Suzanne Vis maakt een vliegende start
heukelum • Suzanne Vis uit Heukelum is deze zomer gestart met een eigen boekhoudbedrijf: TMSupport.
“Het was de bedoeling dat ik de eerste
maanden rustig aan zou doen, om een
beetje op gang te komen. Maar vanaf
het begin kreeg ik al opdrachten. Een
echte vliegende start.”
De afgelopen jaren werkte Suzanne
(30 jaar) bij een kantoor in Leerdam,
dat zich vooral richtte op de begeleiding van nieuwe gezondheidscentra.
“Ik hield me vooral bezig met de financiële processen.” Suzanne heeft veel
ervaring en durfde dit jaar de stap naar
het zelfstandig ondernemersschap
aan. Ze bezocht de afgelopen maanden veel netwerkbijeenkomsten, waar
ze in contact kwam met ondernemers
die wel wat administratieve steun konden gebruiken. “Dat heeft me gelijk al
behoorlijk wat opdrachten opgeleverd.”
Met haar eigen bedrijf richt ze zich op
de kleinere bedrijven, vooral zzp’ers.
“Ik heb gemerkt dat ondernemers eigenlijk weinig van de financiële kant
van hun onderneming weten. Het is
echt mijn ambitie om die ondernemers te ondersteunen. Die willen
vooral bezig zijn met ondernemen en
hebben geen tijd voor alle administratieve rompslomp. Die zorg neem ik

• Suzanne: ‘kom maar op met die schoenendoos’.

hun graag uit handen.” Suzanne wil
laagdrempelig zijn. Ze wil zich bezighouden met het echte boekhoudwerk:
bijwerken, organiseren en ondersteunen van de volledige boekhouding, inclusief aangiften omzetbelasting. Van
de bijgewerkte boekhouding zullen
rapportages worden gemaakt die aan
de ondernemer worden teruggekoppeld. “De ondernemer weet dan op elk
gewenst moment de ins en outs van de
financiële administratie en kan daar
naar handelen.” Ze krijgt de adminis-
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tratie vaak aangeleverd in de vorm van
bonnetjes, belastingbrieven en afschriften. Soms zitten ze ongeordend
in oude schoenendozen. “Accountants
zitten daar meestal niet op te wachten.
Ik vind het juist heerlijk. Kom maar op
met die schoenendoos. Ik vind het een
uitdaging om van al die ongeordende
gegevens iets moois te produceren.”
Meer info via 06-17860452 of via mailadres svis@tmsupport.nl. Of via:
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