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mooi, want dan ben je als accountantskantoor 
zichtbaar.”

KLANTEN 
De meeste mkb-klanten van Lakarsk zitten in de re-
gio Den Haag, maar Lakarsk heeft ook internationaal 
contacten. “Wij krijgen regelmatig het verzoek voor 
ondersteuning van grote bedrijven uit het buitenland 
die een entiteit in Nederland willen opzetten”, licht 
Jeroen toe. “Wij kennen de spelregels hier en weten 
bijvoorbeeld aan welke eisen een jaarrekening moet 
voldoen. Hoewel het oorspronkelijke verzoek bij een 
groot concern vandaan komt, is het bedrijf zelf veel-
al een mkb-onderneming.”
Een andere dienst waarin Lakarsk zich onderscheidt 
is de personele ondersteuning aan bedrijven. “Het 
kan wel eens voorkomen dat bij een bedrijf een 
medewerker die financiële taken verricht uitvalt, 
bijvoorbeeld door zwangerschap of door een burn-
out”, vertelt Frederik. “Dan wordt bij ons aange-
klopt met de vraag of wij iemand ter beschikking 
kunnen stellen. Het leuke daarvan is dat je veelal 
vaktechnische ondersteuning biedt en tegelijker-
tijd de kans krijgt om een organisatie kwalitatief 
te verbeteren.” 

ARBEIDSVREUGDE
Lakarsk is altijd op zoek naar jong talent. “Wij vin-
den het belangrijk om studenten een stageplek te 
bieden en ze de kans te geven om zichzelf te ont-
wikkelen”, geeft Jeroen aan. “Daarvoor werken wij 
nauw samen met de Haagse Hogeschool. Sommige 
stagiairs komen uiteindelijk bij ons in dienst. Zo 
werken hier bijvoorbeeld al drie jaar lang een aan-
tal voormalige stagiairs. Ze zijn nog jong maar 
hebben al een heleboel ervaring. Ze pakken zaken 
zelfstandig op en werken al aan behoorlijk com-
plexe dossiers. Het geeft ons veel arbeidsvreugde 
om dat van dichtbij mee te maken.”

PRETOETSING
Vorig jaar viel de toetsingsbrief van de Raad voor 
Toezicht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van 
Accountants (NBA) op de mat. Hoewel Lakarsk van 
mening was dat het met de kwaliteit van het kantoor 
wel goed zat, was er toch behoefte aan een second 
opinion. “We hebben de laatste jaren kwaliteitssla-
gen gemaakt door kwalitatief hoogwaardig perso-
neel aan te nemen, en te investeren in software en 
het digitaal dossier. Wij deden het naar ons idee best 
goed, maar als je collega’s sprak tijdens een cursus, 
dan hoorde je wel eens horrorverhalen van kantoren 
die afgetoetst zijn. Wij zijn al jaren lid van Novak en 
benaderden Novak met de vraag of een pretoetsing 
kon worden uitgevoerd”, aldus Jeroen. 

Thijs van der Linden AA van Novak bezocht  
Lakarsk en ging grondig aan de slag met een aan-
tal dossiers. “Waar wij vooral mee worstelden was 
de nieuwe 4410 en de knip tussen de fase van 
administratieve dienstverlening en de fase van 
samenstellen”, licht Jeroen toe. “Dankzij Thijs is 
bij ons het kwartje gevallen wat er in het samen-
steldossier moet worden opgenomen en wat niet. 
De meeste zaken zitten bij ons in het dossier van 
administratieve dienstverlening: het adv-dossier. 

Vind je zaken als accountant belangrijk voor de 
jaarrekening, dan moet je deze als significante 
aangelegenheid opnemen in het samensteldos-
sier. Dat hebben wij op verzoek van Thijs nog 
beter gedaan. Thijs was tevreden en stelde ons 
gerust dat wij de toetsing makkelijk zouden door-
lopen.” >

“DE MEESTE MEDEWERKERS  
ZITTEN BIJ ONZE  

KLANTEN. DAT IS NATUURLIJK 
MOOI, WANT DAN  

BEN JE ALS  
ACCOUNTANTSKANTOOR  

ZICHTBAAR.”

ACCOUNTANTSKANTOOR LAKARSK:

“Lakarsk is een samenvoeging van de twee achter-
namen van de eigenaren van het accountantskan-
toor: Jeroen Lakerveld en Steven Karskens”, ver-
telt Jeroen Lakerveld AA. “De naam is ongeveer 
vijftien jaar geleden ontstaan toen wij nog werk-
ten bij onze vorige werkgever, een van de grotere 
kantoren. Wij hadden toen al de ambitie om  
ooit samen een accountantskantoor te beginnen. 
Lakarsk is de naam waar wij destijds voor kozen. 
Steven begon tien jaar geleden voor zichzelf,  
vier jaar later kwam ik erbij en toen was Lakarsk 
geboren.”

ZICHTBAAR
Bij Lakarsk werken inmiddels veertien medewer-
kers. Sommige medewerkers kenden Lakerveld en 
Karskens uit hun verleden, zoals Frederik ten Bok-
kel Huinink. “Ik werk hier als relatiemanager en 
heb mijn eigen klantenkring”, vertelt Frederik. “Ik 
ben betrokken bij het opstellen van jaarrekenin-
gen, ondersteun assistenten-in-opleiding, maar ga 
natuurlijk ook bij klanten op bezoek om te vragen 
wat er bij hen speelt.” “Vandaag is het erg rustig 
op kantoor”, vult Jeroen aan. “De meeste mede-
werkers zitten bij onze klanten. Dat is natuurlijk 

Lakarsk, een accountantskantoor gevestigd in Voorburg, gaf Accountantsmagazine onlangs een 
kijkje in de keuken. Het Novak-kantoorlid ging in op zaken waar het mkb-accountantskantoor in de 
praktijk mee te maken krijgt, zoals toetsingen en kwaliteitsbeheersing, en de rol die Novak daarin 
kan spelen.

‘UITEINDELIJK WINT  
KWALITEIT ALTIJD’
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RAAD VOOR TOEZICHT 
Een half jaar later vond de toetsing van de Raad 
voor Toezicht plaats. “Twee toetsers kwamen langs 
en namen een aantal dossiers grondig door”, ver-
telt Jeroen. “Zij keken daarnaast naar ons kwali-
teitssysteem, dat we ook bij Novak afnemen, en of 
wij konden laten zien dat wij zaken precies zo uit-
voerden zoals beschreven in het kwaliteitssy-
steem. Zo keken ze bijvoorbeeld naar onze perso-
neelsbeoordeling en de vastlegging daarvan. De 
toetsers waren streng maar rechtvaardig. Bij het 
eindgesprek zeiden de toetsers: ‘dit kantoor ademt 
kwaliteit uit’. Dat is natuurlijk mooi om te horen.”

KWALITEITSSYSTEEM
Marcel Kurvers, projectleider van het Novak Kwali-
teitssysteem, bezoekt Lakarsk twee keer per jaar 
om te kijken naar het kwaliteitssysteem. “We be-
kijken dan samen integraal de content”, vertelt 

Jeroen. “De inhoud moeten we natuurlijk op de 
juiste wijze interpreteren. Marcel ondersteunt ons 
daarin en daar zijn we erg tevreden over.”
Wat zou Novak nog meer kunnen betekenen voor 
het accountantskantoor? “Novak zou de toege-
voegde waarde van de accountant beter zichtbaar 
kunnen maken”, vertelt Frederik. “Een aantal klan-
ten begrijpt nog onvoldoende wat het verschil is 
tussen een accountant en een boekhouder. Novak 
zou bijvoorbeeld kunnen vertellen welke werk-
zaamheden de accountant allemaal kan verzorgen 
voor de ondernemer en dat de accountant een hoge 
mate van kwaliteit en toegevoegde waarde kan bie-
den vanwege zijn hoge opleiding en de juiste toe-
passing van wet- en regelgeving. Aan de diensten 
van een accountant hangt een prijskaartje, maar 
die kosten verdien je als ondernemer dubbel en 
dwars terug. Uiteindelijk wint kwaliteit altijd.”
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