Administratie, belastingaangiftes en jaarrekeningen.
Voor velen zijn dit geen aantrekkelijke bezigheden.
De ondernemer houdt zich het liefst bezig met
ondernemen en de gemiddelde particulier krijgt al
uitslag als de blauwe brief weer op de mat ligt. Maar
deze wordt momenteel vervangen door een digitale
versie, zodat de ergernis wellicht iets minder wordt.
Gelukkig zijn er voor bovengenoemde werkzaamheden
vakmensen beschikbaar die van de hoed en de rand
weten, want zeg nou zelf, weet u hoe u optimaal gebruik kunt maken van de aftrekposten?
Mensink & Smallegoor is een administratiekantoor met
louter vakmensen die zich hiermee bezighouden.

Vakmensen binnen een familiebedrijf
ADMINISTRATIEKANTOOR MENSINK & SMALLEGOOR

Geschiedenis
Het kantoor werd in 1995 opgericht
door Wim Mensink, gevestigd aan de
Loenenseweg waar voorheen de
schoenenwinkel van Wonink zat.
Steeds meer klanten vonden de weg
naar het administratiekantoor van
Wim Mensink en in 2004 bleek uitbreiding noodzakelijk. Richard Smallegoor, een neef van Wim, was tot die
tijd werkzaam bij Accon. Met de nodige ervaring binnen de accountancy
besloot hij bij het kantoor van zijn
oom in te stappen en werd vennoot.
Vanaf dat moment heet het kantoor
Mensink & Smallegoor. Negen jaar
later sloot ook Wim’s zoon, Patrick
Mensink zich als vennoot aan. Ook hij
had inmiddels veel ervaring opgedaan
binnen de accountancysector en zijn
opleiding nagenoeg afgerond. Op
deze wijze is het nu een hecht familiebedrijf geworden waar de kwaliteit
van de dienstverlening hoog in het
vaandel staat. Inmiddels telt Mensink
& Smallegoor nu zeven medewerkers
en werd de ruimte aan de Loenenseweg te klein. Verhuizing naar een groter onderkomen werd noodzakelijk. In
het herkenbare pand over de weg aan
de Loubergweg is het kantoor sinds
juni 2015 gevestigd.

Dienstverlening
Sinds de oprichting, 20 jaar geleden,
is Mensink & Smallegoor uitgegroeid
tot een middelgroot administratiekantoor voor de regio en werkzaam voor
het midden en kleinbedrijf. “Door de
toename van de startende ondernemers in de afgelopen jaren is onze
klantenkring behoorlijk uitgebreid. Je
mag wel zeggen dat we een zeker
specialisme voor MKB ondernemers
hebben ontwikkeld”, zegt een trotse
Patrick Mensink. “Als ondernemer
ben je dagelijks druk met het binnenhalen van opdrachten en de uitvoering ervan. Veel van deze
ondernemers zijn geweldige vakmen-

sen maar het voeren van een administratie is voor hen vaak een lastige
bijkomstigheid. En daar kunnen wij
onze vakkennis inzetten. We ontlasten hiermee de ondernemer aanzienlijk zodat deze meer tijd overhoudt
voor zijn bedrijfsactiviteiten.”

Particulieren
Mensink & Smallegoor is niet alleen
actief voor bedrijven. Voor vele particulieren doen zij de jaarlijkse belastingaangifte. Wim Mensink hierover:
“Het is natuurlijk prachtig dat de belastingdienst het “makkelijker” maakt,
maar veel mensen weten onvoldoende hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van de aftrekposten.
Hiermee kunnen wij ze helpen waardoor er uiteindelijk minder belasting
hoeft te worden betaald. Zo verdient
de klant onze kosten dubbel en dwars
terug”.

Ruim tweehonderd bedrijven
“Ons kantoor telt inmiddels ruim tweehonderd bedrijven in het MKB segment als klant. Voor grotere bedrijven
voeren we de salarisadministraties en
produceren we de maand- en kwartaalcijfers en uiteraard de jaarrekeningen” vult Richard Smallegoor aan.
“Wij adviseren ook als het gaat om

bedrijfsvoeringen en andere zaken
die met ondernemen te maken hebben. Tevens fungeren we als sparringpartner voor onze klanten”.

Insourcing
Er is een verschuiving zichtbaar van
MKB bedrijven die hun administratie
vaker laten regelen door een professioneel administratiekantoor in plaats
van een full service accountantskantoor. “Sommige bedrijven zijn niet
groot genoeg om een eigen boekhouder of financieel controller in dienst te
nemen of komen tijdelijk administratieve arbeidskracht te kort. Mensink &
Smallegoor kan deze diensten invullen. Daarmee wordt deskundig personeel op de eigen administratie
afdeling ingehuurd, waardoor de personele inzet flexibel blijft en daarmee
de loonkosten beheersbaar. “Ook leveren wij complete boekhoudsoftware
en stellen maandelijks financiële rapportages beschikbaar”, aldus Patrick
Mensink. Op deze wijze zijn we een
volwaardig partner voor grotere bedrijven als het gaat om tijdelijke inzet
van administratief personeel”.

sink. Door de voorbereidende werkzaamheden te verrichten besparen we
onze klanten een groot gedeelte van
de vaak hoge accountantskosten”.

Maatschappelijk ondernemen
Naast de zakelijke dienstverlening
voelen ze ook een verantwoordelijkheid naar de maatschappij die hen in
staat stelt om hun brood te verdienen.
“Daarom zetten we ons in voor de kinderboerderij waar ik het penningmeesterschap vervul en doen we de
administratie voor RTV Veluwezoom,
de lokale roep voor de gemeente
Brummen”. zegt Patrick Mensink.
“Daarnaast ben ik penningmeester
van Brumbeek Professionals waar
ons kantoor lid van is”.

Nieuwe huisvesting in
Business Point Eerbeek
Wim, Patrick en Richard zijn blij met
het nieuwe kantoor in het Business

Point Eerbeek aan de Loubergweg.
Een mooie locatie met voldoende uitbreidingsmogelijkheden. Sinds dit
pand door een Belgische investeerder
is overgenomen is er veel verbeterd.
Het is nu een bedrijvenverzamelgebouw geworden waar bedrijven tegen
aantrekkelijke huurtarieven een mooie
kantoorlocatie kunnen vinden. Dit biedt
veel mogelijkheden voor ondernemers.

Trots
Wim Mensink die het in 1995 in gang
heeft gezet is zichtbaar trots op het
familiebedrijf en de medewerkers. “In
twintig jaar tijd hebben we een degelijk en betrouwbaar administratiekantoor neergezet met een goede
reputatie. Dit is mede te danken aan
de inzet van de medewerkers en het
enthousiasme waarmee Richard en
Patrick te werk gaan. Op de nieuwe
kantoorlocatie kunnen we nog meer
klanten van dienst zijn”.

Accountants
Alhoewel Mensink en Smallegoor een
administratiekantoor is, doen zij ook
veel voorbereidend werk voor een verplichte controle door een accountant.
“Zowel Richard als Patrick hebben de
accountantsopleiding gevolgd en hun
ervaring opgedaan bij de grote accountantskantoren Accon, BDO en
Deloitte” meldt een trotse Wim Men-
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