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Tijssen cs Accountants en
Adviseurs: al 50 jaar jong
In september 2018 werd een mijlpaal bereikt. Kantoor Tijssen bestaat
50 jaar. We spraken met Ben Hubbers AA, die al bijna veertig jaar (sinds
1979) werkzaam is bij Tijssen en dus perfect de bedrijfshistorie kan
verwoorden.

“Geer Tijssen begon zijn kantoor aan de
Hengstdalseweg in Nijmegen nadat hij
zijn baan bij de gemeente Nijmegen had
opgezegd”, opent Ben Hubbers. “Dat was
in september 1968. Het kantoor groeide
met sprongen en verhuisde naar de
Hatertseweg in Nijmegen en niet veel
later weer naar de Winkelsteegseweg. Ook
daar bleef het kantoor doorgroeien, het
gebouw werd uitgebreid met een verdieping, en jaren later met een zijvleugel.
Helaas overleed onze oprichter veel te
vroeg in 1985. Het kantoor werd na het
overlijden van Geer Tijssen voortgezet
door Piet Föllings, Wim Barten en
Ted Tijssen. In 1990 trad ik toe tot de
maatschap.”

is de informatie die ter beschikking staat
om de onderneming te sturen veel actueler
en kunnen op basis daarvan de juiste
beslissingen worden genomen. De aard
van ons werk is in de loop van de tijd ook
veranderd van verwerker van administratie
en fiscale aangiften naar adviseur.
Natuurlijk ondersteunen we ook nog
steeds ondernemers bij administratieve
werkzaamheden, salarisadministratie en
fiscale zaken.”

Hij vervolgt: “Begin 2001 verhuisden we
met ongeveer 26 personen van Nijmegen
naar ons huidige pand te Malden. Jacco
Koot trad toe tot de maatschap, Piet
Föllings en Wim Barten traden terug en
gingen ter voorbereiding op hun pensioen
wat minder werken. In 2008 gingen ze
volledig met pensioen. Door de groei was
er behoefte aan uitbreiding met een fiscalist. Dat werd Peter van den Brink die al
snel (2007) doorgroeide naar partner.
Begin 2017 fuseerde kantoor Delissen
Belastingconsulenten met Tijssen cs. Met
deze fusie kwam Marianne Milder als
fiscalist het partnerteam versterken.
50 jaar later staan nu vijf partners aan het
roer van Tijssen cs. Samen met onze 33
medewerkers werken we met hart en ziel
voor onze klanten.”

De dienstverlening is in de loop van de tijd
veel breder geworden. Naast de basis
werkzaamheden zoals de jaarrekening,
fiscale aangiften en salarisadministratie
zorgt Tijssen voor ondersteuning bij groei
en financiering van de onderneming,
waardering, formele vastlegging van overeenkomsten, bedrijfsoverdracht (binnen
en buiten familie), keuze (en omzetting)
van rechtsvorm, samenwerking, echtscheiding in samenwerking met advocatuur,
financiële planning, estate planning. Ben
Hubbers: “We bieden een luisterend oor en
helpen graag met het vinden van de
gewenste oplossingen. Binnen ons netwerk beschikken we over deskundigen uit
andere disciplines waarnaar we met vertrouwen verwijzen als dat nodig is. Zowel
intern als extern hebben we een belangrijk
motto: ‘Meerwaarde door samenspel’.
Alleen door goede samenwerking bereiken
we onze doelen. Samenwerking tussen collega’s, samenwerking tussen adviseur en
cliënt, samenwerking met externe adviseurs, belastingdienst en banken .”

Schoenendoos met bonnetjes

Uitdagingen

“In 50 jaar tijd veranderde er veel. Waar in
het verleden de schoenendoos met bonnetjes werd bezorgd voor verwerking, verzorgen veel ondernemers in het MKB nu
zelf hun financiële administratie. Daarmee

In september vierde Tijssen het 50-jarig
jubileum samen met collega’s en hun partners. “In de mooie havenstad Rotterdam
hebben we twee dagen genoten van de gastvrijheid op het Stoomschip ‘De Rotterdam’,

Ben Hubbers AA van Tijssen cs

de Euromast, de binnenstad en de haven.
Op onze facebookpagina is een leuk filmpje
te zien voor een impressie van die dagen.

Dankwoord
Niet op de laatste plaats willen we een
woord van dank uitspreken naar onze
cliënten. Een woord van dank voor de
jarenlange relatie en trouw. Zonder hun
vertrouwen in onze dienstverlening hadden we deze mijlpaal niet kunnen bereiken. Het geeft ons de energie om vol vertrouwen door te gaan op de weg die we
zijn ingeslagen. Ik schat in dat de volgende 50 jaar weer veel uitdagingen zullen
brengen. Tijdens een bijeenkomst voor
permanente educatie kwam ik de volgende
quote tegen: ‘Het is niet de snelheid van
de veranderingen waar de risico’s liggen,
maar de verandering van de snelheid
waarin deze plaatsvinden’. Daar ligt de
grootste uitdaging voor de toekomst die
we graag samen met u aangaan”, sluit
Ben Hubbers af.
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