieve groei voort. Primair gaat ABAB voor 
autonome groei hoewel passende overnamemogelijkheden, met name op adviesgebied, ook 
aandacht kunnen krijgen. De focus van de groei ligt op het gebied van het leveren van allround advies 
bij (veelal familie)bedrijven in zowel de agro- en foodchain als in meerdere segmenten van het 
overige MKB. ABAB wil kwalitatief verder opschalen, niet alleen naar een groter en breder klanten-
bestand maar ook naar grotere klanten. In de komende periode wordt in dat kader tevens gewerkt 
aan een duidelijkere klantsegmentering en een sterkere profilering van ABAB in de markt. 
 
De voortgaande digitalisering in zowel de advies- als auditmarkt leidt enerzijds tot efficiëntere en 
effectievere dienstverlening en anderzijds tot de verdere ontsluiting en analyse van data ten behoeve 
van advisering. ABAB wil op dit gebied één van de voorlopers in de eigen marktsegmenten blijven en  
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zal daartoe ook in de komende periode volop investeren. Onder meer in constante aanpassingen van 
het dienstenportfolio met als doel de noodzakelijke toegevoegde waarde die ABAB de klanten biedt 
nog verder te laten toenemen, van belang in een snel veranderende en digitaliserende wereld. 
 
Die alsmaar groeiende bedrijfs- en omgevingscomplexiteit bij de klant/ondernemers leidt voor ABAB 
volop tot mogelijkheden om te groeien in geïntegreerde dienstverlening. Een proactieve en sociaal 
vaardige adviseur die met de klant kan sparren, meedenken en adviseren over een breed scala aan 
(geïntegreerde) vraagstukken, is meer en meer de ABAB-wijze van klantbehandeling en tevens voor 
de groei een voorwaarde. Intern zal de komende periode dan ook in het teken staan van verdere 
stimulering van zowel het ondernemerschap als van de intensivering van samenwerking tussen de 
verschillende expertisegebieden.  
 
Daarnaast zal de snelheid van de ABAB marktgroei, evenals in voorgaande jaren, sterk bepaald 
worden door de omvang en kwalitatieve groei van het medewerkersbestand. Vanwege de krappe 
arbeidsmarkt voor hoogwaardige professionele adviseurs is dat een blijvende uitdaging die veel 
managementaandacht zal vragen. Dat geldt ook voor het zgn. binden en boeien van medewerkers. 
De voorgestane groei brengt dan ook een aanmerkelijk strategische HR-uitdaging met zich mee, 
alsook de noodzaak om ABAB als interessante en ondernemende werkgever in het zuidelijk deel van 
Nederland (Brabant, Limburg en Zeeland) sterker te profileren. 
De groei en het behoud en de doorontwikkeling van het bestaande personeelsbestand, de vergroting 
van de diversiteit en de wendbaarheid van de organisatie zijn in de komende periode dan ook 
belangrijke aandachtsgebieden. 
 
 

5. De Raad van Commissarissen 
 
Taken 
De RvC houdt toezicht op het gevoerde beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de 
vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen (toezichthoudende taak). De RvC fungeert 
gevraagd en ongevraagd als adviseur en klankbord van het bestuur (adviestaak). De RvC draagt zorg 
voor een goed functionerend bestuur door benoeming, evaluatie en ontslag van de leden van het 
bestuur en stelt de arbeidsvoorwaarden vast (werkgeverstaak). Deze taken zijn nader uitgewerkt in 
het ‘Reglement Raad van Commissarissen ABAB Groep B.V.’ en in de statuten. 
 
De Raad richt zich bij het vervullen van haar taak naar het belang van de groep en de met haar 
verbonden activiteiten met inachtneming van de belangen van alle belanghebbenden. De Raad 
betrekt bij dit toezicht ook de relevante maatschappelijke aspecten en besteedt bijzondere aandacht 
aan de kwaliteit, de innovatie en het risicobeheer. De RvC ziet onder meer toe op het vaststellen en 
bewaken van de strategie, de realisatie van de doelstellingen, de financiële positie en de risico-
beheersing bij de uitvoering van de ondernemingsactiviteiten. 
 
De RvC vergadert minimaal vijf keer per jaar. Tijdens dit overleg wordt de Raad op de hoogte gesteld 
van de ontwikkelingen binnen de organisatie en worden met betrekking tot de noodzakelijke 
onderwerpen besluiten genomen. Tevens spreekt de Raad naast de reguliere vergaderingen jaarlijks 
met de Ondernemingsraad, voert zij jaarlijks functioneringsgesprekken met de individuele leden van 
de RvB en vindt er elk jaar een zelfevaluatie door de RvC plaats. 
Verder is er sprake van tijdsbesteding door commissarissen in het kader van de permanente educatie 
en is men aanwezig bij het congres dat ABAB tweemaal per jaar voor haar klanten organiseert. 
Tweemaal per jaar vindt er een vergadering van het bestuur Stichting ABAB plaats. 
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Een commissaris wordt benoemd voor vier jaar met mogelijke herbenoeming voor nog eens vier jaar, 
waarna additioneel tweemaal een tweejaarstermijn aan de orde kan zijn conform de Corporate 
Goverance Code. Er is een rooster van aftreden. 
Het jaarhonorarium bedraagt voor de voorzitter €27.000,- plus een onkostenvergoeding van €1.300,- 
en voor een lid €18.000,- plus een onkostenvergoeding van €1.200,-. Alle bedragen exclusief BTW. 
Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor commissarissen is afgesloten. 
 
De huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen is: 

- ing. G.F.M. (Frans) van Dijck, voorzitter   - voorzitter Coöperatie Funghi 
- drs. S.P.I. (Susanne) Lohf, vice-voorzitter  - professioneel toezichthouder 
- H.J.M. (Richard) Schoones    - senior industry consultant CCS 
- drs. R.L.J.C. (Ronald) Snepvangers RA   - CFO Darling Ingredients 
- ing. J.M. (Joris) van Waes    - ondernemer/eigenaar akkerbouwbedrijf 

 
 

6. Profiel Raad van Commissarissen 
 
Algemeen profiel  
Het profiel van de leden van de RvC is bepaald op basis van de hiervoor genoemde en de in het 
Burgerlijk Wetboek (BW) opgenomen taken. De regels in de Wta ten aanzien van de medebeleids-
bepalers gelden in aanvulling op de regels voor de RvC in het BW.  
De leden van de RvC van ABAB Groep B.V. dienen als medebeleidsbepaler van ABAB Accountants BV 
doorlopend te voldoen aan zowel een betrouwbaarheidstoets als een geschiktheidsnorm op het vlak 
van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag.  
De geschiktheid dient te worden aangetoond aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In dit licht 
geldt de collectieve geschiktheid van de leden van de RvC voor de volgende onderwerpen: 

- bestuur, organisatie en communicatie; 
- producten, diensten en markten waarop de accountantsorganisatie actief is, inclusief 

relevante wet- en regelgeving en financiële aspecten; 
- beheerste en integere bedrijfsvoering; 
- evenwichtige en consistente besluitvorming met inachtneming van het publiek belang. 

 
Gezamenlijke kennis en ervaring 
Bestuurlijke en leidinggevende ervaring, dan wel bestuurlijk inzicht en toezichthoudende ervaring. 

- Een aanzienlijk deel van de RvC heeft uitgebreide bestuurlijke en leidinggevende ervaring in 
grotere organisaties. 

- De overige leden hebben de ervaring in mindere mate, maar kunnen op bestuurlijk en 
strategisch niveau denken. 

- Bij voorkeur hebben de meeste leden toezichthoudende ervaring. 
Branchekennis c.q. vakinhoudelijke kennis 

- De leden hebben affiniteit met de professionele dienstverlening en meer specifiek met de 
accountancysector. Ook houden zij zich op de hoogte van de actualiteit in deze sectoren en 
zijn zij bekend met strategische vraagstukken en relevante wet- en regelgeving. Zij kunnen 
zich een oordeel vormen over de kansen/bedreigingen van ontwikkelingen in de dienst-
verlenende sector c.q. accountancysector. 

- Minstens één lid van de RvC is een bij het NBA ingeschreven RA en is werkzaam (geweest) in 
de accountancypraktijk op het vlak van wettelijke controles.  
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Deskundigheid ten aanzien van bedrijfsvoering en organisatie 
- De leden hebben kennis van bedrijfsprocessen, organisatie en bedrijfsvoering en kunnen 

financiële cijfers interpreteren. Zij zijn in staat de strategie, de realisatie van de doel-
stellingen en de hieraan verbonden risico’s, het sociale beleid en cultuuraspecten te 
beoordelen. Onafhankelijk van de specifieke deskundigheid wordt elke commissaris geacht 
om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. 

Maatschappelijke verankering 
- Alle leden maken deel uit van relevante netwerken waardoor zij feeling houden met wat er 

speelt bij onder andere (potentiële) klanten, medewerkers en andere stakeholders. 
 
Vaardigheden en persoonlijkheid 
Onafhankelijkheid en integriteit 

- Er zijn geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met de Raad van Bestuur, medewerkers 
of belangrijke externe stakeholders waardoor er belangenverstrengelingen zijn of tenminste 
de schijn van verdenking daarvan kan ontstaan. (Potentiële) belangenverstrengelingen 
worden herkend en voorkomen. 

- De leden kunnen zonder last en ruggenspraak opereren tegenover de Raad van Bestuur en 
collega-commissarissen en zijn in staat evenwichtige belangenafwegingen te maken in het 
belang van de organisatie. 

- De leden hebben een sterk normbesef en handelen integer. 
Betrokkenheid 

- Alle leden voelen zich betrokken bij wat er speelt en kunnen voldoende tijd aan de functie 
besteden. 

- Zij houden ten opzichte van de Raad van Bestuur gepaste afstand en weten een juist 
evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te vinden. 

Helikopterzicht en oordeelsvorming 
- De leden weten met informatie snel zicht te krijgen op wat er speelt in en rondom de 

organisatie. 
- Zij hebben analytisch vermogen en begrijpen essentiële elementen en vraagstukken. 

Besluitvaardigheid 
- De leden zijn besluitvaardig en kunnen en willen de verantwoordelijkheid voor de besluiten 

ook nemen. 
Proactieve houding en gedrag 

- De leden wachten niet alleen af en reageren op de inbreng van de Raad van Bestuur en 
collega- commissarissen, maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en 
invalshoeken. Zij zijn een kritische en alerte sparringpartner voor elkaar en voor de directie. 

Omgevingssensitiviteit 
- Zij hebben oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de 

organisatie en zijn ook goed geïnformeerd over relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen 
in de omgeving van de organisatie. Zij zien toe op de aansluiting bij algemeen geldende 
maatschappelijke normen en waarden (gewetensfunctie). 

Samenwerken in teamverband 
- De leden zijn gericht op werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van 

elkaars complementariteit en door bij te dragen aan een open, kritisch en constructief 
klimaat. 

 
Overig 
Diversiteit 

- Gestreefd wordt naar tenminste 30% vrouwen en tenminste 30% mannen conform de Wet 
bestuur en toezicht rechtspersonen.  
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- De RvC volgt zoveel als mogelijk en wenselijk de Nederlandse Corporate Governancecode. 
- Spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines heeft de 

voorkeur, waarbij onder meer gedacht wordt aan bedrijfskundige, financieel-economische, 
juridische, accountancy, organisatorische en ICT achtergronden en als (agrarische) 
ondernemer. 

- Een zekere leeftijdsspreiding is gewenst. Gestreefd wordt naar een spreiding van ongeveer 
tussen de 45 en 65 jaar. 

 
Profiel individueel lid RvC 
Elk lid van de RvC voldoet tenminste aan de hiervoor genoemde kwaliteiten en eigenschappen. In 
geval van een vacature wordt het algemene profiel aangevuld met specifieke details over 
achtergrond, discipline, deskundigheid, m/v en leeftijd. Het nieuwe lid moet ‘passen’ bij het team 
(boardroom dynamics). 
 
Profiel van de voorzitter RvC 
De voorzitter leidt de vergaderingen van de RvC en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere 
betrokkenen het eerste aanspreekbare lid van de RvC. Onverminderd de algemene profielschets 
worden van de voorzitter specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, zoals: 

- Heeft natuurlijk gezag en is een ervaren toezichthouder c.q. voorzitter. 
- Beschikt over integrerende en communicatieve kwaliteiten. 
- Beschikt over voldoende sociale vaardigheden om tegenstellingen en conflicterende 

belangen op een effectieve manier te hanteren, zonder partijen te schaden. 
- Is in staat een open sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. 
- Heeft een teamgerichte houding met focus op een goede kwaliteit in de besluitvorming. 

 
De voorzitter RvC is tevens voorzitter van de Stichting ABAB. 
 
 

7. Vacatures: Voorzitter en een Lid Raad van Commissarissen 
 

In verband met het bereiken van de maximum zittingstermijnen van de heren Van Dijck en Van Waes 
ontstaan er in de komende periode twee vacatures. Het betreffen de voorzittersrol en een lid.  
 
Rekening houdend met de hierboven genoemde meer algemene kwaliteiten gelden voor beide 
vacatures meer specifiek de navolgende eisen: 

- ervaren toezichthouder, die al een aantal jaar actief is als commissaris; 
- bestuurlijk en strategisch denk- en adviesvermogen; 
- verbindend, met een goed moreel kompas en lerend vermogen; 
- ervaring met professionele dienstverlening en/of een organisatie van professionals; 
- bekend c.q. affiniteit met de klantengroep van ABAB: MKB en/of familiebedrijven. 

 
Daarnaast dienen de kandidaten voor de twee vacatures gezamenlijk invulling te geven aan de 
volgende eisen: 

- ervaring als voorzitter; 
- goed bekend met de food- en agro-omgeving; 
- ervaring met transformatieprocessen en bij voorkeur ervaring met waardegerichte 

cultuurontwikkeling en strategisch HR-beleid; 
- beschikkend over een actueel en relevant netwerk in Brabant (en eventueel Zeeland). 
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Uiteraard beschikt hij/zij over voldoende tijd om de functie te kunnen uitoefenen. 
 
Gezien de samenstelling van de Raad bestaat de voorkeur om voor minimaal één van de twee 
posities een vrouw te werven.  
 
Bij de samenstelling van de Raad wordt rekening gehouden met de persoonlijke kwaliteiten van de 
verschillende leden met als doel dat de Raad als team zal functioneren in een verband met elkaar 
aanvullende eigenschappen en deskundigheden.  
 
 

8. Procedure 
 
Nationaal Register is ingeschakeld om de wervingsprocedure te begeleiden en is beschikbaar voor 
het verkrijgen van nadere informatie over de vacatures en ABAB Accountants en Adviseurs.  
 
De selectie zal plaatsvinden door drie leden van de RvC, t.w. Richard Schoones, voorzitter selectie-
commissie, Susanne Lohf en Ronald Snepvanger, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur als gast.  
 
Nationaal Register kan besluiten één of meer kandidaten per vacature tegelijkertijd te introduceren 
bij de opdrachtgever. Bij selectie wordt aandacht besteed aan de mate waarin voldaan wordt aan de 
geschetste criteria. 
 
 

9. Uw reactie 
 
Heeft u belangstelling voor een van deze functies en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan 
nodigen wij u van harte uit vóór 30 juni 2021 te reageren via onze website. 
Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw 
sollicitatie. 
 
 

10. Nadere informatie 
 
Nationaal Register  
Jan van Nassaustraat 93  
2596 BR Den Haag  
Telefoon: 070 3243091  
E-mail: directie@nationaalregister.nl  
 
 

 

http://www.nationaalregister.nl/vacatures

