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Michel Boekestijn van 

Boekestijn Administratiekantoor

‘We willen het de klant zo 
makkelijk mogelijk maken’

In 2009 startte Michel Boekestijn 
parttime op het administratiekan-
toor van zijn vader. “In 2015 heb ik 
het bedrijf van mijn vader overge-
nomen,” vertelt hij. Vader Johan is 
sinds zijn pensioen nog actief als ad-
viseur en zus Suzanne helpt een paar 
uur per week mee als communicatie-
adviseur. Michel noemt het niet zo, 
maar het lijkt wel een familiebedrijf.

door Lisette Eindhoven

Verscholen tussen de grote bedrijven 
is Boekestijn Administratiekantoor 
op bedrijventerrein de Poortcamp in 
De Lier nog net te vinden. “Ons kan-
toor zou overal kunnen zijn, vrijwel 
al het werk gebeurt tegenwoordig di-
gitaal,” zegt Michel. Hij lacht: “Heel 
zelden komt er nog iemand met een 
schoenendoos met bonnetjes langs die 
uitgezocht moeten worden.” 

Meedenken
Ook de bedrijven met een schoenen-
doos zijn welkom bij Michel en zijn 
collega’s. “Maar we adviseren klan-
ten graag hoe zij zelf kunnen digita-
liseren.” Ook biedt Boekestijn admi-
nistratiekantoor scan- en herkenop-
lossingen zodat gescande facturen 
vrijwel direct op de goede plek in de 
boekhouding terecht komen. “Dat 
scheelt de klant tijd, want hij hoeft 
niet alles over te typen.” Michel denkt 
graag mee met zijn klanten, niet al-
leen over de boekhouding, maar ook 
bijvoorbeeld over strategie van een 
bedriijf. Daarbij kan hij zijn marke-
tingachtergrond goed gebruiken. “Ik 
adviseer klanten graag om dingen zelf 
te doen met slimme technische oplos-
singen. Dat vinden ze interessant. En 
het scheelt ze ook geld, ze hoeven ons 
er immers niet voor te betalen.” 

Ontwikkelen
Boekestijn Administratiekantoor 
heeft zo’n 300 klanten, vooral zzp’ers, 
mkb-ers en een aantal tuinders. “We 
verzorgen inkomstenbelasting, btw, 
vennootschapsbelasting, loonbelas-
ting etc. Het dagelijks werk is zeer 
divers. Vier keer per jaar is er een 
piek vanwege de btw en in voorjaar 
en zomer is er de piek van de inkom-
stenaangifte, jaarrekeningen etc.,” 
zegt Michel. “We kregen het steeds 
drukker, dus ik ben blij met de ver-
sterking die in september komt.” Hij 
maakt tijd voor opleidingen en hij 
gaat naar beurzen en bijeenkomsten. 
“Ook als het niet over het vak gat, doe 
ik nieuwe ideeën op. Wat grote bedrij-
ven kunnen, dat kunnen wij ook en 
ik vindt het belangrijk om te blijven 
ontwikkelen, ook om de medewer-
kers groeimogelijkheden te kunnen 
bieden.”

Verrassing
“Elke dag op kantoor is weer een ver-
rassing,” zegt Michel. “De mensen die 
bij ons werken moeten daar wel te-
gen kunnen. Ellen werkt al sinds het 
begin voor mijn vader, zij verzorgt 
onder meer de interne administratie 
en de dossiers en stuurt de verjaar-
dagskaarten. En vorig jaar kwam Ste-
fan op mijn pad,” vertelt Michel. “Ik 
kende hem van tennis, hij verzorgt, 
net als ik, de administratie van onze 
klanten.” Binnenkort komt er nog ie-
mand bij. “Een wervingsbureau heeft 
uitgezocht of die persoon in ons team 
past en zich thuisvoelt bij onze werk-
wijze. We zijn dan met zijn vijven, 
mijn zus niet meegerekend, en dat is 
op dit moment voldoende.”

Pas geschilderd
De grote lichte ruimte met bureaus is 

precies goed voor vijf mensen en de 
kleine spreekkamer met een koffieap-
paraat is gezellig gemaakt met plan-
ten, een oud metalen Frans barretje 
en zachtgroene tinten op de muren. 
Michel lacht. “Die inrichting heeft 
mijn zus (Purple Lily) gedaan. De 
deurkozijnen waren gifgroen, de deu-
ren knalgeel en de stoelen felgroen 
en rood. Ze heeft het begin dit jaar 
allemaal aangepakt.” Ook de planten 
zijn haar idee. En pas als Michel het 
zegt valt het op: ze zijn nep. “Doordat 
hier geen licht is, gingen alle planten 
dood...” Hij is blij dat zijn zus zich 
met de gezelligheid in het kantoor be-
zig houdt. “Dan kan ik me met andere 
zaken bezig houden.”

Welkomstkaart
“We willen het de klant zo makke-
lijk mogelijk maken. Zo kunnen ze 
tegenwoordig gewoon een Whatsapp 
sturen. Dat is sneller dan e-mailen 
en tijdens kantoortijden reageren 
we dan vrijwel direct.” Ook kunnen 
klanten altijd snel langskomen. “Het 
is onze kracht dat ze niet op een af-
spraak hoeven wachten.” Persoonlij-
ke aandacht is belangrijk. “Nieuwe 
klanten krijgen een welkomstkaart 
en klanten en hun partners krijgen 
een verjaardagskaart.” Als service 
zijn nieuwe klanten ook op het kan-
toor in De Lier welkom om het boek-
houdsysteem uit te proberen. “Wij 
zitten in dezelfde kamer voor vra-
gen als ze er niet uitkomen. Juist de 
kleine dingetjes, zoals de persoonlijke 
betrokkenheid en met ondernemers 
meedenken die privé of zakelijk in 
zwaar weer komen en de Westlandse 
instelling van doen wat je zegt, spre-
ken klanten aan.”
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