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Ondernemer Annette Houwaart-Nonhof AA, is accountant en mede-eigenaresse van
Accountantspraktijk Houwaart B.V. Zeven jaar geleden is ze haar eenmanskantoor gestart. Later is
ze samen gegaan met Boekhoud- en Belastingadviesburo Houwaart B.V.
Dat is het bedrijf van haar man, André Houwaart wat 25 jaar geleden is opgericht door haar
schoonvader Bert Houwaart. Hun kracht is dat ze een goede balans hebben gevonden tussen de
kwaliteitseisen van de moderne tijd, met behoud van gemoedelijke toegankelijkheid. Iedereen kan
zonder afspraak binnenlopen en een professional te spreken krijgen. De locatie midden in de oude
dorpskern van Noordwijk leent zich hier dan ook uitstekend voor.

Bent u getrouwd? Hebt u kinderen?
Ja, met André Houwaart medeaccountant bij
Accountantspraktijk Houwaart B.V.
Ja, 2 kinderen Laura van 7 jaar en Bart van 4 jaar.

Wat zijn uw toekomstverwachtingen?
Automatisering zal ons vak vereenvoudigen.
Bureaucratisering in reactie op fraudes als bij Enron en
Ahold, zal ons vak gaan compliceren.

Wat was uw eerste (bij)baantje?
Receptioniste telefoniste bij een kliniek voor kaakchirurgie en veneuze vaatziekten. Probeer dat maar eens
zonder haperen uit te spreken!

Wat vindt u van het zakelijk klimaat in Noordwijk?
Inspirerend. We hebben veel goede ondernemers in
Noordwijk.

Wat voor werk zou u willen doen als u dit bedrijf niet
had?
Iets in de politiek.
Wat is de grootste ramp die in uw bedrijf kan gebeuren?
Tot nu toe hebben we de ‘rampen’ aardig het hoofd
kunnen bieden. Waar een wil is, is een oplossing.
Wat vindt u het mooiste van uw vak?
Samenwerken met inspirerende en enthousiaste
ondernemers.
Heeft u nevenfuncties of doet u vrijwilligerswerk?
Ik ben sinds kort bestuurslid van de Sophia Stichting.
Ik toets ook accountantskantoren op de kwaliteitseisen die de beroepsorganisatie NOvAA aan hen stelt,
voor de Raad van Toezicht Accountants-Administratieconsulenten.

Wat zou u in Nederland veranderen als u één dag minister-president zou zijn?
Ik zou iedere beleidsambtenaar op het ministerie van
Financiën werkervaring laten opdoen op een bedrijfsboekhouding en het ontslagrecht versoepelen. Van
een flexibele arbeidsmarkt zullen zowel werkgevers
als werknemers de vruchten plukken.
Voor welke ondernemer heeft u veel bewondering?
Voor iedere ondernemer.
Wat irriteert u het meest als ondernemer?
Overregulering en verregaande inkomensnivellering.
Wat motiveert u het meest als ondernemer?
Uitingen van waardering van klanten.
Wat is uw motto?
Gissen is missen, en meten is weten.

Wat doet u het liefst in uw vrije tijd?
Met de kinderen spelen en opiniebladen lezen.

Wat is uw favoriete automerk?
Rover 75.

Wat zijn uw ambities?
Mezelf en het kantoor iedere dag weer ontwikkelen en
verbeteren.

Welke vakbladen leest u?
De digitale nieuwsbrieven van Fiscanet en Accountancynieuws van de NOvAA.
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Wat is uw favoriete restaurant?
Ik eet graag thuis. Ik ben een enthousiaste hobby kok.
Wat is uw favoriete kledingzaak?
Amazing in de Hoofdstraat van Noordwijk.
Wat is uw favoriete website?
Belastingdienst.nl
Wat is voor u het mooiste moment van de week?
De frisse start van de maandagmorgen.
Aan wie of aan welk goed doel zou u een ton willen
schenken?
Stichtingen die hun doelstellingen aantoonbaar waarmaken. Stichtingen zijn vaak financieel niet transparant.
Wat is uw sterkste punt als ondernemer?
Mijn vakkennis in combinatie met mijn inlevingsvermogen.
Waarin onderscheidt jullie kantoor zich?
We doen aan ultieme “administratieve lastenverlichting”. Als ondernemers zich liever op hun eigen vakgebied richten, kunnen ze ook de complete boekhouding
bij ons onderbrengen. De grootboekadministratie,
salarisadministratie, belastingaangiften, jaarrekeningen en alle voorkomende accountantsverklaringen
kunnen door ons worden verzorgd. Met behulp van
onze software en standaardisering van onze werkmethoden combineren we een redelijke prijs met hoge
kwaliteit. We zijn hierdoor ook aantrekkelijk voor kleine ondernemers en starters.

