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Accountant Bouwe Algra, sinds 1 februari 2018 in dienst 
bij Novak, gaat kantoorleden van Novak vaktechnische 
ondersteuning bieden. Ook zal Bouwe regelmatig leden 
bezoeken om van gedachten te wisselen over zaken die 
binnen de kantoren van de leden spelen. “Het is belang-
rijk voor Novak om te weten wat er bij onze leden 
speelt, zodat wij zoveel mogelijk in hun behoeften 
kunnen voorzien”, aldus Bouwe. 

“Ik wilde altijd tandarts worden of piloot”, antwoordt Bouwe 
Algra op de vraag of hij altijd al accountant wilde worden. 
“Voor beide beroepen heb je natuurkunde nodig en dat was 
niet mijn sterkste vak. Ik had wel altijd al iets met getallen 
en dan kom je al gauw bij het beroep ‘accountant’ terecht. 
Het leukste aan ons beroep vind ik de afwisseling: verschil-
lende klanten, verschillende bedrijven en verschillende werk-
zaamheden. Geen dag is hetzelfde.”

ASSURANCE
Samen met collega Thijs van der Linden AA is Bouwe verant-
woordelijk voor vaktechniek binnen Novak. De expertise van 
Thijs ligt vooral in de samenstelpraktijk. Bouwe heeft ook 
veel kennis en ervaring op het gebied van assurance-werk-
zaamheden, inclusief wettelijke controles. “Kantoren die on-
dersteuning zoeken op het gebied van non-assurance komen 
bij Thijs terecht. Zoeken leden hulp bij assurance, dan zijn ze 
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bij mij aan het juiste adres. Voor ondersteuning bij 
verslaggeving kunnen ze bij ons beiden aanklop-
pen”, licht Bouwe Algra toe. 
Op controlegebied heeft Bouwe meer dan genoeg 
ervaring. “Tot 1 februari jongstleden was ik nog 
extern accountant. Ik was ingeschreven bij de AFM 
en bevoegd om wettelijke controles uit te voeren. 
Dat heb ik ook altijd gedaan. Ik deed samen- 
stelwerkzaamheden, verslaggevingswerkzaamheden,  
maar dus ook verschillende assurance-opdrachten. 
Ik weet van de hoed en de rand.”

CARRIÈRE
Bouwe begon zijn loopbaan bij een groot kantoor 
in Rotterdam. “Daar heb ik het vak geleerd”, ver-
telt Bouwe. “Ik werkte daar onder andere als 
groepsaccountant. Op jaarrekeninggebied kan ik 
ook in het Engels en Duits prima uit de voeten, 
mochten Novak-kantoren daar ondersteuning bij 
nodig hebben. Bij dit kantoor ben ik manager ge-
worden. Daarna ben ik naar het noorden van het 
land verhuisd en bij een middelgroot mkb-kantoor 
gaan werken. Van een van de vestigingen van dit 
kantoor ben ik negen jaar kantoordirecteur ge-
weest.”
In 2010 kreeg Bouwe de kans om vennoot te wor-
den bij een (internationaal) mkb-kantoor, ook in 

het noorden van het land. “Ik heb altijd al de drive 
gehad om in mijn carrière vennoot te worden van 
een accountantskantoor, dus die kans greep ik  
met beide handen aan. Ik stuurde het kantoor  
aan, adviseerde klanten en deed ook wettelijke 
controles.”
De nieuwe functie van Bouwe is die van accoun-
tant bij Novak. Waarom die keuze? “Ik heb alle 
stappen in de accountancy doorlopen. Ik heb bijna 
dertig jaar ervaring in het vak en wil nu mijn ken-
nis overdragen aan collega-accountants”, vertelt 
Bouwe. “Ik wil bij Novak een klantenkring opbou-
wen, weten wat er bij de kantoren speelt en spar-
ringpartner worden van de mkb-accountant.”

SPECIALISATIE
Wat ziet Bouwe als de grootste uitdaging voor de 
mkb-accountant? “Een verandering in de werk-
zaamheden. Vroeger lag de focus vooral op het 
samenstellen van de jaarrekening en de aangifte, 
maar de mkb-accountant wordt steeds meer een 
sparringpartner en dat wordt ook steeds meer van 
hem verlangd. De accountant moet kennis hebben 
van de geldende wet- en regelgeving maar ook van 
de branche waarin zijn klant opereert, zodat hij op 
strategisch niveau aan de klant de juiste vragen 
kan stellen. Dat vereist een specialisatie. Ik heb 
zelf veel ervaring opgedaan in de logistiek en ik 
las de dagelijkse nieuwsbrieven van deze branche. 

Zo bleef ik goed op de hoogte en kon ik mijn  
klanten in de logistiek optimaal ondersteunen. En 
daar het gaat het natuurlijk uiteindelijk om.”

Wilt u nader kennismaken met Bouwe Algra? Bouwe 
is te bereiken via het telefoonnummer van Novak 
DIRECT (085-0220150) of via zijn mobiele nummer: 
06-83521654. U kunt hem ook een e-mail sturen: 
b.algra@novak.nl.
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