
Ontzorgen rode draad in de dienstverlening

Ontzorgen. Die term loopt 
als een rode draad door 
het verhaal van Martin 
Langelaar en Wilfred 
Welmers als je hen vraagt 
wat nu de kern is van de 
dienstverlening van Bloe-
mendaal & Wiegerinck 
accountants en belas-
tingadviseurs. ,,Van het 
verzorgen van de aangifte 
voor de inkomstenbelas-
ting tot het opstellen van 
een jaarrekening of de 
salarisadministratie, onze 
dienstverlening is heel 
breed. ‘

Bloemendaal & Wiegerinck 
bestaat al ruim zestig jaar 
en is gevestigd op een zeer 
herkenbare locatie aan de 
Ruurloseweg. Je kunt het 
pand met de tijd- en tem-
peratuurklok op de  eigen  
parkeerplaats niet mis-
sen als je Vorden uitrijdt 
richting Ruurlo. Of  als je, 
andersom, vanuit laatstge-
noemde plaats Vorden juist 
binnenrijdt. Bloemendaal & 
Wiegerinck is een zelfstan-
dig en dus onafhankelijk 
kantoor met zakelijke en 
particuliere klanten. Het 
kantoor heeft vijf takken 
van sport. Martin Langelaar 
en Wilfred Welmers:  ,,De 
particuliere en agrarische 
klanten alsmede klanten uit 
het midden- en kleinbedrijf 
bevinden zich vooral in de 
regio. Historisch gegroeid 
is onze specialisatie in de 
medische wereld zoals 
huisartsen, tandartsen, spe-
cialisten in ziekenhuizen, 
fysiotherapie- of andere 
praktijken. Deze klanten 
zijn in het gehele land te 
vinden. De vijfde tak betreft 
salarisadministratie.’’ 
De klanten kloppen bij 
Bloemendaal & Wiegerinck 
aan voor zaken als aangifte 
inkomstenbelasting, omzet-
belasting, loonheffi ngen, 
aangifte erfbelasting, advi-
sering rondom  huwelijkse 
voorwaarden, fi nanciering, 
testamenten, etc..  Ook re-
gelen we voor hen de diver-
se toeslagen, zoals zorg- en 
huurtoeslag. Ingewikkelde 
kwesties waar mensen zelf 
vaak niet uitkomen. MKB-
ers en medici  laten hun 
jaarrekening door het Vor-
dense kantoor opstellen en 
vragen advies over de koers 
van hun bedrijf. In de agra-
rische wereld spelen op dit 
moment veel vragen rond-
om bedrijfsopvolging. Mar-
tin Langelaar: ,,Agrariërs 
vragen ons bijvoorbeeld een 
plan voor bedrijfsopvolging 
op te stellen, zodat ze daar-
mee naar de bank kunnen 
voor fi nanciering van een 
investering. Jonge agrariërs 
tonen tegenwoordig veel 
ondernemerschap maar als 
het nodig is gaan we mee 
naar de bank en notaris. Dit 

laatste geldt overigens ook 
voor de andere klanten.’’ 

Bloemendaal & Wiegerinck 
heeft vijf vennoten. Naast 
Johan Metzelaar, Martin 
Langelaar en Wilfred Wel-
mers zijn dat de naamge-

vers van het kantoor, Ben-
nie Bloemendaal en Theo 
Wiegerinck. ,Kenmerk van 
ons kantoor is dat wij er 
allemaal al heel lang werk-
zaam zijn,’’ stelt Wilfred 
Welmers vast. ,,Bennie 
Bloemendaal en Theo Wie-
gerinck al vijfendertig jaar  
Martin Langelaar dertig 
jaar Johan Metzelaar en ik-
zelf vijfentwintig jaar. Voor 
onze klanten is het fi jn om 
steeds een vast contactper-
soon tegen te komen. Ons 

werk is tenslotte altijd een 
kwestie van vertrouwen. 
Klanten vertrouwen jou 
hun fi nanciële administra-
tie toe en vertellen persoon-
lijke verhalen. Men noemt 
ons wel eens gekscherend 
de fi nanciële huisarts…’’ 

Het kantoor telt in totaal 
twintig medewerkers. ,,We 
hebben veel kwaliteit in 
huis,’’stelt Martin Langelaar 
vast. ,,Zo werken bij ons 
kantoor drie accountants en 
vier fi scalisten, van wie één 
fi scaal recht in haar pakket 
heeft. Bovendien werken er 
bij ons een aantal Hbo’ers.’’ 

Het team van Bloemendaal 
& Wiegerinck blijft con-
stant op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen 
en informatie uit het vak-
gebied. ,,Dat is hard nodig 
om onze klanten goed te 
kunnen bedienen. Het is 
een hele toer om alles bij te 
houden, want de wetgeving 

verandert voortdurend en 
de politiek komt vaak, op 
het laatste moment, met 
nieuwe initiatieven die al-
les weer op de kop zetten. 
Wij houden regelmatig een 
sessie met de medewerkers 
om de nieuwe ontwikkelin-

gen, regels en wetten en de 
gevolgen daarvan voor de 
klanten en onszelf door te 
spreken. Natuurlijk worden 
we ook doorlopend bijge-
schoold. Klanten worden 
door ons proactief geïnfor-
meerd over zaken die voor 
hen van belang zijn. Om 
een voorbeeld te noemen: 
wij geven informatie aan 

bouw gerelateerde onder-
nemingen, zoals bouw- en 
klusbedrijven aangaande 
de regels rondom het BTW 
percentage, zodat zij daar 
hun voordeel mee kunnen 
doen. ‘’ 
De medewerkers van Bloe-
mendaal & Wiegerinck zijn 
voor het merendeel gebo-
ren en getogen in de regio 
rondom Vorden en dus ge-
worteld in de plaatselijke 
samenleving. ,,Wij spreken 
de taal van de ondernemer 
en weten wat er leeft. Onze 
instelling is nuchter. Wij 
zijn een echt no nonsense 
kantoor en komen onze af-
spraken gewoon na.’’ 

Bloemendaal & Wiege-
rinck biedt via speciale 
internetpakketten ook de 
mogelijkheid tot online 
boekhouding. Een aantal 
ondernemers maakt ook 
gebruik van de online sa-
larisadministratie. Wilfred 
Welmers: ,,Zij loggen zelf in 
en voegen informatie toe als 
dat nodig is. De onderne-
mer kan zelf vakantiedagen 
registreren en loonstroken 
printen en deze mogelijk-
heid bestaat ook voor de 
medewerkers. De eindcon-
trole berust echter altijd bij 
ons.‘’

Bloemendaal & Wiegerinck nuchter no 
nonsense kantoor dat afspraken nakomt

Het kenmerkende pand van Bloemendaal & Wiegerinck aan de Ruurloseweg in Vorden 

,,MEN NOEMT 
ONS WEL EENS 
GEKSCHEREND 
DE FINANCIËLE 
HUISARTS…’’
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