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Inhoudsopgave 



CONTOUR Accountants wordt Crowe Contour. Een weloverwogen keuze én win / win zoals je in dit ‘reisverhaal’ 
zult lezen. Maar naast de rationele argumenten gaat het bij een samengaan vooral om ‘het gevoel’. Passen we bij 
elkaar, voel ik me (nog) thuis nu we samengaan met een grotere organisatie als Crowe Foederer, wat verandert 
er voor mij persoonlijk, wat winnen we als Contour met een samengaan? Allemaal zeer legitieme vragen die 
ongetwijfeld leven.  

In de volgende hoofdstukken zullen we je meenemen in de reis die is afgelegd, wat de overwegingen waren en zijn, 
maar ook volop aandacht voor de ‘fit’ tussen onze twee organisaties. 

Wij zijn ervan overtuigt dat we, door samen te gaan, onze organisaties versterken en meer (ontwikkel)mogelijkheden 
gaan bieden aan relaties maar vooral ook aan jullie. Dit wordt bij Crowe Foederer ‘De kracht van Crowe’ genoemd. 

Nieuwsgierig? Kijk dan vast op de website: www.crowe-foederer.nl.  En mocht je vragen hebben of ideeën, schroom 
dan niet om contact op te nemen met je leidinggevende of met ons.

Graag tot ziens,

Norbert Poels en Ton Joosten

1.  Inleiding 

Contour 



Missie
CONTOUR is het accountantskantoor dat zakelijke dromen van de klant realiseert.

Visie
Met behulp van deskundige en ervaren vaktechnische professionals de klant coachen/begeleiden en zorgen voor 
een financieel gezonde en winstgevende onderneming, waarbij ruimte wordt gecreëerd om samen op positieve 
wijze naar de toekomst van de onderneming te kijken. Wij maken gebruik van slimme automatiseringsoplossingen 
en zijn een one-stop-shop accountantskantoor.

CONTOUR is een full-service en regionaal accountantskantoor dat kwaliteit, haar mensen en haar klanten hoog in 
het vaandel heeft staan. Het werkgebied omvat de driehoek Eindhoven-Nijmegen-Roermond. We zien ons zelf als 
“de financiële huisarts” voor onze klanten. Ze kunnen bij ons terecht met hun vragen en hulp bij de realisatie van 
hun zakelijke dromen. 

Kernwaarden
Bij CONTOUR werken we vanuit de volgende kernwaarden:
1. Persoonlijk betrokken
2. Toekomstgericht
3. Duidelijk/helder

Diensten
Onderstaande diensten hebben we zelf in huis:
• Samenstellen jaarrekening
• Controle jaarrekeningen
• Administratieve ondersteuning
• Advies inrichten/automatiseren/digitaliseren administraties
• Verzorgen aangiften BTW, /IB en VPB
• Fiscale advisering
• Financiële planning
• Salarisverwerking
• Loonadvisering (CAO/ontslag/arbeidscontracten)
• Verzuimbegeleiding
• HR-advies 

2.  Wie is CONTOUR Accountants en waar  
     staan wij voor?



Voor diensten die we niet in “huis” hebben en waar de klant behoefte aan heeft, werken we samen met partners, 
waarbij de klant in contact wordt gebracht met de partners, waarbij wij de regie houden. Onderstaand een aantal 
diensten waarbij CONTOUR samenwerkt met partners:
• Corporate Finance
• Data-analyses
• Juridische dienstverlening
• ICT
• Subsidieadvies

Waar willen we voor staan in de toekomst?
We willen de regionaal georiënteerde speler blijven voor het (grotere) MKB. Sterke betrokkenheid met onze mensen 
en onze klanten. Direct kunnen inspelen op de markt en de behoeftes van onze klanten. 

Wat zeggen onze klanten over CONTOUR?
In 2019 is een klanttevredenheidsonderzoek verricht, en daaruit zijn de volgende zaken naar voren gekomen.
Wie zijn we en hoe worden we gezien volgens onze klant?
• We zijn een regionale speler 
• We zijn no-nonsense
• We bieden kwaliteit
• We bieden een eerlijke prijs – kwaliteitverhouding
• We zijn betrokken bij onze klanten, ook op vennoten niveau
• We zijn toekomstgericht

Wat wordt door de klant van ons verwacht?
• Kwaliteit 
• Afspraken nakomen
• Eerlijk en geen verrassingen
• Mede ondernemerschap
• Pro activiteit
• Meedenken om klant te helpen met verbeteren processen 

Waar zijn we goed in volgens onze klant?
• No-nonsense uitstraling
• Kwaliteit 
• Eerlijke prijs
• Helder advies 

Wat kan beter volgens onze klant?
• Laten zien wat we kunnen, te bescheiden
• Zichtbaarheid in de markt (fysiek en digitaal)
• Communicatie naar buiten 
• Professionelere uitstraling 



Wat zijn de doelen voor CONTOUR op de (middel)lange termijn?
Vanuit de huidige situatie kijken wij naar de toekomst en hebben wij nagedacht over waar we naartoe willen en wie 
wij in de toekomst willen zijn. Daarbij vinden wij de volgende zaken van belang:
• Full servicekantoor blijven met regionaal karakter maar met landelijke allure;
• Kwaliteit kunnen handhaven/verbeteren door juiste medewerkers en klanten;
• Huidige medewerkers kansen/carrière kunnen bieden;
• Medewerkers kunnen werven met kwaliteiten die de markt vraagt;
• Een juiste prijs/kwaliteit kunnen blijven bieden.

Wat zijn de doelen voor wat betreft uitstraling?
• Regionaal georiënteerd kantoor dat een goede naam heeft, laagdrempelig is en makkelijk te vinden is door 

klanten en prospects;
• Een kwaliteitskantoor dat niet onder doet voor grotere kantoren;
• Internationaal netwerk en ervaring in met name de advisering naar Duitsland en België;
• Persoonlijke betrokkenheid bij klanten;
• Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Kortom: een regionaal georiënteerde speler met de allure van groter landelijk kantoor.



Sterktes en kansen
Sterktes:
• Sterke positie in de regio;
• Stevig netwerk;
• Een goed team;
• Full service kantoor (inclusief assurance dienstverlening);
• We houden vast aan onze kernwaardes en dat waarderen klanten;
• Compacte organisatie waar de lijnen kort zijn en snel geschakeld kan worden;
• Klant voelt zich echt klant en geen nummer.

Kansen:
Er liggen kansen om meer klanten te bedienen en deze ook breder te bedienen. De vraag vanuit de markt is er. 
We stellen ons nog te bescheiden op in de markt. Kwaliteit kan naar een hoger niveau worden gebracht wanneer 
je als kantoor aantrekkelijker bent op de arbeidsmarkt en hierdoor kwalitatief en hooggeschoold personeel kunt 
binden aan de organisatie. 

Door te investeren in PR en marketing creëren we kansen op zowel de arbeidsmarkt als op het gebied van klanten 
groei. We hebben te maken met relatief weinig concurrentie. Van de Big 4 is alleen EY nog in Venlo gevestigd. 
RSM is uit Venlo vertrokken. Bol en Koenen & Co zijn concurrenten die we regelmatig in de markt tegenkomen. 
Daarnaast is er een diversiteit aan administratiekantoren, de concurrentie hiervan is beperkt. 

Op dit moment zijn we erg terughoudend met het aannemen van nieuwe klanten. We hebben onvoldoende 
capaciteit om veel nieuwe klanten van dienst te kunnen zijn en willen geen concessies doen aan de kwaliteit 
van bestaande klanten. We worden regelmatig gevraagd om offertes uit te brengen voor controleplichtige 
ondernemingen. Vorenstaande geeft aan dat we een bekende speler in de regio zijn met een goede naam en 
uitstraling.

We zitten vlak bij de grens en hebben veel kennis van Nederland – Duitsland problematiek. Over de grens 
een goed netwerk van Duitse collega’s. Daarnaast hebben we exclusiviteit in ons internationale netwerk BOKS, 
waarin we vrij actief aanwezig zijn.

Met onze HR-activiteiten zijn we een paar jaar geleden begonnen en deze praktijk is groeiende. Klanten weten 
ons ook voor HR-vraagstukken vaker te vinden en we hebben onlangs een junior HR-adviseur aangenomen om 
de afdeling te ondersteunen. Doel is om ook deze afdeling verder te laten groeien. Dit past in onze full service 
gedachte/filosofie.

3.  Wat zijn onze afwegingen geweest? 



De afdeling CONTOUR Continu richt zicht op de automatisering en digitalisering van bedrijfsprocessen bij onze 
klanten. De vraag en behoefte bij klanten zal de komende jaren naar verwachting toenemen, hierdoor zien wij 
voldoende mogelijkheden om te groeien met deze afdeling. Investeren in deze afdeling (mensen en middelen) 
biedt volop kansen bij zowel bestaande als nieuwe klanten.

Kortom: we zijn een sterke, regionaal gewortelde en georiënteerde speler met goede en jonge mensen die nog 
kan groeien in omvang van zowel diensten, klanten als personeel.

Zwaktes en bedreigingen
Zwaktes:
• Kwetsbaarheid controle afdeling (te klein en autonome groei is lastig in arbeidsmarkt);
• Op automatiserings- en digitaliseringsgebied kunnen we onvoldoende aanhaken bij de ontwikkelingen in de 

markt (data, data-analyse etc.);
• Veel sleutelposities zijn niet dubbel bezet;
• Te weinig proactieve signalering op gebied van fiscale advisering.  

Bedreigingen:
De huidige arbeidsmarkt in onze branche is zeer krap. We lopen het risico dat mensen bij ons worden “weggekocht” 
terwijl we zelf moeite hebben om de vacatures op een goede manier in te vullen. Door de huidige omvang zijn we 
op enkele kritische posities kwetsbaar. We zijn op plaatsen te afhankelijk van één persoon.

De wet- en regelgeving in onze branche wordt steeds intensiever en ingewikkelder. Het vergt steeds meer energie 
en de daarmee gepaard gaande kosten om “in control” te blijven op dat gebied. Investeren in kwaliteit is daarom 
erg belangrijk om als volwaardig accountantskantoor in de markt te kunnen opereren. Het is de vraag in hoeverre 
dit vervolgens doorberekend kan worden aan de klant. De nieuwe generatie potentiële vennoten is veranderd, 
andere ideeën, instellingen en normen en waarden. Het is uitdagend om nieuwe opvolgers te vinden die willen 
ondernemen en hun schouders eronder willen zetten en de (financiële) risico’s willen dragen. 

Aan de hand van bovenstaande analyse van CONTOUR en de markt, de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen, 
komen wij tot de conclusie dat het sleutelwoord groei is. 

Kortom: groei kan de meeste zwaktes en bedreigingen wegnemen, terwijl we door onze sterktes en de kansen die 
er liggen, deze groei juist kunnen bevorderen en stimuleren.



Vanuit bovenstaande analyse hebben we gekeken op welke wijze we het beste met de kansen en risico’s om 
kunnen gaan. We zijn tot de conclusie gekomen dat in de huidige markt (krappe arbeidsmarkt en steeds strengere/
complexere regelgeving) autonoom groeien geen reële optie is en niets doen tot grotere risico’s op termijn zal 
leiden. Vragen die we ons gesteld hebben in dit kader zijn:
• Kunnen we de controle afdeling in eigen huis houden?
• Wat als één van onze dragende personen wegvalt?
• Kunnen we de strengere/complexere regelgeving waarborgen op een goed kwaliteitsniveau? 
• Zijn we in de toekomst in staat om de juiste kwalitatieve medewerkers aan te trekken?
• Kunnen we de juiste klanten blijven bedienen als één van de bovenstaande vragen ontkennend beantwoord 

wordt?

Na de splitsing hebben wij altijd uitgesproken dat onze doelstelling is om zelfstandig verder te gaan/te groeien, 
echter gezien de markt zijn we naar onze mening gedwongen om verder te kijken. Onze cultuur en kernwaarden zijn 
erg belangrijk voor ons en onze medewerkers. Bij alle van de ondernomen stappen zijn dit primaire voorwaarden 
geweest voor de te nemen koers.

Daarbij hebben wij de onderstaande mogelijkheden onderzocht voor onze uitdagingen:
1. Samenwerking met een audit-only partij
2. Fusie met gelijkwaardige partij
3. Overname gelijkwaardige partijen
4. Samengaan met/overname door andere partij

Ook belangrijk om te vermelden is dat we in ons onderzoek de factor mens altijd bovenaan hebben gehad. Iedere 
vorm van samenwerking moet er in onze ogen toe leiden dat onze mensen hier baat bij hebben en geen last. 
Natuurlijk realiseren wij ons dat iedere vorm van samenwerking leidt tot veranderingen, maar deze mogen dan 
niet van dien aard zijn dat onze mensen er last van hebben of krijgen. Zoals gezegd zijn onze bedrijfscultuur en 
kernwaarden daarbij de belangrijkste indicatoren.

1. Samenwerking met een audit-only partij
De ontwikkelingen in de audit praktijk en specifiek onze eigen controle afdeling hebben ertoe geleid dat wij 
in gesprek zijn gegaan met audit-only partijen om te onderzoeken of het mogelijk is op die wijze de risico’s 
(personeel, kwaliteitsstandaarden) te beperken. We zijn tot de conclusie gekomen dat deze samenwerkingen 
onze uitdagingen en problemen niet gaan oplossen. In het ene geval was men alleen geïnteresseerd in de 
mensen, in het andere geval was er geen klik qua cultuur, etc. Uiteindelijk hebben we geconcludeerd dat deze 
optie ons niet gaat brengen wat we willen.

4.  Wat hebben we gedaan de    
     afgelopen periode?



2. Fusie met gelijkwaardige partij
We hebben ook gekeken naar en gesproken met andere partijen in de markt, met name in de regio ZO Brabant. 
De conclusie die we daar met name uit hebben getrokken is dat deze partijen (zelfde orde en grootte als Contour) 
nog niet zo ver zijn in hun gedachtenontwikkeling en strategische keuzes. Samenwerking werd daar met name 
gezocht op deelgebieden (met name audit), echter dergelijke samenwerkingen lossen onze uitdagingen niet op. 
Men is met name op zoek naar “handjes” en onze “handjes” zijn ook beperkt en belangrijker nog, volledig bezet. 
Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat er op dit moment geen partijen in onze (geografische) omgeving 
aanwezig zijn die voldoen aan de wensen op basis van de door ons gemaakte analyse.

3. Overname gelijkwaardige partijen
Deze mogelijkheid is niet aan de orde geweest c.q. er zijn geen kansen geweest die ons uitdagingen oplossen.

4. Samengaan met/overname door andere partij
Wij hebben een analyse gemaakt van kantoren met wie wij in gesprek zouden kunnen gaan. Wij hebben uiteindelijk 
met een aantal van deze partijen gesproken. Vanwege de getekende geheimhoudingsverklaringen kunnen wij 
hier niet specifiek gaan bespreken welke partijen dit allemaal zijn geweest. In algemene zin kunnen we zeggen 
dat dit partijen waren die in de regio Limburg en ZO Brabant liggen. Het waren zowel landelijke als regionale 
partijen. Sommigen waren voor ons, vanuit onze strategische analyse of omdat wij het gevoel hadden dat het qua 
bedrijfscultuur niet past, niet interessant genoeg. Andere vonden ons niet interessant genoeg om dezelfde reden.

Uiteindelijk zijn we ook in gesprek geraakt met Crowe Foederer. Johan Daams is daar de voorzitter van de Raad 
van Bestuur. Na de zomer zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd. Vanaf het eerste moment hebben 
wij het gevoel bij Crowe gehad dat we met dezelfde bloedgroep aan tafel zaten. Een organisatie die net als wij 
dicht bij haar mensen en klanten staat, waar de mensen allemaal nog met de voeten in de klei staan, en waar 
lokaal ondernemerschap wordt gestimuleerd. Het gevoel was vanaf het eerste moment goed. Na de verkennende 
gesprekken hebben wij een businessplan opgesteld dat we hebben besproken met de Raad van Bestuur van 
Crowe. Dat is vervolgens het startpunt geweest van het onderhandelen over een samenwerking/overname. 
Inmiddels zijn we op een punt beland dat we een definitief besluit hebben genomen. We vinden het belangrijk om 
met de mensen in de organisatie in gesprek te blijven en hen mee te nemen in het proces. 

   



5.  Wie is Crowe Foederer?

Crowe Foederer (www.crowe-foederer.nl) is een middelgroot accountants- en advieskantoor met ruim 500 
medewerkers en 6 vestigingen in groot Amsterdam (Amsterdam, Oostzaan, Lelystad) en Brabant/Limburg (Bladel, 
Roermond en het hoofdkantoor in Eindhoven). Het is onderdeel van het wereldwijde Crowe Global netwerk dat 
actief is in 146 landen. De diensten zijn te verdelen in zeven service lines: audit, financial services, tax, HR-
services, corporate finance, consultancy en technology. Met dit complete dienstenassortiment kunnen kleine en 
(middel)grote organisaties volledig worden ontzorgd in al hun bedrijfsvoering vraagstukken. Het onderscheidend 
vermogen van de dienstverlening ligt in het innovatie zoals data science, een compleet HR- en ICT-dienstenpakket, 
deskundigheid, de multidisciplinaire dienstverlening en persoonlijke aanpak. 

De kracht van Crowe is vooruitstrevendheid die zich niet alleen uit in het toepassen van de laatste technologieën. Het 
richt zich met name op de manier waarop er oog is voor mensen; zowel klanten als collega’s. De multidisciplinaire 
dienstverlening is generalistisch én specialistisch, op die manier is er een passend antwoord op steeds complexer 
wordende klantvragen. De processen zijn hierbij zodanig ingericht dat ze rechtstreeks bijdragen aan meerwaarde. 
Mensen, kennis en kunde, in combinatie met een solide betrouwbaarheidsreputatie, vormen de ware kracht van 
Crowe.

HR-beleid en kernwaarden
Kwaliteit vraagt om investeren in medewerkers. Diverse HR-thema’s zoals ontwikkeling, scholing, inzetbaarheid, 
talent management ontwikkeling, beoordelen & belonen, recruitment en onboarding dragen bij aan het vinden, 
binden en blijven boeien van de juiste collega. Crowe Foederer gelooft in langdurige en stabiele relaties. Zowel 
met medewerkers als met klanten. Crowe Foederer is van mening dat een stabiel medewerkersbestand een 
positief effect heeft op continuïteit van de relatie met de klanten en op de sfeer binnen Crowe Foederer.



Alle HR-doelstellingen zijn er daarom op gericht om onze professionals optimaal te laten presteren. Gemotiveerde 
en vitale medewerkers zorgen ervoor dat Crowe Foederer op korte en lange termijn haar doelstellingen weet te 
realiseren. Medewerkers die deze ambitie delen en die zich volledig willen en kunnen inzetten om deze ambitie 
succesvol te maken. Het strategische doel van Crowe Foederer is om in 2025 als advieskantoor de Employer 
of Choice te zijn, wat betreft persoonlijke ontwikkelmogelijkheden in praktijk en theorie. Dat Crowe hierbij op 
de goede weg is laat het medewerkerstevredenheidsonderzoek zien. Hier werd op Company pride, gemeten 
op basis van ambassadeurschap, erg goed gescoord. Dit is uitgedrukt in een Employee Netto Promoter Score 
(e-NPS van +13). 

Maar nog belangrijker dan al deze mooie woorden is het om persoonlijk kennis te maken en te ervaren. Vandaar 
ook de uitnodiging om elkaar beter te leren kennen, van elkaar te leren en samen te groeien. Mede hiervoor zal 
ook zo snel als mogelijk het Crowe Foederer intranet (SPOT) voor jullie worden opengesteld zodat je kan zien 
wat er allemaal gebeurt binnen Crowe Foederer en je makkelijk je nieuwe collega’s kan vinden en ontmoeten.



Hier hebben we met Johan Daams uitgebreid over gesproken. Crowe is een bedrijf met verschillende vestigingen 
in het land. Lokaal ondernemerschap staat hoog in het vaandel. De letterlijke woorden van Johan Daams zijn: 
’Jullie moeten het zelf doen en jullie krijgen ondersteuning daar waar jullie dat nodig hebben.’ Dat betekent:
1. Dat we zoveel mogelijk blijven doen zoals we dat gewend zijn, zeker in de eerste periode;
2. Dat de vestigingen blijven bestaan zoals dat nu het geval is;
3. Dat de mensen blijven doen wat ze altijd hebben gedaan;
4. Dat we de klanten blijven bedienen zoals we dat gewend zijn;
5. Dat we langzamerhand over zullen gaan op de interne processen van Crowe.

Waar zitten voor ons de voordelen en wat betekent dit voor de diverse afdelingen?  
1. We creëren continuïteit op de korte en op de lange termijn.
2. We worden een interessantere partij voor de arbeidsmarkt. Door de samenwerking met Crowe wordt onze 

marktpositie voor potentiële kandidaten een stuk interessanter. Het zal zeker niet zo zijn dat we in één keer 
een heel blik nieuwe collega’s kunnen opentrekken. Als we kijken naar de HR en pr-mogelijkheden die Crowe 
biedt, zijn we er wel absoluut van overtuigd dat er in de toekomst kandidaten zijn die ons interessant zullen 
vinden daar waar zij ons nu wellicht nog links laten liggen. We creëren dus rust en kansen op het gebied van 
werkdruk, work-life balance, opleidingsmogelijkheden, carrièremogelijkheden. 

3. Onze kennis en dienstenpakket worden versterkt:
• In de audit praktijk krijgen we ondersteuning op het gebied van vaktechniek, IT, compliance en handen, met 

name tekenend accountant voor de toekomst. We zullen overgaan op de vergunning van Crowe. 
• Op het gebied van Data-analyse ondersteunt Crowe ons. Zij voeren al controles uit op basis van Data-

analyses.
• In de samenstelpraktijk blijven we zoveel mogelijk zelfstandig opereren. We gaan onderzoeken wat “best 

practises” zijn, en daar waar we van elkaar kunnen leren en beter kunnen worden. Op het gebied van 
vaktechniek en compliance kunnen we leunen op de collega’s van Crowe, waardoor we de taken beter kunnen 
verdelen, de workload kunnen verdelen en de kennis kunnen binnenhalen die we nu niet hebben.

• Voor de afdeling lonen geldt hetzelfde. Daar waar nodig kunnen we terugvallen op de kennis, kunde en 
mensen als dat nodig is. Zoals gezegd is het niet zo dat Crowe een paar mensen “op de bank heeft zitten”, 
maar ondersteuning is indien nodig natuurlijk wel mogelijk.

• Voor de fiscale afdeling verandert er weinig. Het grote voordeel voor de fiscalisten is dat zij kunnen terugvallen 
op specialisten indien dit nodig is. Gezamenlijke VTO’s etc. behoren tot de mogelijkheden, gebruik van 
vaktechnische databases etc. In de werkzaamheden voor onze klanten verandert er voor de adviseurs niets. 

• Crowe heeft net als Contour een afdeling HR advies/consulting. Voor Contour liggen er volop mogelijkheden 
hierop aan te sluiten en onze praktijk verder vorm te geven en uit te bouwen. Ook hier zijn er mogelijkheden 
op basis van beschikbare data.

• De afdeling Contour Continu zal haar werkzaamheden kunnen blijven voortzetten en verder kunnen uitbreiden. 
Kennis van IT, systemen etc. is volop aanwezig bij Crowe.

 

6.  Wat betekent het voor ons, onze mensen,  
     als we samengaan?



4. Ondersteunende diensten: van elkaar leren en samen waar mogelijk
• Op het gebied van onze eigen IT-systemen zal onderzocht moeten worden in hoeverre die geïntegreerd zullen 

worden. Op termijn zal dit uiteraard moeten gebeuren, er zullen echter geen overhaaste dingen gebeuren of 
in gang worden gezet. Intensieve samenwerking met de afdeling IT van Crowe zal uiteraard wel plaatsvinden 
om een zorgvuldige integratie vorm te geven.

• Onze interne administratie zal in de overgangsfase zelfstandig blijven opereren. Er zullen veel zaken lokaal 
blijven. Tevens zal naar de toekomst toe onderzocht worden welke zaken geïntegreerd kunnen worden.

• Het secretariaat blijft in stand en zelfstandig functioneren. Daar waar zaken aangepast moeten worden (lay-
out, briefpapier etc.) zal dit in overleg gaan.

• De interne HR-afdeling blijft intern betrokken bij de dagdagelijkse zaken die op kantoor spelen. Daarnaast 
haakt deze afdeling aan bij de interne HR-afdeling van Crowe, zodat ondersteuning op zowel strategisch als 
uitvoerend vlak ons HR-beleid een verdere impuls zal geven.



Kortom: wij zijn van mening dat de samenwerking met Crowe synergievoordelen biedt op zowel de 
korte als de lange termijn, die de continuïteit van Contour als organisatie borgt, waarbij we onze lokale 
kleur en cultuur voor een groot deel kunnen behouden. Natuurlijk zullen er dingen veranderen, maar die 
veranderingen zullen naar onze inschatting niet van dien aard zijn dat onze collega’s zich niet meer zullen 
herkennen in onze organisatie. Het biedt voor ons allemaal kansen en mogelijkheden naar de toekomst 
toe en die kansen en mogelijkheden willen wij graag benutten.

Wij realiseren ons dat er veel vragen zullen zijn, nu, morgen en overmorgen. Wij willen die vragen uiteraard 
zo goed als het kan beantwoorden. Voel je dus vooral vrij om je vragen te stellen. Wij hopen dat jullie net 
als ons de voordelen van deze samenwerking inzien, voor de gehele organisatie maar ook voor ieder 
individu. Voor de één betekent dit dat er niet te veel moet veranderen, hij of zij wil vooral zijn of haar ding 
blijven doen. Voor de ander betekent dit dat er kansen en mogelijkheden liggen naar de toekomst toe in 
groei en ontwikkelperspectief. Met beide type personen hebben wij rekening gehouden in de gesprekken 
die we hebben gevoerd. Wij denken dan ook dat we een verstandig besluit hebben genomen door de 
samenwerking met Crowe aan te gaan.
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