
MEDEWERKERSPARTICIPATIE  

TOEKOMSTMUZIEK VOOR ONDERNEMERS

ORISON kiest er als onderneming voor 
om hun medewerkers te verankeren in hun 
bedrijf. Baker Tilly begeleidde hen in dat 
toekomstbeeld van A tot Z.

START MET DUURZAAMHEID VANDAAG,  

VOOR MORGEN

Duurzaamheid is niet langer weg te 
denken uit het discours van deze tijd, 
maar hoe implementeer je nu succesvol 
ESG-structuren in jouw onderneming?

ONTDEK DE NOW, FOR TOMORROW-PODCAST  

BY BAKER TILLY

Stilstaan is niet langer een optie. Word 
een ondernemer van de toekomst en 
luister naar de gloednieuwe Baker Tilly 
podcast!

Now, for 
tomorrow
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MULTIDISCIPLINAIR TE WERK 
Peter Weyers maakt van bij de start deel uit van 
het Baker Tilly team, en kent dan ook de vele uit-
dagingen waar ondernemers voor staan. Maar 
van bij het begin is er altijd het besef geweest 
dat de oplossing zit in multidisciplinair denken 
en te werk gaan. “In 2001 gingen twee klas-
sieke Belgische boekhoudkantoren samen en 
werd het Baker Tilly verhaal in België opgestart. 
Het zat toen, en nu nog steeds, in ons DNA om 
uit de bestaande hokjes te willen breken. Om 
verder te denken en vooruit te werken, zodat we 
kunnen anticiperen op wat klanten echt nodig 
hebben. Zo bleven we niet enkel bij de klassie-
ke accountancy activiteiten maar zijn we onze 
services beginnen verruimen.”
Voor Baker Tilly was het toen belangrijk om 
essentiële vragen te stellen over de noden van 
hun klanten. Welke ondersteuning wilden ze 
echt? De antwoorden waren vaak breder dan 
een klassieke boekhouding en de problemen 
gingen verder dan enkel de nood aan financieel 
en fiscaal advies. 
Op vandaag is het nog steeds die hands-on aan-
pak en bereidheid om flexibel te zijn, die Baker 
Tilly aanbiedt aan haar klanten. “Ondernemers 
zijn van nature gewoon om zich te moeten aan-
passen aan allerhande situaties. Ze zijn agiel 
en vaardig, en kennen hun sector. Maar hebben 
ook vaak niet de tijd om zich voor te bereiden 
en in te lezen op elke situatie. Daar treden wij 
op als een klankbord voor bedrijfsleiders, op 
diverse vlakken. Wij denken met hen mee, en 
delen onze expertise waar nodig.” 

EXPERTISE MAAKT JE RIJKER
Dat die expertise essentieel is voor de aanpak 
van Baker Tilly, kan Peter Weyers beamen. “Wij 
zijn verschillend van andere (Big Four-) kanto-
ren, in die zin dat we een omgekeerde piramide-
structuur hanteren. Expertise en kennis delen 
met onze klanten is ons meest belangrijke fo-
cuspunt. Het voelt niet meer dan normaal om 
onze experten dicht bij onze klanten te plaat-
sen. Daarom hebben we een heel brede basis 
aan de top van ons bedrijf en vertrekken we 
niet vanuit enkel managementfuncties. Onze 
medewerkers met de juiste expertise kunnen 

daardoor sneller hun kennis delen met klanten. 
Een flexibiliteit die ondernemers appreciëren.”
Die efficiënte en hands-on werkwijze maakt van 
onze medewerkers ambassadeurs van ons be-
drijf. Zij doen mond-aan-mond reclame en kun-
nen de persoonlijke aanpak, waar Baker Tilly zo 
bekend voor staat, verwezenlijken. Onze klan-
ten appreciëren dan weer onze ondernemende 
aanpak: “Die tevredenheid is erg belangrijk. Op 
het einde van de dag zijn we er om onderne-
mers te ontzorgen. En als dat op een fijne en 
persoonlijke manier kan, is dat een win-win.”

NOW, FOR TOMORROW
We kunnen niet ontkennen dat ondernemers 
aan vele uitdagingen het hoofd moeten bieden 
en daardoor ook veel gerichte vragen hebben. 
Baker Tilly deelt daarom haar kennis en experti-
se en reikt zo een hand naar ondernemers. 
In deze gazet analyseren we zo een mooi tra-
ject van medewerkersparticipatie. Een creatie-
ve manier voor ondernemingen om de mensen 
binnen hun bedrijf te stimuleren en te engage-
ren. En we nemen een kijkje achter de scher-
men bij klant ORISON die zo’n succesvol traject 
heeft doorlopen. We exploreren ook het belang 
van duurzaamheid bij bedrijven en hoe jij als 
ondernemer proactief kan bouwen aan jouw 
ESG-verhaal. Verder vertellen we ook hoe Baker 
Tilly zelf vooruit kijkt en intern nieuwe expertise 
en nieuwe teams met de juiste kennis wil op-
bouwen. Dit doen we door het verhaal te bren-
gen van vier van onze eigen collega’s.
Maar ook met onze communicatie willen we 
telkens naar de toekomst blijven kijken. We zijn 
dan ook erg trots om onze gloednieuwe Now, 
for tomorrow-podcast by Baker Tilly aan te kon-
digen waar we op zoek gaan naar de focus van 
ondernemers van morgen.
Met deze gazet willen we vooral ook onderne-
mers en bedrijven de juiste tools aanreiken om 
van hun parcours een succesverhaal te maken. 
Bij Baker Tilly geloven we dat wat je vandaag 
in gang zet, je morgen kan realiseren. De ster-
ke trajecten met medewerkers en vooruitstre-
vende processen rond duurzaamheid zijn daar 
maar enkele voorbeelden van. Samen bouwen 
we aan vandaag, voor morgen. 

─ Edito  
met Peter Weyers

Baker Tilly staat mee aan het roer 
van een ondernemersschip dat 
voortdurend dient in te spelen 
op nieuwe uitdagingen. Tijden 
worden onzekerder, financieel 
en fiscaal-juridisch komen er 
grote veranderingen aan en 
ondernemingen moeten zich 
constant aanpassen. 
Voor ondernemers zijn er vaak 
meer vragen dan antwoorden. 
Waar leg ik focus in deze tijden? 
Hoe bind ik mijn werknemers aan 
mijn onderneming? En hoe creëer 
ik een vruchtbare grond voor de 
toekomst van mijn bedrijf?
 
Peter Weyers, Partner, 
bedrijfsrevisor en fiscaal 
accountant, legt uit wat de kracht 
is van Baker Tilly om in troebele 
tijden een boei te zijn voor 
vooruitstrevende bedrijven en 
ondernemers die op zoek zijn naar 
de juiste begeleiding.

Peter Weyers, Partner, bedrijfsrevisor en fiscaal accountant

“Ondernemers hebben niet de tijd om zich voor 
te bereiden en in te lezen op elke situatie.  
Daar treden wij op als een klankbord, op diverse 
vlakken. Wij denken met hen mee en delen onze 
expertise waar nodig.”

Peter Weyers
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─ Edito  
met Peter Weyers

BAKERMAT GOES  
NOW, FOR TOMORROW 
Met veel trots kondigt Baker Tilly de gloednieuwe Now, 
for tomorrow-gazet aan. Op een vertrouwde manier 
communiceren we met ondernemers over de topics 
van vandaag en morgen. Dit doen we niet alleen met 
onze gazet in een nieuw jasje, maar ook met onze 
Now, for tomorrow-podcast. 
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Gestart met 36 
werknemers, kent Baker 
Tilly vandaag 170 gedreven 
collega’s. Door brede 
kennis en verschillende 
expertises onder één 
vlag samen te brengen, 
is Baker Tilly uitgegroeid 
tot een sterk autonoom 
bedrijf. Onze gemotiveerde 
werknemers zijn onze 
sleutel tot succes en 
essentieel voor onze groei.

Baker Tilly heeft de nodige slagkracht voor een 
optimale dienstverlening via multidisciplinaire 
teams, maar is tegelijkertijd kleinschalig genoeg 
om persoonlijk maatwerk te bieden. De kwaliteit 
en de kracht van een internationale speler, én de 
persoonlijke aanpak van een lokale speler: dat is 
Baker Tilly. 

In 1988 begon het verhaal van Baker 
Tilly met een aantal verschillende 
vennootschappen gespecialiseerd in 
accountancy, audit, consultancy en 
corporate finance. Vandaag is Baker Tilly één 
sterke onderneming. Sinds 2002 maakt de 
Belgische onderneming als onafhankelijke 
partner deel uit van Baker Tilly International. 
Een groot internationaal netwerk, met een 
sterke lokale verankering. 

In 2001 kwam een accountancy 
kantoor in Aalst en een 
revisorenkantoor in Melle samen 
met als doel multidisciplinair te 
werk te gaan. Ze vormden zo de 
basis van Baker Tilly zoals we 
het nu kennen. In de geest van 
deze initiële missie zijn er door de 
jaren heen zes Baker Tilly filialen 
in België opgericht. Vandaag 
kan je zowel in Melle, Aalst, Zele, 
Brussel, Luik en Mechelen terecht 
voor de juiste ondersteuning.

WERKNEMERS

BAKER TILLY 
 IN CIJFERS

FILIALEN

JAAR

MISSIE1

BAKERTILLY.BE



DENK ALS DE ONDERNEMER VAN MORGEN
Olivier Willems, Partner Corporate Finance 
bij Baker Tilly, kent als geen ander het belang 
van sterke profielen in jouw onderneming. Hij 
stuurt een team aan van medewerkers die be-
drijven multidisciplinair begeleiden bij fusies 
en overnames. Met zijn expertise is hij daarom 
de eerste hand bij het verruimen van de horizon 
van bedrijfsleiders. En dat zij hun onderneming 
moeten sturen naar de toekomst, is duidelijk.

“Als je als ondernemer echt vooruit wil denken, 
moet je durven breder gaan dan de bestaande 
manieren om medewerkers aan jouw onderne-
ming te binden. Waar een klassieke loonsver-
hoging een mooie opportuniteit kan zijn om 
jouw medewerker te bedanken en te binden 
aan jouw bedrijf, weten we dat dit vandaag 
vaak niet meer voldoende is. Bovendien botsen 
we bij klassieke loonpakketten op wettelijke 
en (para)fiscale grenzen. Het invoeren van me-
dewerkersparticipatie effent de weg voor een 
creatieve en fiscaal interessante manier van 
verloning.”

Steeds meer werkgevers zouden er vandaag 
dus voor moeten kiezen om hun kernperso-
neelsleden mee te laten participeren in de on-
derneming. Louis Van Heyghen, Manager Cor-
porate Finance bij Baker Tilly, heeft ervaring bij 
het begeleiden van ondernemers in hun finan-
ciële trajecten. Hij ziet meer dan ooit de uitda-
gingen waar werkgevers mee te maken krijgen. 
“Het vinden van goed personeel is vandaag 
de dag niet langer evident. Bedrijven gaan kij-
ken bij concurrenten, binnen dezelfde sector, 
om eventueel personeelsleden weg te halen. 
Daarom is het belangrijk voor een bedrijf om 
key personeelsleden te verankeren binnen het 
bedrijf. Medewerkersparticipatie kan daar de 
oplossing bieden.”

PERSOONLIJK PARCOURS OP MAAT
De meeste ondernemers herkennen het belang 
van nieuwe structuren zoals medewerkerspar-
ticipatie, maar stellen zich ook vragen bij de im-
plementatie. Voor Baker Tilly staat een hands-
on begeleiding daarom centraal. Met ruimte 

voor vragen en een aanpak op maat.
Olivier legt uit hoe dat in zijn werk gaat: “Elk traject start op een diverse 
manier. Bij sommige klanten vertrekken we van een heel concrete vraag, 
omdat het bedrijf van medewerkersparticipatie heeft gehoord en wil kijken 
of het mogelijk is om dat te implementeren. Soms vertrekt het vanuit een 
ander perspectief. Essentieel is daarbij dat we mee met de onderneming 
in het traject duiken. We begeleiden hen doorheen alle stappen en geven 
advies waar nodig.”
Het klopt dat participanten vaak veel vragen hebben. Het is daarom de taak 
van Baker Tilly om zo transparant mogelijk te communiceren en geen ruis 
op de interne communicatie te creëren in dit traject. “Je voelt ook dat het 
pas een succes kan zijn voor alle betrokken partijen als iedereen zich goed 
in zijn vel voelt en er vertrouwen is. Zo gaan we naar de persoonlijke situ-
atie van participanten kijken om ook daar te gaan optimaliseren en een 
stukje maatwerk te leveren.”
Persoonlijk maatwerk herkent ook Louis Van Heyghen tijdens het bege-
leiden van ondernemers: “Het is vooral een heel menselijk traject, waar je 
moet rekening houden met verschillende visies, meningen en gevoelens. 
Dat is meteen het meest uitdagende, maar zeker ook het meest bevredi-
gende element aan een medewerkersparticipatie traject.”

EEN BREDERE HORIZON
Is het wel zinvol om zo’n grote structurele veranderingen door te voeren? 
Zeker als je onderneming maar een aantal werknemers rijk is?
Voor Olivier Willems en Louis Van Heyghen bestaat daar geen twijfel over. 
Het klopt dat het proces een stukje afstamt van de grotere en beursgeno-
teerde bedrijven, waar je gelijkaardige structuren tegenkomt in manage-
mentfuncties. Maar zo’n ingrijpende veranderingen kunnen minstens even-
veel return hebben bij kleinere ondernemingen. Daarom zijn ook KMO’s 
vruchtbare gronden voor zo’n processen.
Volgens Olivier Willems is het net bij zo’n bedrijven dat medewerkersparti-
cipatie een grote impact kan hebben: “Bij Baker Tilly willen we medewerker-
sparticipatie doortrekken tot bij de KMO. Omdat we vinden dat er geen ver-

─ Medewerkersparticipatie 
toekomstmuziek voor ondernemers

Mensen maken het bedrijf. Een motto waar veel 
ondernemers bij zweren en hun beleid op baseren.  
Het is nu eenmaal zo dat wie er in jouw team zit, de 
sleutel kan zijn tot het succes van je bedrijf. Maar het 
vinden van sterke personeelsleden is binnen de ‘War for 
Talent’ meer dan ooit een actueel probleem. In deze strijd 
om talent op de arbeidsmarkt zoekt elke bedrijfsleider 
naar creatieve manieren om niet alleen de juiste 
medewerkers te vinden, maar deze ook te behouden. 
De oplossing? Het verankeren van jouw mensen door te 
kiezen voor vernieuwende processen binnen je bedrijf. 
Met medewerkersparticipatie betrek je collega’s in 
het kapitaal van een firma en ga je belangen aligneren 
tussen enerzijds de aandeelhouders en anderzijds 
de medewerkers die een cruciale rol invullen in het 
bedrijf. Maar hoe ga je als werkgever om met het 
snel veranderende bedrijfslandschap en hoe kan je 
jouw werknemers de juiste opportuniteiten bieden? 
Baker Tilly gaat op zoek naar antwoorden rond 
medewerkersparticipatie, waar in deze tijden vooral  
veel vragen zijn. 
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schillen mogen zijn. In die zin is het misschien 
nog belangrijker om deze structuur te hebben 
in bedrijven waar er 10 à 15 werknemers zijn, 
want iedereen heeft zijn rol en iedereen is be-
langrijk. Misschien is er wel een commercieel 
profiel, productiechef of ander personeelslid 
die je zo op lange termijn gemotiveerd wil en 
kan houden door hen een stukje te verbinden 
aan het bedrijf. Door echt te kijken naar de 
mensen en profielen die je rond je hebt en hen 
te verankeren, creëer je een waardevolle toe-
komst.”

MEDEWERKERS VAN MORGEN
Medewerkersparticipatie is de manier voor be-
drijven om vooruit te denken en de toekomst te 
garanderen, maar evengoed om interne meer-
waarde te creëren. Want ook hoe je je profileert 
naar toekomstige werknemers is essentieel. 
Louis Van Heyghen weet uit ervaring dat vele 
bedrijven op zoek gaan naar net afgestudeer-
de talenten. Een jonge doelgroep die meer dan 
ooit belang hecht aan het verhaal dat jij als 
ondernemer wil vertellen, en dat zij mee willen 
uitbouwen. “Denk daarom niet alleen aan het 
financiële aspect van een nieuwe werknemer 
of aan een klassiek verloningspakket, maar 
bereid je ook voor op welk groeitraject je hen 
wil bieden. Medewerkersparticipatie trajecten 
implementeren in jouw bedrijf zorgt ervoor dat 
werknemers vanaf dag één beseffen welke vi-
sie je hanteert. En dat medewerkers het mee 
voor het zeggen hebben. Wanneer je die men-
taliteit kan uitstralen, en kan implementeren in 
je bedrijfscultuur, hoef je de ‘War for talent’ niet 

mee te vechten”.
Via medewerkersparticipatie kan je de groei 
van jouw onderneming waarborgen. Je kijkt 
als bedrijf volop naar de toekomst en beseft 
de kracht van investeren in mensen. Voor zo-
wel Louis als Olivier is dat de meerwaarde van 
wat ze doen. “Een mooi fenomeen van mede-
werkersparticipatie is dat je een volgende ge-
neratie kan klaarstomen, dat de opvolging van 
een bedrijf klaarstaat. Vaak zien we dat dit ook 
wordt gehandhaafd in familiebedrijven, waar 
bijvoorbeeld de kinderen geen zin hebben om 
het bedrijf over te nemen en er wordt gekeken 
naar key personeelsleden die ervoor zullen zor-
gen dat de ondernemer verzekerd is van een 
goede opvolging.”

DE BAKER TILLY AANPAK
Baker Tilly levert in een medewerkerspartici-
patie traject, begeleiding van A tot Z. Dat is in 
lijn met onze visie op een efficiënte aanpak op 
maat. Zo voorzien wij naast een hands-on aan-
pak en communicatie tijdens het traject ook 
fiscaal en juridisch advies en stellen wij ook de 
contracten op. Wij bieden het kader, zodat de 
onderneming de invulling kan doen. “Het is be-
langrijk dat alle betrokkenen zich comfortabel 
voelen, dat alles tijdens het proces duidelijk is 
en dat wij met onze expertise fiscaal kunnen 
optimaliseren,” staat Olivier Willems bij.

Bij Baker Tilly willen we een langetermijn ver-
trouwensrelatie opbouwen. We staan daarbij 
stevig op onze waarden. We bieden expertise 
aan, op maat voor jouw onderneming. 

“Medewerkersparticipatie implementeren zorgt 
ervoor dat werknemers vanaf dag één beseffen 
welke visie je als ondernemer hanteert. Wanneer 
je die mentaliteit kan uitstralen, hoef je de ‘War for 
talent’ niet mee te vechten.”

Louis Van Heyghen

“Door echt te kijken naar de profielen die 
je rond je hebt en hen te verankeren in je 
onderneming, creëer je een waardevolle 
toekomst voor je bedrijf.”

Olivier Willems
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─ Een traject tot  
medewerkersparticipatie  
in 1,2,3 

→ Wil je graag meer weten 
over een traject van mede-
werkersparticipatie bij Baker 
Tilly? Ga dan naar  
bakertilly.be en ontdek hoe 
we samen met jou naar de 
toekomst van jouw bedrijf 
kunnen kijken.

1
2

3
Elk traject start met een vrijblijvende 
babbel. We bekijken samen met 
jou wat de noden zijn binnen jouw 
onderneming en gaan op zoek naar 
de juiste klik.

Samen nemen we onder de loep  
welke vorm van medewerkers-
participatie je graag wil doorvoeren 
in jouw onderneming. Wil je dat je 
werknemer(s) effectief zeggenschap 
krijgt in de keuzes die het bedrijf zal 
maken? Is het de bedoeling om alle 
werknemers te betrekken of enkel een 
selectie? Wij stellen belangrijke vragen 
en gaan op zoek naar de gepaste 
aanpak voor jouw onderneming.

Wij begeleiden jou en jouw 
medewerkers tijdens het traject van 
A tot Z. Wij creëren een financieel, 
fiscaal en juridisch kader binnen 
het bedrijf, met als ultiem doel de 
werkgever, de werknemer en de 
onderneming een mooie toekomst  
te bieden.
Communicatie is voor ons essentieel. 
Optimaliseren doen we dan ook door 
maatwerk aan te leveren, en er is altijd 
ruimte voor een persoonlijke babbel.
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Klant aan  
het woord
de sterke aanpak 
van ORISON

Voor Marc Hennau, zaakvoerder van ORISON, zit bouwen 
aan de toekomst verankerd in zijn DNA. Als Belgisch bedrijf, 
dat een volledig pallet landmeetkundige diensten aanbiedt, 
is flexibiliteit en een sterke teamspirit dan ook essentieel.
Het is Marc’s missie om perspectief te creëren voor zichzelf 
en zijn werknemers, en te timmeren aan de horizon van zijn 
bedrijf. Zo kwam hij bij Baker Tilly terecht.

“ORISON is een kleine firma, een KMO, die succes kan boeken met één be-
drijfsleider,” vertelt Marc ons. “Maar om continuïteit te brengen en een gro-
tere firma op te bouwen, heb je een breder draagvlak nodig. Dat doe je best 
van al met je eigen mensen.
Een breder draagvlak betekent ook dat je nood hebt aan een professionele 
strategische begeleiding. Er zijn nu eenmaal meer uitdagingen die op je pad 
komen. Om de structuur te bekomen die ik voor ogen had, moest ik op zoek 
naar de juiste partij die me daarbij kon helpen.”
In zijn zoektocht naar de juiste financiële en juridische begeleiding voor zijn 
traject, kwam Marc Hennau in contact met Baker Tilly. Zij bevestigden zijn 
vermoedens dat zo’n traject meerdere voordelen kent en dat hij daarmee 
de juiste richting uitging voor zijn bedrijf. “Medewerkersparticipatie is voor 
mij een zekere peace of mind,” vertelt Marc. “Als je de enige bedrijfsleider 
bent, ben je noodgedwongen bezig met jouw toekomst en vooral dat van 
het bedrijf. Je bent je bewust van het gat dat je achterlaat wanneer jij er niet 
meer bent. Bij een traject van medewerkersparticipatie kan je geruster zijn 
op dat vlak.”
Een realiteit die Louis Van Heyghen tijdens de eerst gesprekken bij ORISON 
herkende: “Marc was op dat moment de enige zaakvoerder en hij vertel-

de ons dat de tijd rijp was om die volledige 
verantwoordelijkheid te verdelen over zijn kern 
personeelsleden en zijn medewerkers mee te 
laten participeren. Daarvoor had hij drie mede-
werkers in gedachten, elk met een verschillen-
de expertise binnen ORISON. Het een al meer 
financieel en het ander meer technisch. Hij zag 
de complementariteit van deze profielen en be-
greep dat mede daardoor de kwaliteit van het 
bestuur beter kon.”

TEAMFOCUS
“Door te kunnen focussen op een aantal as-
pecten van de job, waar ik voordien de tijd niet 
voor had, kan ik als ondernemer dieper gaan,” 
bevestigt Marc Hennau. “Je hoeft niet langer 
een manusje van alles te zijn.” Een beschrijving 
waar vele ondernemers bij KMO’s zich in kun-
nen herkennen. De uitbesteding van het werk en 
het verdelen van de focus, bleek voor Marc een 
immens voordeel. Maar het was voor hem ook 
essentieel om toegevoegde waarde te creëren 
voor zijn medewerkers. Want wanneer een zaak-
voerder een medewerkersparticipatie traject 
aangaat is het essentieel dat de medewerkers 
zich betrokken voelen bij alle delen van deze 
transitie. En zich ten alle tijde gezien voelen.
Shemona Redzic, Dominique Troubleyn en Ma-
thijs Adriaensen werden zo samen met Marc 
Hennau managing partner bij ORISON. Shemo-
na Redzic is verantwoordelijk voor HR, Sales en 
Marketing en vond het net als de andere mana-
ging partners belangrijk dat die grote verande-
ring gepaard ging met een sterke open commu-
nicatie. “Door ervaringen uit het verleden weet ik 

“Ik heb altijd de nood gevoeld om de 
firma te dragen met meerdere mensen.” 

Marc Hennau

v.l.n.r. Olivier Willems, Marc Hennau, Shemona Redzic en Louis Van Heyghen
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Bij Baker Tilly staan de mensen achter 
het bedrijf voorop. Want achter elk 
advies die klanten ontvangen, elke 
expertise die we aanbieden, staat een 
gedreven team met fijne collega’s. 
Graag zetten wij hen daarom in de 
kijker en tonen we op welke manier zij 
het verschil maken binnen Baker Tilly. 

Claudia Van der Spiegel maakt al vijf jaar 
deel uit van Baker Tilly en kent het belang van 
expertise voor het bedrijf. Als collega binnen het 
Individual Tax team helpt ze dagelijks klanten 
met hun personenbelasting. Net als drie andere 
jonge collega’s binnen Baker Tilly behaalde ze 
het afgelopen jaar haar beroepstitel bij het ITAA 
(Institute for Tax Advisors and Accountants). 
Een belangrijke erkenning die je krijgt na het 
afronden van een driejarige stage of zeven jaar 
beroepservaring. Gedurende het traject moeten 
de stagiairs verschillende examens afleggen. 

Voor collega Tim Daenen was het behalen van 
zijn titel een belangrijke stap in zijn loopbaan. 
Hij werkt al vier jaar binnen de accountancy af-
deling van Melle en heeft bijgevolg al heel wat 
praktische ervaring op zak. De opleiding met 
glans finaliseren, gaf voor hem de extra bevesti-
ging dat hij de expertise die hij klanten aanbiedt, 
stevig onder de knie heeft. Sven Muylaert, die 
al tien jaar werkt binnen het accountancy team 
van Aalst, bevestigt het belang van die experti-
se binnen het bedrijf. “Het behalen van de titel 
is vrijblijvend binnen het beroep. Je werkt na-
melijk als team, en het is daarom niet essenti-
eel dat iedereen zo’n traject aflegt. Maar binnen 
Baker Tilly voelen we allemaal hoe belangrijk 
het is om de juiste kennis te kunnen doorspelen 
aan klanten. Dat er bij ons vandaag de dag meer 
experten aan het werk zijn dan ondersteunende 
medewerkers, is een trend die klanten belang-
rijk vinden.”
Binnen Baker Tilly is er dan ook veel onder-
steuning voor collega’s die graag hun kennis 

willen uitbreiden. Sara Seynaeve kan hierover 
getuigen. Zij is al drie jaar aan de slag op de 
afdeling accountancy en helpt klanten met hun 
boekhouding en fiscale begeleiding van A tot 
Z. “Collega’s die het traject doorlopen worden 
gestimuleerd en ondersteund om deze tot een 
goed einde te brengen. Zo kunnen we terecht 
bij een bedrijfspsycholoog die ons coacht door 
de moeilijke mondelinge eindexamens en wor-
den we doorheen het hele proces begeleid. Dat 
geeft een fijn gevoel, en draagt ook onze waar-
den uit naar andere startende werknemers die 
graag willen groeien binnen het bedrijf.”

Door het behalen van deze prestatie, en de be-
geleiding onderweg, kijken Claudia, Tim, Sven 
en Sara positief naar de toekomst. “Het is in-
spirerend dat de waarden die we uitdragen naar 
klanten ook essentieel zijn binnen het bedrijf. 
Bij Baker Tilly willen we samen met het team 
verder kijken, en klanten een visie bieden op lan-
ge termijn.” getuigt Claudia. Voor Sara betekent 
dit dat klanten op beide oren kunnen slapen 
over de kwaliteit van de dienstverlening die ze 
ontvangen. “Onze sector en de aard van ons be-
roep wijzigt continu. Er komen heel wat vernieu-
wingen op ons af. De digitalisering en steeds 
wijzigende wetgeving zijn daar een voorbeeld 
van. De maatregelen die we vandaag intern ne-
men, zorgen ervoor dat we onze klanten beter 
kunnen bijstaan, nu en in de toekomst.”
“Dat is ook het leuke aan werken bij Baker Tilly” 
vertelt Claudia. “Je bouwt mee aan de toekomst 
van een bedrijf. Ook op persoonlijk vlak is dat 
een grote bron van inspiratie.”

─ Uitgelicht team in de kijker

namelijk dat goede communicatie de sleutel tot 
succes is. Wanneer wij in augustus 2022 begon-
nen aan het traject zag ik enkel administratieve 
aanpassingen. Er was papierwerk waar we door 
moesten, dat was de praktische kant. Wanneer 
het traject finaal was, besef je pas echt dat je 
mee staat aan het roer van je firma. Het is be-
langrijk dat je dan de juiste complementariteit 
voelt met je managing partners en dat er sterke 
communicatie is.”
Olivier Willems ziet bij medewerkers in trajecten 
al snel de bijzondere betrokkenheid die ze voe-
len. Het is niet alleen een gevoel van appreciatie 
wanneer je zo’n signaal krijgt van je werkgever, 
je hebt ook meer inspraak in het bedrijf. Dat 
recht op beslissing zorgt ervoor dat medewer-
kers vaak met een gelukkig gezicht van tafel 
wegstappen.
Het was ook een bewustwording die Shemona 
Redzic hielp bij het vastleggen van haar eigen 
toekomstbeeld bij ORISON: “Het is een gevoel 
dat je geen remmen meer hebt. Ik ben ambitieus 
van nature, maar nu ontstond er een extra fier-
heid. Mijn job was eerst vrij administratief, maar 
nu kan ik de ondernemingszin in mij laten zege-
vieren. Alles is ook meer bespreekbaar, want ik 
kan mee de beslissingen maken. Dat maakt het 
voor mij heel fijn om elke ochtend uit mijn bed 
te komen.”

DE JUISTE AANPAK OP HET JUISTE MOMENT
Sterke communicatie en een hands-on begeleiding, was de aanpak waar 
Marc Hennau naar op zoek was en ultiem kon vinden bij Baker Tilly. De juiste 
vragen werden ook gesteld en de verwachtingen werden in kaart gebracht. 
Een belangrijk aspect voor Shemona Redzic: “Zij hebben een structuur op 
poten gezet waardoor het kopen van aandelen bijvoorbeeld op een haalbare 
manier kon verwezenlijkt worden. Tussendoor stelden ze deze processen 
ook op het juiste moment in vraag. Daardoor was je zelf heel bewust van 
wat er gebeurde en werd je niet meegesleurd in een onduidelijk verhaal.”
Maar waar maakte Baker Tilly nog het verschil? “Absoluut het menselijke as-
pect,” vertelt Marc Hennau ons, “Het traject met Baker Tilly begon met een 
inleidend gesprek met Olivier en Louis. En er was meteen een menselijke 
klik. Ze creëerden een persoonlijke aanpak waardoor ik op mijn gemak was. 
Zij gaven het comfort om moeilijke processen en ingewikkelde structuren 
foutloos te doorlopen. De vraag werd gesteld ‘Marc, wat wil je echt doen?’. 
De mens stond dus centraal, en daar werd doorheen heel het traject reke-
ning mee gehouden. Ze stonden in voor de financiële, fiscale en juridische 
processen, maar realiseerden eigenlijk veel meer dan dat.”

 v.l.n.r. Tim Daenen, Sven Muylaert, Claudia Van der Spiegel 
en Sara Seynaeve

“Mijn job was eerst vrij administratief, maar 
nu kan ik de ondernemingszin in mij laten 
zegevieren. Het is een gevoel dat je geen 
remmen meer hebt. Dat maakt het voor mij heel 
fijn om elke ochtend uit mijn bed te komen.”

Shemona Redzic
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ESG - WHAT’S IN A NAME?
De juiste en een zo breed mogelijke expertise 
aanbieden zodat ondernemers kunnen anti-
ciperen op de uitdagingen van morgen. Daar 
draait het bij Baker Tilly om. Duurzaamheid 
is daarom al langer een belangrijk onderwerp 
binnen het bedrijf. De juiste expertise, met de 
nodige praktische ervaring, vonden ze bij Philip 
Dooms.
Met vijfentwintig jaar leidinggevende ervaring 
in de industrie, zowel in grote als kleine (inter)
nationale ondernemingen, kan hij de juiste be-
geleiding voor klanten voorzien. Philip Dooms 
is ESG & Sustainability Partner bij Baker Tilly 
en begeleidt KMO’s en grote ondernemingen in 
hun duurzaamheidstraject. 
ESG staat voor ‘Environmental’, ‘Social’ en 
‘Governance’ en kadert in de nieuwe Europese 
Sustainability of duurzaamheidsregelgeving 
waarmee bedrijven hun positieve impact op 
het milieu en de samenleving moeten aan-
tonen. Die interacties zijn ze ook verplicht te 
omkaderen met goed bestuur. Het is de missie 
van Philip om zijn uitgebreide praktische erva-
ring om te zetten in concrete duurzaamheidsi-
nitiatieven en ondernemingen klaar te stomen 
voor die impactvolle golf van veranderingen.

Deze nieuwe wetgeving, die vanaf 2026 wordt uitgebreid naar ongeveer 
49.000 “grote” Europese ondernemingen, vertrekt vanuit een globale 
en Europese maatschappelijke beweging die al langer op til is. Het legt 
die groep een rapporteringsplicht op, maar is via een doorsijpeleffect 
eigenlijk even cruciaal voor kleinere ondernemingen. Bijvoorbeeld in 
hun rol als toeleverancier, in hun zoektocht naar nieuwe medewerkers 
of vers kapitaal. Europa wil kapitaalinvesteringen voortaan kanaliseren 
in echt duurzame economische activiteiten. Die gestandaardiseerde en 
gecentraliseerde nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat bedrijven en orga-
nisaties een objectieve duurzaamheidsrapportering kunnen voorleggen. 
Investeerders kunnen zo gaan peilen hoe maatschappelijk verantwoord 
een onderneming is, en op die manier de juiste beslissingen maken.
 

HOE FUTURE PROOF IS JOUW ONDERNEMING?
“ESG-structuren en duurzaamheidsanalyses implementeren is dus es-
sentieel voor elke onderneming. Wanneer je ESG- of duurzaamheids-
trajecten gaat uitzetten, ben je in essentie bezig met de toekomst en 
lange termijn leefbaarheid van je bedrijf. Je legt vast hoe economisch 
duurzaam je bedrijf is en wat je sociaal en ecologisch kapitaal inhoudt. 
Dat ESG-kapitaal bepaalt sterk je economische weerbaarheid en je lange 
termijn ‘license-to-operate’, of je nu rapporteringsplichtig bent of niet.
Het ESG-kader biedt een kans om een ondernemingsstrategie vanuit een 
nieuwe invalshoek kritisch te onderzoeken. Het legt een aantal regels 
op die enigszins begrenzend werken, maar tegelijk reikt het een aantal 
inspirerende denkpistes aan die kunnen vertaald worden naar competi-
tiviteit en echte duurzame meerwaarde. Het is net die vertaalslag die we 
bij onze klanten realiseren” aldus Philip Dooms.
Ook de waarde of waardering van jouw bedrijf zal in de toekomst afhan-
gen van jouw ESG- of duurzaamheidsscore. Zo zullen bijvoorbeeld inves-
teerders en banken de rapportering kunnen opvragen bij overnames en 
leningen. Enkel de financiële parameters zullen dus niet langer voldoen-
de zijn bij waarde- en risicobepalingen van een organisatie. 

─ Starten met duurzaamheid  
vandaag, voor morgen
Als ondernemer weet je dat duurzaamheid niet meer 
valt weg te denken in het moderne discours. Het uit zich 
in allerlei vormen en roept tegelijk heel wat vragen op. 
Welzijn op de werkvloer, diversiteit en gendergelijkheid, 
biodiversiteit, energietransitie, circulariteit en 
afvalstromen, het zijn maar enkele van de thema’s die 
een grip hebben op de moderne onderneming. Een snel 
rijdende trein die op je afkomt en waar je als ondernemer 
tegen op moet kijken? Niet als het aan Baker Tilly ligt.

ESG staat voor ‘Environmental’, ‘Social’ en ‘Governance’ 
en kadert in de nieuwe Europese Sustainability of 
duurzaamheidsregelgeving waarmee bedrijven hun positieve 
impact op het milieu en de samenleving moeten aantonen. Die 
interacties zijn ze ook verplicht te omkaderen met goed bestuur.
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Voor Philip Dooms is het dan ook belangrijk dat ondernemers niet enkel 
denken aan de financiële parameters en successen van hun bedrijf. Het 
gaat om een “intrinsieke motivatie” om je onderneming en alle belang-
hebbenden in een duurzaam traject naar de toekomst te richten. 
 
CONSUMENT & COMMUNICATIE
Dat de consument vandaag de dag meer te zeggen heeft, realiseren on-
dernemers zich. De nieuwe Europese wetgeving zorgt ervoor dat rappor-
teringen objectief gelezen kunnen worden door alle belanghebbenden. 
Zowel door overheden, externe partijen, klanten als eindconsumenten.
“Specifieke rapportering rond duurzaamheid is vandaag al een vereiste 
bij grote bedrijven, maar dit verloopt niet altijd zonder escalaties of ri-
sico’s. Een gebrek aan standaardisatie en regelgeving zorgt ervoor dat 
bedrijven vaak gaan communiceren over één specifiek element van hun 
aanpak,” toont Philip Dooms aan. “Met als gevolg dat ze vaak onterecht 
worden beschuldigd van greenwashing. Greenwashing is de realiteit of 
minstens de perceptie dat een bedrijf of organisatie zich duurzamer 
voorstelt dan het werkelijk is.”
“De aankomende rapporteringsregels bieden een kader om green-
washing te vermijden en op een aantoonbare manier te communiceren 
over de duurzaamheidstrajecten in jouw bedrijf. Voor de eindconsument 
is dit een duidelijk handboek om te weten waar ze hun vertrouwen kun-
nen neerleggen” staat Philip Dooms bij.
 
DE JUISTE FOCUS LEGGEN
De Europese regelgeving vraagt in essentie aantoonbare resultaten van 
de duurzaamheidsprocessen binnen jouw bedrijf. Het is niet zomaar een 
checklist. Je gaat moeten aantonen dat deze processen en projecten 
structureel en succesvol worden doorgevoerd. Het wordt als het ware 
een soort duurzaamheidtrajectcontrole volgens een vastgelegd draai-
boek waarbij men actuele en toekomstige acties moet staven met on-
derbouwde data. Een complex proces, om als onderneming de nagel op 
de kop te slaan. De juiste begeleiding is daarom essentieel. 
“De aankomende rapporteringsstandaarden kennen meer dan honderd 
parameters. Van klimaatverandering tot gendergelijkheid en alles daar-

tussen, een enorme bandbreedte van thema’s verpakt in de European 
Sustainability Reporting Standards (ESRS). Maar sommige parameters 
zijn nu eenmaal meer of minder relevant voor ondernemingen. Er moet 
dus een focus gelegd worden, die ook objectief kan worden aangetoond. 
Daar komen wij in het spel. Baker Tilly zorgt ervoor dat jij de juiste focus 
kan leggen en een aanpak op maat van je onderneming kan realiseren. 
We nemen de complexiteit weg en begeleiden je naar wat voor jou re-
levant is.”
Hoe begin je als onderneming nu met een duurzaamheidstraject? Een 
goede startpositie is het opstellen van een zogenaamde materiali-
teitsmatrix toont Philip Dooms aan. “Daarmee worden de significante 
duurzaamheidsaspecten en de noden rond duurzaamheid van een on-
derneming in kaart gebracht. Het balanceert de ecologische en sociale 
impact met de economische belangen van de onderneming. Vanuit deze 
basis worden dan de duurzaamheidstrategie en concrete projecten ver-
der afgeleid.”
Bedrijven en organisaties die regelplichtig zijn aan de nieuwe wetgeving 
moeten ook hun keten in kaart kunnen brengen. Zo kunnen ze data rond 
duurzaamheid opvragen bij hun leveranciers. Hier speelt terug het ver-
wachte doorsijpeleffect in de waardeketen van geconnecteerde onder-
nemingen. Data verzamelen en databeheer zijn dus essentiële onderde-
len voor elke onderneming.
 
 

ESG in jouw onderneming  
Hoe begin je eraan?

1. Alles start met awareness: Wat is het belang 
van het ESG-kader en waarom mag ik als 
ondernemer de trein niet missen?
 
2. We scannen de duurzaamheid van jouw 
onderneming. Welke processen staan er al op  
en waar zijn er geen precedenten? 
 
3. Met een diepgaande materialiteitsmatrix 
worden dan in detail de noden en opportuniteiten 
van het bedrijf rond duurzaamheid in kaart 
gebracht.
 
4. We gaan samen met jou over tot concrete 
stappen en projecten.
 
5. We volgen op en stellen een rapportering op.
 
6. We gaan voor een lange termijn mindshift.  
We maken ESG een onderdeel van je strategische 
cyclus. Zo blijf je de toekomst scannen en  
verhoog je de lange termijn weerbaarheid van  
je onderneming. 

SOCIAL

ENVIRONMENTAL

GOVERNANCE

“Baker Tilly zorgt ervoor dat de ondernemer 
de juiste duurzaamheidsfocus kan leggen en 
een aanpak op maat kan realiseren. We nemen 
de complexiteit weg en begeleiden je naar wat 
voor jou relevant is.”

Philip Dooms
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Philip Dooms,  
ESG & Sustainability Partner  

bij Baker Tilly

“Stilstaan is 
niet langer 
een optie.”

GEEN ‘MOETIVATIE’,  
MAAR EEN MOTIVATIE
“Je hoort vaak ‘ESG, wat gaat mij dat kosten?” 
geeft Philip Dooms aan. “De juiste vraag is ‘hoe-
veel kost het mij als ik niks doe?’ Stilaan begint 
het besef te groeien dat niks doen geen optie 
is. Maar inderdaad, het vraagt een inspanning.”
“Niemand kan ontkennen dat er een duur-
zaamheidsuitdaging is. Onze huidige manier 
van grondstoffen en goederen consumeren is 
niet houdbaar. Als ondernemer besef je dat het 
pad de afgelopen jaren nauwer is geworden 
en die trend blijft zich doorzetten. Daarnaast 
is de verwachting dat de komende 24 maan-
den het merendeel van de bedrijven, direct of 
indirect, via investeerders, banken, medewer-
kers of klanten in aanraking zullen komen met 
duurzaamheidsvraagstukken. Het is daarom 
belangrijk dat je als ondernemer tijdig antici-
peert” aldus Philip Dooms. 
Ondanks de harde actuele realiteit voor veel 
ondernemingen raadt Baker Tilly sterk aan om 
tijd te nemen om vooruit te blijven denken. Be-
ginnende ondernemingen beseffen al dat het 
aangereikte duurzaamheidskader een oppor-
tuniteit vormt om competitiviteit structureel 
in te bouwen in hun businessmodel. Maar het 
is natuurlijk géén voorrecht voor jonge onder-
nemingen, denk ook aan ondernemingen die 
reeds geïnvesteerd hebben in energietransitie. 
Zij dragen vandaag duidelijk de vruchten van 
hun vooruitstrevend denken. 
Of hoe de inspanning zichzelf ruimschoots te-
rugbetaalt. Nogmaals, niks doen is geen optie.
 

ONZE AANPAK
Het is cruciaal om de toekomst te blijven scan-
nen. Want de flexibiliteit van een onderneming 
wordt steeds belangrijker. Hoe aanpasbaar je 
bent, is een bewijs van hoe weerbaar je bent 
als bedrijf. Daarom helpen we bedrijven een 
ESG-traject in te bouwen in hun strategische 
cyclus. We bieden ook duidelijkheid in de com-
plexiteit van het gehele proces. Niet in elke 
onderneming is er ESG-expertise aanwezig om 
deze uitdagingen aan te pakken. Op dit mo-
ment komt Baker Tilly in actie om die proces-
sen te ondersteunen.” 

“Wij zijn geen moderators, we zijn een klank-
bord tijdens het proces waarbij we echt toege-
voegde waarden willen brengen. Tijdens elke 
fase proberen wij vanuit concrete ondernemer-
servaring en expertise gezond kritisch mee te 
denken over de implementeerbaarheid en de 
resultaten. Dit gebeurt op een praktische en 
pragmatische manier, niet enkel op een theo-
retisch niveau.”

GOVERNANCE
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─ Word een ondernemer 
van de toekomst 
met de Now, for tomorrow-podcast 
by Baker Tilly
Succes ontstaat pas wanneer we voor-
uitgaan en bouwen aan de toekomst. 
Meer en meer bedrijven beseffen dat 
de kern vandaag draait om het verschil 
maken. Het verschil voor hun klanten, 
hun eigen mensen, het beroep en de 
gemeenschap rondom hen. Want stil-
staan is niet langer een optie. 
In de Now, for tomorrow-podcast 
helpen we ondernemers bouwen 
aan morgen, in een steeds verande-
rende wereld. We laten werknemers, 
collega’s, klanten en experten aan 
het woord over de toekomst van het 
ondernemerschap. Hoe anticiperen 
zij op de uitdagingen van morgen en 
waar maken zij het verschil voor de 
toekomst? 
Met kennis en de kracht van persoon-
lijke relaties, nemen we onder de loep 

Bezoek ons

Kareelstraat 120-124, 9300 Aalst
Pontbeekstraat 4, 1702 Groot-Bijgaarden

Regenboog 2, 9090 Melle
Brusselsesteenweg 520, 2800 Mechelen
Rue de la Clef 39, 4633 Soumagne (Luik)

Lindestraat 13A, 9240 Zele

Volg ons

 @bakertillybelgium
 bakertillybelgium

Now, for tomorrow 
Podcast by Baker Tilly

 

Contacteer ons

welcome@bakertilly.be
www.bakertilly.be

wat essentieel is voor de ondernemer 
van vandaag. We onderzoeken welke 
topics relevant zijn en waar je je focus 
kan leggen in een vertroebeld onder-
nemingslandschap.
In onze allereerste aflevering explore-
ren we het belang van medewerkers-
participatie voor een bedrijf dat wil 
denken aan morgen. Wat zijn de voor-
delen en zijn er nadelen? Hoe verloopt 
zo’n traject en wat zijn de gevolgen? En 
waar maakt Baker Tilly het verschil? 
Aan de hand van een klantengetuige-
nis krijg je voor het eerst een exclu-
sieve kijk achter de schermen van een 
medewerkersparticipatie traject. Hun 
persoonlijke ervaring, samen met de 
kennis van onze Baker Tilly experten 
geeft een brede kijk op dit topic en 
biedt context in de ‘War for Talent’.

→ Luister nu naar onze Now, for 
tomorrow-podcast op Spotify en 
Apple Podcasts en kom meer te weten 
over de focus van de ondernemer 
van morgen, en waar Baker Tilly jou 
helpt om opportuniteiten te creëren. 
Welkom bij de Now, for Tomorrow-
podcast by Baker Tilly!

NOW, FOR TOMORROW


