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Fantastisch dat we al van 
zoveel verschillende 

klanten het vertrouwen heb-
ben gekregen om hun zaken 
te behartigen. Bij sommigen 
zelfs al tot in de derde gene-
ratie. Langetermijnrelaties 
daar gaan we nog altijd voor!

Evert Hein Schuiteman
Adviseur

Ondernemen, wat is het een 
mooi vak. Het is prachtig om 
hier een steentje aan bij te 
dragen. Financiële gegevens 
verzamelen en vertalen en, 
samen met relevante in- en 
externe factoren overbrengen 
aan dé ondernemer. En dan 
natuurlijk resultaat zien. Dat is 
waar je het voor doet.

Alexandra van 
Veldhuizen
Medewerker  
Samenstelpraktijk

Bijzonder dat veel klanten al 
meer dan 20 jaar klant zijn! 
Bij binnenkomst is er vaak 
een blik van herkenning, een 
persoonlijke groet of een 
praatje. Het zit in de kleine 
dingen. Laten we dat per-
soonlijke en kleinschalige 
aspect vasthouden.

Hettie ter Avest-van den Top
Sr. Secretaresse

Chantal van Middendorp
Medewerker Samenstelpraktijk

Oprecht betrokken.  
Want alles wat je aan-
dacht geeft, groeit!

De betrokkenheid van  
Schuiteman begint bij de  
receptie en natuurlijk met een 
goede kop koffie bij u of bij ons.

Hennij Holtus
Manager Fiscaal

Eerlijk en oprecht zijn met je 
cliënten en vervolgens samen 
tot een product komen.  
Ook de medewerkers binnen  
Schuiteman zijn geïnteresseerd 
in elkaar, in goede en in slechte 
tijden. Wat dat betreft een  
organisatie naar mijn hart.

Ruben Buitenhuis
Accountant

Door oprechte betrokkenheid  
dragen wij (in)direct bij aan 
de winstgevendheid van onze 
cliënten.

Bernard Polman
Accountant

Cliënt view BOUF Legal

Zaken niet ingewikkelder maken dan ze al zijn. En waar het 

ook maar enigszins kan complexe regelgeving vertalen in 

voor iedereen begrijpelijke bewoordingen. Voor aanpakker 

Loubna Boufrach (33) zijn het belangrijke speerpunten in 

haar dagelijks werk.
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    UITEINDELIJK
DRAAIT ALLES
         OM MENSEN



Cliënt view BOUF Legal
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staan. Om creativiteit aan te jagen werken 

we samen als specialisten uit verschillen-

de werelden: van big data-analist en hoog-

leraar in de ouderenzorg tot professioneel 

musicus en van communicatietopper tot 

succesvol ondernemer. Ik geloof dat in de 

ontmoeting en de wrijving die dat oplevert 

inzichten ontstaan die kunnen leiden tot 

nieuwe praktijken en tools. Juist die in-

zichten zorgen voor een optimaal resultaat 

voor onze cliënten. Zowel in het team als 

in het contact met mijn opdrachtgevers 

staat creatieve energie centraal! Het komt 

ook weleens voor dat we niet aan een op-

dracht beginnen, omdat die energie ont-

breekt. Goed voor de opdrachtgever en 

BOUF Legal. Zo blijven we scherp.”

Van regels naar mensen
Met haar bruisende persoonlijkheid en 

mensgerichte aanpak past ze eigenlijk 

niet in klassieke zin in de juridische be-

roepsgroep, geeft ze aan. “Tijdens mijn 

rechtenstudie ben ik opgeleid in het con-

ceptueel denken in regels. Ik heb in mijn 

praktijk ontdekt dat alles uiteindelijk draait 

om mensen en menselijke verhoudin-

gen. Niet zelden halen regels het zicht op 

deze werkelijkheid weg.” Met name in het 

publieke domein hebben we het ons wat 

regelgeving betreft dan ook knap lastig ge-

maakt, vindt ze. Door zorgondernemers en 

toezichthouders wordt om die reden een 

beroep gedaan op haar expertise en door 

landelijk opererende partijen wordt ze ge-

vraagd mee te denken en te adviseren in 

uitdagende vraagstukken. Voor haar eigen 

vraagstukken op het gebied van accoun-

tancy heeft ze gelukkig haar eigen advi-

seur, geeft ze lachend aan. “Jorrit Koops is 

precies wat BOUF Legal nodig heeft. In hem 

heb ik een collega gevonden die me advi-

seert en helpt. Ik ben blij met hem en het 

kantoor dat hij vertegenwoordigt.”     •

In 2015 startte Loubna onder de naam 

BOUF Legal als zelfstandig ondernemer. De 

jaren daaraan voorafgaand viel ze bij haar 

werkgevers al op jonge leeftijd op als ge-

talenteerd beleidsmaker en adviseur. “Ik 

ben altijd een beetje anders geweest. Ge-

passioneerd. Ondernemend. Creatief. Voor 

mezelf beginnen was voor mij een logi-

sche stap. Ik groeide uit mijn jasje, moest 

mijn vleugels uitspreiden.” Als zelfstandige 

richt ze zich op boardroom vraagstukken, 

public affairs in de zorg en brengt zij juri-

dische denkkracht in waar nodig. Dat doet 

ze samen met een team van verschillende 

mensen waar ze ‘ontzettend trots’ op is en 

waarmee ze ruzie maakt, plezier heeft en 

creatieve energie genereert. Dit team stel-

de ze samen op basis van een ongebruike-

lijk uitgangspunt: nieuwsgierigheid. “Deze 

mensen hebben allemaal iets dat onze  

cliënten prikkelt. Hun kennis, persoon-

lijkheid, de manier waarop ze in het leven 

“Ik geloof dat in de ontmoeting en de wrij-

ving die dat oplevert inzichten ontstaan 

die kunnen leiden tot nieuwe praktijken en 

tools. Juist die inzichten zorgen voor een 

optimaal resultaat voor onze cliënten.’

LOUBNA BOUFRACH: 

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Wederzijds vertrouwen is 
het fundament voor een 

goede samenwerking.

JAAR OPRECHT BETROKKEN
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Werken bij Schuiteman betekent voor mij 

werken in een omgeving met aandacht voor 

elkaar. Geen nummer maar een persoon. 

Medeleven bij tegenslag en meejuichen bij 

succes. Dat maakt dat ik mij op mijn plek voel 

bij Schuiteman als werknemer en als mens.

Dianne Even
Medewerker  
Samenstelpraktijk

Mark Groenewold
Controlemanager

“Het is niet erg als je 
iets niet kunt. Je kunt 
het altijd nog leren.” 
Schuiteman biedt een 
uitstekende regeling 
voor een werk-studie-
traject aan. Wat mij  
zeker goed bevalt!

Johan Jol
Sr. Assistent Accountant

Durf te investeren in 
automatisering en 

digitalisering (van uw 
administratie). Dit  

levert u legio voordelen 
op. Stel uw succes niet 

langer uit!

Als ondernemende 
accountant wil ik 
graag de feiten  
achter de cijfers 
weten.

Jorrit Koops
Directie Gidon van Putten

Business Consultant

Succesvol zijn 
is niet je eigen 
doel nastreven, 
succesvol zijn 
is luisteren 
naar een ander 
om zijn doelen 
te helpen  
realiseren.

Alex van de Kamp
Regiomanager

Vertrouwen is de basis voor een 
goede langdurige relatie.  

Vertrouwen draagt maximaal bij 
aan een vruchtbare samenwer-

king tussen klant en accountant, 
dé voorwaarde voor het leveren 

van kwaliteit! Controleren is goed, 
maar vertrouwen is beter. 

Wim van Reenen
Controlemanager


