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Helpt ondernemers gezond 
én duurzaam te ondernemen

Volgens Cees Smit, manager bij ROZA in 
Gorinchem, vormen vier ‘vitamines’ sa-
men de belangrijkste ingrediënten voor 
de uitgangspunten van ROZA. “Vitamine 
R staat voor resultaat”, licht hij toe. “De 
O voor ondernemerschap” en de “Z voor 
zorgvuldigheid”. Tot slot staat de “A voor 
ambitie”. Vitamine ROZA is van vitaal 
belang voor iedereen die zichzelf en de 
organisatie wil ontwikkelen. Een gezonde 

dosis ambitie om samen te groeien in 
vakkundigheid, zelfstandigheid en ver-
antwoordelijkheid, dat is waar wij voor 
staan.”

Sparringpartner
De disciplines ‘Accountants & Adviseurs, 
‘Audit & Assurance’, ‘Belastingadvi-
seurs’, ‘Corporate Finance’ en ‘Salaris-
verwerking’ vormen de basis voor het 

complete pakket van fi nanciële dienstver-
lening. De dienstverlening van ROZA 
gaat echter verder waar anderen ophou-
den. “Wij opereren als sparringpartner 
voor de cliënt”, vervolgt Cees Smit. “We 
doen meer dan alleen de administratie en 
de jaarrekeningen. De ondernemer kan 
altijd bij ons aankloppen. Je kunt ons dan 
ook het beste met een huisarts vergelij-
ken, waarbij wij de ondernemer tijdig van 
een goed advies voorzien. Van het opstel-
len van ondernemingsplannen tot het ver-
zorgen van fi nancieringsaanvragen. Wij 
zijn niet alleen actief op administratief en 
fi nancieel gebied, maar bieden ook on-
dersteuning op strategisch en operationeel 
niveau.”
Wie wil weten hoe zijn of haar onderne-
ming ervoor staat, kan op de website van 
ROZA een ondernemersscan uitvoeren. 
“Deze scan die binnen vier fi nanciële the-
ma’s een aantal stellingen voorlegt aan de 
deelnemer, neemt maar vijf minuten in 
beslag. De scan zorgt er echter wel voor 
dat de ondernemer stil gaat staan bij een 
aantal belangrijke thema’s die voor de 
onderneming van belang zijn.”

Bewust ondernemen
Partnerschap van MKBduurzaam bete-
kent voor ROZA en haar cliënten een uit-
breiding van het toch al veelomvattende 
pakket van diensten en producten. 
“Bewust ondernemen is een trend die niet 
te keren is”, stelt Leen Achterberg, part-
ner bij ROZA . “Eindgebruikers van een 
product willen steeds vaker informatie 
over de herkomst en de manier van pro-
duceren. Wij willen de cliënt helpen in-
zicht te krijgen in hoe duurzaam de orga-
nisatie is en of deze voldoet aan de 
wensen van de klant en aan de steeds va-
ker geldende duurzaamheidseisen voor 
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Het draait niet alleen om cijfers bij ROZA uit Gorinchem. De ac-
countants en adviseurs focussen zich op de doelen en ambities 
van de ondernemer. Gezond ondernemen: daar draait het om. 
Duurzaam ondernemen sluit hierbij naadloos aan. ROZA is dan 
ook partner van het samenwerkingsverband MKBduurzaam.
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Leen Achterberg, partner bij ROZA
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het MKB. Dit is mogelijk door middel 
van een duurzaamheidsmeting die binnen 
MKBduurzaam ontwikkeld is. Hierbij 
wordt onder andere gekeken naar onder-
werpen als het risicoprofi el van bedrijfs-
activiteiten, de bedrijfsstructuur en be-
drijfsethiek, maar ook naar het milieu, 
samenleving, medewerkers, klanten, con-
currenten en leveranciers.”
Ook een quick-scan is mogelijk. “Deze 
meting is met name interessant voor de 
wat kleinere bedrijven en biedt een soort 
verkorte versie van de duurzaamheidsme-
ting”, vult Cees Smit aan. “Voor beide 
metingen geldt dat voor het concreet 
doorvoeren van de veranderingen in het 
organisatieproces, de adviseurs van 
ROZA ondersteuning kunnen bieden. 
Zij vertalen duurzame principes naar de 
organisatie.”

Oog voor naasten
Volgens Leen Achterberg wil ROZA 
graag het goede voorbeeld geven door 
zelf ook actief bewust te ondernemen. 
“Duurzaam ondernemen is voor ons al-
lesomvattend. Natuurlijk is het goed om 
rendement na te streven, maar er is ook 
niets mis mee om stil te staan bij wat er 

om je heen gebeurt. Wij ondernemen met 
oog voor de (verre) naasten en ondersteu-
nen bijvoorbeeld structureel Stichting 
Sharety, die zich inzet voor kinderen die 
in armoede leven in Sri Lanka. Wij heb-
ben veel affi niteit met fondsenwervende 
instellingen. Jarenlange ervaring en per-
soonlijke betrokkenheid maken samen-
werking tussen ROZA, de fondsenwer-
vende instellingen en de diverse andere 
betrokken instanties tot een succes. 

Met de tijd meegaan
De accountants en adviseurs van ROZA 
gaan met de tijd mee. “Routinematige ta-
ken worden steeds meer door slimme 
software overgenomen”, verduidelijkt 
Leen Achterberg. “Wij spelen in op deze 
digitalisering. Zo hebben we onlangs 
webportals geïntroduceerd  waarmee on-
line informatie en documenten kunnen 
worden uitgewisseld met de klant, maar 
ook met partijen als banken, de belas-
tingdienst en de KvK. Dit bespaart ieder-
een ontzettend veel tijd, maar ook veel 
kosten.”
ROZA bestaat inmiddels 53 jaar, heeft 
zes vestigingen door het hele land en telt 
zo’n 160 medewerkers op de loonlijst. In 

december verhuisde ROZA van Spijk 
naar Gorinchem. “Dit pand is niet alleen 
groter, maar ook meer van deze tijd”, ver-
telt Cees Smit enthousiast. “Zo hebben 
we hier bijvoorbeeld meer fl exwerkplek-
ken. Ook vanuit ons nieuwe pand zullen 
we samen met de cliënt doelstellingen 
blijven verwezenlijken en ervoor zorgen 
dat hij of zij gezond én duurzaam kan 
blijven ondernemen.” 
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Cees Smit, manager bij ROZA in Gorinchem


