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JUNIOR KAMER WOERDEN NIEUW LEVEN IN GEBLAZEN
In 1995 is Jaap Oudshoorn lid van JCI Woerden geworden en mag zich sinds 

2000 senator noemen. ‘Na een aantal stille jaren, hebben we besloten de Junior 

Kamer Woerden weer nieuw leven in te blazen!’, vertelt Oudshoorn trots. JCI 

Woerden is een vereniging voor jonge actieve en ambitieuze mensen tussen de 

25 en 40 jaar uit verschillende beroepsgroepen en functies, zelfstandig onderne-

mer of in loondienst, uit het bedrijfsleven of werkzaam in de non profit -sector. 

Allemaal hebben ze één ding gemeen: ze willen zichzelf verder ontwikkelen in 

een leerzame, gezellige omgeving en maatschappelijk hun steentje bijdragen. 

Ook Danny Boere is lid: ‘De Junior Kamer sluit perfect aan bij de filosofie die we 

bij Oudshoorn & Schoe ook hebben: ontwikkelen, kansen pakken en leren van 

elkaar! Een mooi initiatief waar zowel Jaap als ik graag  deel  van uitmaken!’

 Bedrijfsontwikkeling

vandaag de dag nog steeds in!’ De nuch-

tere werkwijze van Oudshoorn & Schoe is 

meteen duidelijk. Jaap Oudshoorn blikt 

nostalgisch terug op zijn entree bij zijn 

kantoor. ‘Dat is al weer een hele tijd gele-

den. Ik ben zelfs betrokken geweest bij 

het aannemen van de medewerkers die 

dit jaar hun jubileum vieren. Allen zijn het 

loyale collega’s met grote persoonlijke 

betrokkenheid bij de klanten. Daar ben ik 

‘Vroeger zei ik altijd: zo lang we met 

gezond boeren verstand blijven mee-

denken met klanten, kunnen we hen 

precies bieden wat ze willen en gaat het 

goed met het bedrijf. En ik geloof daar 

heel erg trots op!’

Volgens Oudshoorn staat zijn bedrijf 

onder andere sterk door de jarenlange 

ervaring die het heeft opgebouwd met 

een altijd gedreven en pro actief team. 

‘We hebben een hele hoop vakbekwaam-

heid in huis: er is veel kennis van accoun-

tancy en ook hebben we zeer bedreven 

belastingadviseurs in dienst met veel 

praktische ervaring. Ons team bestaat 

uit een ideale mix, van jonge, ambitieuze, 

startende mensen binnen het vakgebied, 

tot ervaren en zeer gedreven collega’s 

met veel praktische ervaring en een up to 

date kennis niveau.  Eén van de kernwaar-

den van ons bedrijf voor onze medewer-

kers is altijd geweest: blijf jezelf ontwikke-

len, pak kansen en vooral, leer van elkaar! 

CREATIVITEIT, KLANT
VRIENDELIJKHEID EN  
PROFESSIONALITEIT
‘We hebben ons team de afgelopen 

jaren laten groeien naar meer dan twintig 

medewerkers.’, vertelt Boere. ‘We geven, 

naast ervaren krachten, ook graag stu-

denten of pas afgestudeerden de kans 

om bij ons te komen werken en hun ambi-

tie binnen het vakgebied na te streven. 

Mensen die bij ons hun verantwoordelijk-

heden pakken en eigen initiatief tonen, 

binden wij heel graag aan ons kantoor! 

Voor nieuwelingen in de branche is er 

ontzettend veel te leren van de oudere 

garde’, vertelt Boere trots. Zelf is hij op 

soortgelijke wijze bij Oudshoorn & Schoe 

terecht gekomen. ‘Als stagiair stond ik 

hier in 2006 voor het eerst op de stoep 

en ik ben nooit meer weg gegaan!’ Sinds 

begin dit jaar is Boere mede-eigenaar 

en voor een groot deel verantwoorde-

lijk voor de koers van zijn bedrijf naar de 

toekomst. ‘Het aannemen van de juiste, 

gedreven mensen, maar ook het blijven 

investeren in het opleiden van onze men-

sen vinden we erg belangrijk. Creativiteit, 

klantvriendelijkheid en professionaliteit 

hebben wij hoog in het vaandel staan.’

OUDSHOORN & SCHOE
INTERNATIONAAL!
Zoals een goedlopend accountants- en 

belastingadviseurskantoor betaamd, 

heeft Oudshoorn & Schoe in de afge-

lopen jaren een behoorlijk klantenbe-

stand opgebouwd. ‘We mogen een 

aantal mooie bedrijven tot onze klanten-

kring rekenen.’ Hun klanten omvatten 

een ruime doelgroep binnen het MKB, 

zowel in de profit als non-profit sector. 

‘Met elke klant denken we individueel 

mee: wat past het beste bij zijn of haar 

onderneming. Op deze manier kunnen 

we het maatwerk leveren dat de klant 

van ons verwacht’, legt Boere uit. ‘We zijn 

ooit begonnen als lokaal bedrijf, maar 

inmiddels verspreiden onze klanten zich 

over een veel groter gebied dan alleen 

Woerden en omstreken. We hebben zelfs 

internationale klanten mogen verwelko-

men!’, vult Oudshoorn aan. ‘Gaaf toch, 

dat Oudshoorn & Schoe zelfs buiten de 

landsgrenzen treedt? Met de huidige 

informatie- en communicatietechnolo-

gieën kunnen wij ook niet-lokale bedrij-

ven onze dienstverlening aanbieden.  

Met name door onze persoonlijke betrok-

kenheid en laagdrempelige toegankelijk-

heid, staan wij dicht bij onze klanten. Dat 

is een service die grote kantoren vaak 

niet meer kunnen bieden! Nieuwe klan-

ten ervaren dit als een verademing, zo 

blijkt ons steeds weer.’

OUDSHOORN & SCHOE ACCOUNTANTS 
EN BELASTINGADVISEURS B.V.: MET 
GEZOND BOEREN VERSTAND BLIJVEN 
INVESTEREN IN DE TOEKOMST!

Met een geschiedenis die terug gaat naar 1933 is het Woerdens oudste accountants- en 

belastingadvieskantoor. En toch weet Oudshoorn & Schoe die frisse, jonge uitstraling te 

behouden en vol gas door te trekken naar de toekomst. ‘Onze kracht zit in het zoeken naar 

oplossingen voor dingen die klanten als probleem zien. Met creativiteit is immers altijd alles op 

te lossen! Er bestaan geen problemen, alleen uitdagingen!’ Deze inspirerende out-of-the-box-

mentaliteit smaakt naar meer, dus het is hoog tijd voor een goed gesprek met eigenaar Jaap 

Oudshoorn (55) en kersverse mede-eigenaar Danny Boere (32) over de koers van hun kantoor.

Danny Boere en Jaap Oudshoorn

Oudshoorn & Schoe Accountants en 
Belastingadviseurs B.V.
Pompmolenlaan 5 

3447 GK Woerden

T: 0348-418816

E: info@oudshoornschoe.nl

W: www.oudshoornschoe.nl

‘En ik geloof daar 
vandaag de dag nog 

steeds in!’
‘Die frisse,  

jonge uitstraling  
behouden en vol 
gas doortrekken 

naar de toekomst’

De jubilarissen


