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U I T  D E  R E G I O

Dit jaar is Van Ginneken twintig jaar werkzaam bij Witlox VCS. 
Hij schrikt er zelf van als hij het hardop zegt. Van Ginneken be-
gon in 1999 als belastingadviseur en is inmiddels als directielid 
verantwoordelijk voor communicatie en relatiebeheer. Sinds 2012 
vormt hij samen met twee andere collega’s de directie. Het bedrijf 
bestaat bijna dertig jaar en heeft al een lange relatie NAC, weet 
Van Ginneken uit de overlevering. “We zijn het eerste accoun-
tantskantoor dat actief betrokken was bij NAC met sponsoring en 
het hebben van een unit. NAC staat ook voor saamhorigheid. Dat 
is typisch van deze stad. Ik kan niks Bredaaser bedenken dan een 
avondje NAC.”
 
ACTIEF CONTACTHOUDEN
Betrokkenheid dus. Hoe blijf je als ondernemer betrokken bij je klan-
ten? Een belangrijke vraag en Van Ginneken heeft er een duidelijk 
antwoord op: “Betrokkenheid betekent contact houden met men-
sen en weten wat er speelt. Wij praten nooit over dossiers, maar 
over klanten. Het is mensenwerk. Dat staat zowel bij mij persoonlijk 
als bij het bedrijf hoog in het vaandel. We zorgen ervoor dat we onze 
klanten regelmatig spreken. Je belt op, je spreekt af. Zelf initiatief 
nemen en pro-actief zijn, hoort daar ook bij. Doe je dat niet, dan 
kun je niet naast je klant staan en goed advies geven. We proberen 

diensten, dus inmiddels hebben we drie mensen in dienst die 
HRM-adviezen kunnen geven. Een ander onderwerp dat vaak ter 
sprake kwam zijn collectieve pensioenen. Dus nu zijn we bezig om 
te gaan starten met advisering daarover. Pensioenen zijn een heel 
belangrijk onderdeel voor werkgevers richting werknemers. Dan 
investeren we in die kennis en bereiden we onze dienstverlening 
daarmee uit.”
 
ZONNEBLOEM 
Die werkwijze, luisteren naar je klanten, doorvragen wat nodig is 
en daarop in spelen om maximaal te ontzorgen. Van Ginneken ver-
gelijkt het met een zonnebloem. “Het midden van de bloem is het 
kernproduct: de accountancy diensten, de administratieve onder-
steuning en fiscale advisering. Daarom heen komen de bloemblaad-
jes, de aanvullende dienstverlening die je kunt aanbieden zoals fi-
nanciële planning, hrm of pensioenadvisering. Dat willen we steeds 
verder aanvullen. Daarvoor heb je wel een stabiele kern nodig. Hoe 
groter en stabieler die is, hoe meer blaadjes en dus nieuwe diensten 
je kunt aanbieden.” 
 
INSPELEN OP NIEUWE WETGEVING
Een voorbeeld dat het werk van Van Ginneken tekent, gaat terug 
naar het actief contact onderhouden met klanten. “Het is bekend 
dat er wetgeving aankomt die de mogelijkheden voor het zakelijk 
geld lenen bij een B.V. beperkt. Een behoorlijke verandering die veel 
impact kan hebben voor ondernemers. Natuurlijk adviseren we één 
op één onze klanten over de veranderingen. Maar we organiseren 
bijvoorbeeld ook twee bijeenkomsten in oktober waarin we de ge-
volgen van de miljoenennota en die nieuwe wetgeving behandelen. 
Het is dan aan ons om daar ook pro-actief in te informeren”, legt 
Van Ginneken uit.
 
CONTINUE VOEDINGSBRON
Van Ginneken ziet ondernemen als een van de mooiste invullingen 
van het leven. “Toewerken naar een doel dat je voor ogen hebt, kan 
enorm veel energie opleveren. Dus blijf vooral dromen najagen. Als 
ik daar als adviseur bij kan helpen, is dat alleen maar fijn. Vanuit 
mijn positie als ondernemer kan ik inschatten waar andere mensen 
tegenaan lopen. En vanuit mijn rol als adviseur krijg ik ook zelf ant-
woord op vragen. Het is een wisselwerking. Ondernemers kunnen 
het meeste van elkaar leren, daarom is het zo goed om mensen bij 
elkaar te brengen. Het is een continue voedingsbron. Dat is met 
name ook de rol van onze Witlox Campus. Klantbijeenkomsten 
rondom bepaalde thema’s, maar ook het intern aanbieden van op-
leidingen en masterclasses.”
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voor elke vraag een oplossing aan te dragen en als we die zelf niet 
mochten hebben dan putten we uit ons uitgebreide netwerk.” 
 
VERENIGINGEN IN DE REGIO
Het motto van Witlox is Solide, Slagvaardig en Sociaal. En het soci-
ale gaat verder dan het bedrijf zelf. Het accountantskantoor hecht 
veel waarde aan het verenigingsleven en sponsort en ondersteunt 
het liefst medewerkers die die al dan niet via een bestuursrol actief 
betrokken zijn bij verenigingen in de regio. “Sponsoren is heel mak-
kelijk, maar wij dragen graag bij waar mensen actief zijn. Je kunt 
10.000 euro geven voor een galadiner, maar wij geven dat geld lie-
ver aan de lokale voetbal-, hockey of tennisclub die daarmee ze-
venhonderd leden wat kunnen brengen. Dat heeft voor ons meer 
toegevoegde waarde.”
 
BREDA EN BAVEL
Van Ginneken is een rasechte Brabander. Tot zijn veertiende woon-
de hij in Breda en daarna verhuisde hij met zijn ouders naar Bavel, 
het dorp waar zijn vader is geboren en getogen. “Mijn vader was 
een echte Bavelnaar. Van mijn ouders heb ik meegekregen dat je 
actief betrokken bent bij de gemeenschap waarin je woont en ac-
teert. Ik ben al vanaf jongs af aan actief in het verenigingsleven, bij 

carnavalsvereniging en bij de plaatselijke harmonie.” Van Ginneken 
is trots op zijn dorp. Een keer per week speelt hij bes bas (een groot 
koper instrument) bij de ‘mooiste vereniging van het dorp’. Het 
mooiste van de harmonie vindt hij de verbroedering die ontstaat 
door muziek. “Het is een verticale vertegenwoordiging van het dorp. 
Jong en oud en een verscheidenheid aan mensen zijn verenigd, dat 
vind ik gaaf om te zien. Het is echt een pracht gemeenschap waar 
ik me graag voor inzet.” 

 AFWISSELING
Druk wil de Bavelnaar zichzelf niet noemen, dat heeft een te nega-
tieve klank. Wel, zo beaamt hij, vult hij zijn leven actief in. “Ik heb ge-
noeg afwisseling door de week, niet alleen in het verenigingsleven, 
ook bij mijn rol in de directie. Het is een leuke en mooie uitdaging 
om het bedrijf met meer dan honderd mensen een stap verder te 
brengen. We willen continue blijven ontwikkelen en groeien. Het 
gewone ongewoon goed doen, is mijn motto.” 
 
HRM EN PENSIOENREGELINGEN
Door het regelmatige contact dat Van Ginneken en zijn collega’s 
hebben met hun klanten weten ze goed wat er nodig is in de markt. 
“We zagen dat er veel behoefte is bij onze klanten aan personeels-
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Betrokkenheid. Frits van Ginneken laat het woord meermaals vallen. De 
medeaandeelhouder van Witlox VCS Accountants & Adviseurs is niet alleen 
betrokken bij zijn bedrijf, ook in het dagelijks leven is de belastingadviseur heel 

betrokken bij maatschappelijke organisaties en verenigingen, de plaatselijke 
harmonie en zijn dorp Bavel.
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