
DE ONDERNEMERSKRANT

Tevens verricht Astrium in grote
diversiteit werkzaamheden gerelateerd
aan de accountantscontrole en de
natuurlijke adviesfunctie van de
accountant, waarin onderstaand nader
wordt ingegaan.

Overige Accountantsverklaringen
Wij verstrekken ook accountantsver-
klaringen bij andere verantwoordin-
gen dan de jaarrekening.
Hierbij valt te denken aan 
accountantsverklaringen voor:
• de inbreng in een B.V.
• NIWO-verklaringen 
(voor de transportsector)
• Afdrachtsverklaringen (betalingen
loonheffingen en omzetbelasting)
• Subsidieverklaringen
• Overige verklaringen

Deze werkzaamheden doen wij veelal
in samenwerking met administratie-
en/of accountantskantoren, waarbij
onderling afspraken gemaakt worden
over de verdeling van de werkzaamhe-
den. 

Overige diensten:
• IT-Auditing
• Onafhankelijke Kwaliteits
Beoordeling (OKB)
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Pim Mulierlaan 21
8443 DA HEERENVEEN
Tel:  0513-682059, b.g.g. 06-22232792
Fax: 08-42252169 of 0513-646935
h.brouwer@astriumaccountants.nl

Een solide rapport opstellen, of
een mooi project ontwerpen,

precies volgens het boekje.  En
toch belandt het rapport op de
plank en het project komt niet
verder dan de ontwerptafel.

Hoe krijg ik nu wél mijn lezer
mee en wanneer wordt mijn

project wél gedragen.

Johan Strampel heeft in de afgelopen vijf-
tien jaar voornamelijk ervaring opgedaan
als teammanager bij vooraanstaande
advies- en  ingenieursbureaus, gespeciali-
seerd in onder andere civiele techniek en
ruimtelijke ordening. Ruim anderhalf jaar
geleden heeft Johan Strampel het besluit
genomen om als zelfstandig ondernemer
en  gecertificeerd management consultant

(CMC) zijn loopbaan voort te zetten. De
opdrachtgevers bevinden zich in het
brede spectrum van zakelijke dienstverle-
ners, projectontwikkelaars en de provinci-
ale en locale overheid. 
Onder de naam Johan Strampel
Management Consultancy worden vier
taakvelden bediend. Interim Manage-
ment, Procesmanagement, Procurement
en Verandermanagement. In de praktijk is
er niet zelden sprake van een flinke overlap
van deze aandachtsgebieden. Een schets
van de dagelijkse praktijk geeft het meeste
inzicht in de taken die boeien en binden. 
Elke organisatie heeft managers nodig die
visie ontwikkelen, managers die deze
visie vertalen naar optimale processen en
managers die de zorg dragen van de ope-

rationele aansturing. Procesmatige veran-
deringen in organisaties, of gewoon door
het uitvallen de managers, leiden tot
leemtes die snel opgevangen moeten wor-
den. In zo’n situatie kan Johan Strampel
de rol van interim manager op zich
nemen. Tijdelijk ‘op de winkel passen’ is
dan vanzelfsprekend een prima mogelijk-
heid. Meest boeiend vindt Johan
Strampel die situaties waar ‘de zeilen ver-
zet’ moeten worden of waar ‘een frisse
wind’ nodig is. Enthousiasmeren en
medewerkers zelf belangrijke taken aan-
reiken zijn belangrijke kwaliteiten die
Johan Strampel aanwendt om projecten
en processen gerealiseerd te krijgen. Het
aardige is dat de gereedschapskist (HRM-
tools, Proces en Control-systeem e.a.)
veelal al aanwezig is bij de opdrachtge-
vers. Afhankelijk van de visie van de orga-
nisatie of de voorstaande problemen is de
vraag hoe de organisatie een gewenste
situatie het beste kan bereiken.
Projecten zijn niet veel anders dan orga-
nisaties. Hier zijn het de projectteamle-
den die met elkaar een visie vertalen naar
de concrete realisatiedoelen. Met de civie-
le techniek en de openbare ruimte als
bakermat maakt het dan ook  niet uit of er
een winkelcentrum of een woonwijk
gerealiseerd moet worden. Als proces-

manager stuurt Johan Strampel op de
aspecten tijd, geld, projectorganisatie,
projectinformatie, communicatie en
kwaliteit. Of het nu om een project gaat
binnen in de eigen organisatie of een pro-
ject waarbij de woonwijk wordt gerecon-
strueerd, een project is succesvol wanneer
zij wordt gedragen door het projectteam
en door haar omgeving. De afstemming
met de omgeving is dan ook essentieel. 
Alle processtappen goed doen is dan ook
niet doorslaggevend, het gaat er om de
goede dingen te doen!
Om ‘de goede dingen’ te doen dienen
keuzes gemaakt te worden. Een gezonde
overweging voor elke organisatie is ‘wat
maken we zelf, en wat besteden we uit’,
ook wel procurement genoemd. Al deze
keuzes liggen op een continuüm van ken-
nis en kosten. In kennisintensieve organi-
satie is dit vaak een lastige keuze. In de
huidige conjunctuur echter erg actueel.
Veel overheden kennen de noodzaak
binnen de eigen organisatie processen
efficiënter en effectiever in te richten.
Johan Strampel adviseert en ondersteunt
ingenieursbureaus en overheden in het
maken van outsourcingbeslissingen.
Het zal u niet zijn  ontgaan dat de
beschreven taakvelden elkaar overlappen
of aanvullen. Bovendien beschrijft Johan

Strampel veelal situaties die in de tijd aan
verandering onderhevig zijn. Een mana-
ger vertrekt, omdat een nieuwe situatie
gewenst is. Een uitbestedingbeslissing
dient te worden overwogen, omdat de
bestaande situatie vraagt om kostenre-
ductie of om een hernieuwde focus op de
eigen core business. Bij elke organisatie
zijn eigenlijk constant verschillende ver-
andertrajecten gaande, in verschillende
stadia. Johan Strampel adviseert en bege-
leidt organisaties in deze verandertrajec-
ten. Projecten waar Johan Strampel
momenteel als verandermanager bij
betrokken is zijn trajecten waar wetge-
ving geïmplementeerd wordt bij overhe-
den, het implementeren van regisseur-
schap en het efficiënter (LEAN) maken
van processen.  
Veel taakvelden zijn hiervoor beschreven,
echter volledig kan zij niet zijn. Voor aan-
vullende informatie kunt u een kijkje
nemen op de website, een mailbericht
sturen of, het meest persoonlijk, de tele-
foon pakken. 

Johan Strampel 
Management Consultancy
www.johanstrampel.nl
info@johanstrampel.nl
06 – 2783 0062

Beter de goede dingen doen…
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Astrium Accountants is een

door de AFM gecertificeerde

accountantsorganisatie. 

Zij is derhalve bevoegd 

wettelijke controles uit te 

voeren. Astrium richt zich 

specifiek op controle 

opdrachten bij ondernemingen

in het MKB-segment. Hierbij

wordt vaak samengewerkt

met het accountantskantoor 

of administratiekantoor, 

dat de samenstelling van de

jaarrekening voor de klant

verzorgt. Hierbij worden

onderling afspraken gemaakt

over de verdeling van 

de werkzaamheden. 

Er is zodoende sprake van 

een zeer duidelijke scheiding

tussen samenstellen en 

controleren van de 

jaarrekening.  

www.astriumaccountants.nl


