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Marino Marlisa, vestigingsleider in Lo-
chem: “Ondernemen is keuzes maken. 
Wij zijn daarover ook altijd met onze 
klanten in gesprek op bedrijfseconomisch 
vlak. Wat is je visie, je droom en hoe rea-
liseer je die? Natuurlijk doen we dit van-
uit onze kennisgebieden accountancy, be-
lastingadvies, bedrijfsadvies, corporate 
fi nance, personeel & salaris en  detache-
ring. Maar uiteindelijk draait het om on-
dernemerschap. Het staat of valt met de 
keuzes die je maakt en de acties die je on-
derneemt. Ook in tijden van crisis liggen 
er voor ondernemers kansen en de kunst 
is die te zien en te benutten.” 

Dat geldt ook voor de Jong & Laan. “Wij 
zijn immers ook ondernemers. Begonnen 
met een paar man en ondertussen 27
vestigingen en 750 medewerkers. Uiter-
aard hebben wij ons ook afgevraagd of je 
in deze tijden moet gaan verhuizen naar 

een ander pand. Maar we groeien, er is 
ambitie en perspectief voor meer. We kij-
ken vooruit en zien kansen, we onderne-
men. Door de groei is er juist ruimte om 
je te specialiseren om onze klanten nog 
beter van dienst te zijn. Persoonlijke bin-
ding met de klant vinden wij belangrijk. 
Daarom hebben onze klanten een vast 
contactpersoon. Iemand die weet wat er 
binnen de onderneming speelt, niet alleen 
zakelijk, maar vaak ook privé. Dan moet 
de afstand niet te groot zijn. Vandaar dat 
we ook kiezen voor vestigingen dichtbij 
de klant”, zegt Marlisa. 

Tom Meuleman vult aan: “We sparren 
veel met klanten. Daarbij nemen we 

graag een actieve houding aan. Wij den-
ken met de klant mee en als het maar 
even kan denken we vooruit. Op het ge-
bied van wet- en regelgeving is het bij-
voorbeeld belangrijk om te weten wat er 
speelt, maar vooral ook wat eraan zit te 
komen. Een mooi voorbeeld hiervan is de 
innovatiebox, waar we voor klanten al 
substantiële belastingbesparingen hebben 
gerealiseerd.” 

de Jong & Laan Lochem
Larenseweg 58
Telefoon: 0573-44 18 77
www.jonglaan.nl

de Jong & Laan Apeldoorn
Laan van Spitsbergen 150
Telefoon: 055-526 22 22
www.jonglaan.nl

Het goed gaat bij de Jong & 
Laan: deze maand betrekt het 
accountantskantoor twee nieu-
we panden in Gelderland. De 
vestigingen Eerbeek/Apel-
doorn en Lochem verhuizen 
beide naar een nieuwe locatie. 
Partner Tom Meuleman van de 
vestiging Apeldoorn licht toe: 
“Wij zijn volop aan het onder-
nemen, net als onze klanten. 
We zien groeikansen in zowel 
Apeldoorn en Lochem en gaan 
naar zichtlocaties te midden 
van onze doelgroep.”
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