
Kies voor een Countus 
Scan om het meeste 
uit je recreatie- of 
horecabedrijf te halen

Hoe zie jij de toekomst van je bedrijf voor je? Het Countus Expertiseteam 

Recreatie & Horeca denkt graag strategisch met je mee. Vanuit de uitgebreide 

Countus Scan analyseren we jouw onderneming en onderzoeken we hoe we 

het beste uit je bedrijf kunnen halen. Zo zetten we samen de stappen voor de 

realisatie van jouw toekomstvisie.

COUNTUS.NL/RECREATIE



Voldoe je nog wel aan de huidige en aankomende trends? Richt je je op de juiste 

bedrijfsonderdelen? En kun je nog mee met de ontwikkelingen op exploitatiegebied? 

Als horeca- of recreatieondernemer heb je heel wat vragen 

die je bezighouden. Met jouw accountant of adviseur de cij-

fers lezen, interpreteren en daar een actie op ondernemen is 

lastig als je niet exact weet wat er om je heen en in het land 

gebeurt. Je kunt niet alles bijhouden, je moet je aandacht al 

verdelen over een groot aantal onderdelen. 

 

Countus Scan Toekomstgericht

Laat daarom eens iemand met de juiste ervaring met je 

meekijken. Dit kan je ogen openen voor nieuwe richtingen. 

Vanuit de Countus Scan Toekomstgericht ondersteunen 

onze enthousiaste en gedreven specialisten je bij verschil-

lende vraagstukken.

 

Je kunt kiezen uit Basis en Plus. Omdat geen enkel bedrijf 

hetzelfde is, richten we de scan specifiek in voor jouw situ-

atie. Voor we beginnen gaan we dan ook met je in gesprek 

om vast te stellen wat jouw wensen en doelen zijn en welke 

werkzaamheden wij vervolgens uitvoeren. Zo behalen we 

samen het beste resultaat! 

 

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd en wil je de mogelijkheden voor een 

scan bespreken? Neem dan contact op met onze specialis-

ten via recreatie-horeca@countus.nl.

Samen naar een 
realistische toekomstvisie 



Countus Scan Toekomstgericht Basis

In deze scan bieden we ondersteuning bij het realiseren van jouw 

toekomstvisie. Heb je die toekomstvisie nog niet voor ogen? Dan helpen 

we je daarmee door de mogelijke knelpunten vast te stellen en zo een 

verdiepingsslag te verwezenlijken.

Wat kun je verwachten van de Countus Scan Toekomstgericht Basis

✓ Intake met eigenaar/bedrijfsleider om 

de vraagstelling helder te formuleren 

✓ Locatie- bedrijfsbeoordeling door 

middel van een bedrijfsbezoek

• Geografische kenmerken: hoe is de 

bereikbaarheid en vindbaarheid?

• Uitstraling

• Faciliteiten 

• Communicatie

• Overige voorzieningen/diensten

✓ Organisatie-analyse

•  Beleid, visie en missie

•  Personeelsorganisatie, organogram

•  Bevoegdheden

•  Samenwerking(en)

✓ Marktontwikkelingen 

 Je krijgt een samenvatting van een  

aantal maatschappelijke ontwikkelin-

gen en de trends in de branche.

✓ Conclusie en advies door middel van  

een rapportage

 Naast de sterke bedrijfsonder delen komen 

ook de knelpunten naar voren. Dit advies 

kan resulteren in een Countus Scan Plus. 

✓ Optioneel in dit pakket zijn

• Interviews

• Inzage jaarrekeningen (nieuwe leads)

Tijdsbesteding

• Intake: 1 uur

• Bedrijfsbezoek: 1 - 2 uur

• Uitwerken beoordelingen: 4 - 5 uur

• Bespreking uitkomst 1 - 2 uur

• Totaal: ca. 8 uur



Countus Scan Toekomstgericht Plus

Kies je voor deze scan, gaan we nog verder de verdieping in. Dit pakket 

kan voortvloeien uit de Basisscan, maar het is ook mogelijk om meteen 

voor deze uitgebreidere ondersteuning te kiezen.

Wat kun je verwachten van de Countus Scan Toekomstgericht Plus

✓ Intake met eigenaar/bedrijfsleider om 

de vraagstelling helder te formuleren

✓ Interview(s) met eigenaar en/

of bedrijfsleider/manager

✓ Locatie- bedrijfsbeoordeling door 

middel van een bedrijfsbezoek

• Recreatieomgeving – gemeentelijk  

en provinciaal

• Geografische kenmerken: hoe is de  

bereikbaarheid en vindbaarheid?

• Uitstraling

• Faciliteiten 

• Marketing en communicatie (in- en extern)

• Typering van de producten die 

je onderneming aanbiedt

• Overige voorzieningen/diensten

✓ Organisatie- en bedrijfs economische analyse

• Beleid, visie, missie en doelstellingen

• Personeelsorganisatie, organogram

• Bevoegdheden

• Samenwerking(en)

• Opbrengsten en kostenstructuur

✓ Markt- en maatschappelijke ont wikkelingen 

 Je krijgt een samenvatting van een aantal  

maatschappelijke ontwikkelingen en de trends  

in de branche.

✓ SWOT-analyse, conclusies en aan bevelingen 

door middel van een rapportage 

 Naast de sterke bedrijfsonderdelen komen  

ook de knelpunten naar voren.

✓ Optioneel in dit pakket zijn

• Toekomststrategie

• Inkoopscan

Tijdsbesteding

• Intake: 1 uur

• Bedrijfsbezoek: 1 - 2 uur

• Interview(s): 2 - 4 uur

• Uitwerken beoordelingen:  5 - 7 uur

• Bespreking uitkomst: 1 - 2 uur

• Totaal: ca. 16 uur



Bertijn Vos

Businessteamdirecteur | Accountant

06 413 91 328 

b.vos@countus.nl

Jesca Wemmenhove

Businessteamdirecteur | Accountant

06 420 82 737 

j.wemmenhove@countus.nl

Ron Koopmeiners

Branchespecialist

06 104 34 427 

r.koopmeiners@countus.nl

Maak kennis met het 
Expertiseteam Recreatie  
& Horeca 

Als ondernemer in de recreatie of horeca heb je te maken 

met een veeleisende consument. Countus helpt jou als recre-

atie- en horecaondernemer met het maken van strategische 

keuzes. Hiervoor hebben we een speciaal expertiseteam 

in het leven geroepen: Bertijn Vos, Jesca Wemmenhove en 

Ron Koopmeiners. Door onze expertise te bundelen en te 

delen, kunnen we je nog beter van dienst zijn.

 

Bertijn en Jesca hebben een accountancy-achtergrond 

en doen niets liever dan ondernemers verder helpen door 

naast ze te staan. Ron komt als branchespecialist van de 

andere kant van de tafel en werkte jarenlang in de sector. 

Hij heeft een groot netwerk en denkt op strategisch niveau 

mee over de toekomst van bedrijven. 

 

Samen bekijken de specialisten jouw vraagstukken vanuit 

verschillende invalshoeken en bieden ze je oplossingen voor 

elke bedrijfsfase. Het expertiseteam is graag jouw strategi-

sche partner, zodat jij toekomstgericht kunt ondernemen.



Thijs Middeldorp

Ondernemersadviseur 

Ommen 

06 132 91 531 | t.middeldorp@countus.nl

Roel Meijerink

Ondernemersadviseur  

Ommen

06 125 82 667 | r.meijerink@countus.nl

Ellen Caspers 

Ondernemersadviseur | Jurist  

Groenlo

06 572 77 063 | e.caspers@countus.nl

 

Erik Middelveldt

Ondernemersadviseur

Steenwijk

06 534 76 890 | e.middelveldt@countus.nl

Cindy Schnoing 

Ondernemersadviseur  

Emmen

06 349 42 435 | c.schnoing@countus.nl

Kom in contact met onze horeca- en recreatie ondernemersadviseurs

Jouw contactpersoon in de regio

Countus. Daar reken je op.

COUNTUS.NL/RECREATIE

Expertiseteam Recreatie & Horeca
recreatie-horeca@countus.nl

Van generatie op generatie zijn we tot in de details bezig 

met het delen van cijfers. Daarin blinken we uit doordat we 

scherp ondernemen, lef tonen én op het juiste moment kan-

sen herkennen. We verbinden cijfers aan mensen en mensen 

aan cijfers. Nauwkeurig. Betrouwbaar. We zijn doortastend, 

ambitieus en we weten waar we over praten.

Ons doel? Succesvol en volledig ontzorgde ondernemers. 

Ondernemers die we proactief van goed advies voorzien en 

kunnen helpen met onze kennis. Op kantoor, of bij hen thuis. 

Want succes maken we samen. En delen we samen. Countus. 

Daar reken je op.

Wat maakt Countus uniek?
• Dichtbij

• Echt Nederlands

• Expertise

• Saamhorigheid

Waar staat Countus voor?
• Scherp ondernemen

• Kansen herkennen

• Lef tonen

• Van buiten naar binnen denken


