
“Westera Accountancy: 
Ondernemen is een passie met 
vrijheid en verplichtingen”

Voor velen een droom: met de wind 
in de haren de adrenaline voelen die 
de vrijheid van een motorrit teweeg 
brengt. Net als bij deze motorrit 
schept de vrijheid van het ondernemen 
ook de nodige verplichtingen. Zoals 
veiligheid en een goede administratie. 
Dat u daarbij niet achteraan in de file 
wilt staan, is begrijpelijk. Het is dan 
prettig als uw accountant op tijd gas 
bijgeeft of remt en u zo de juiste weg 
volgt. In Westera Accountancy vindt u 
zo’n accountant.

Zwollenaar Andrew Westera is AA-accountant 

en CB-belastingconsulent èn al 10 jaar actief 

motorrijder. Hij heeft inmiddels bewezen aan 

de paxtonstraat 3d meer dan voldoende PK’s in 

huis te hebben om u naar de volgende versnelling 

te laten schakelen. Daarbij zorgt Westera 

Accountancy voor de juiste “weg” in de vorm van 

adviezen waar u werkelijk iets aan hebt en leert 

Andrew u met beleid te schakelen. Zijn standpunt 

is helder: “Wanneer iemand klant wordt, 

investeren wij in een goede inrichting van de 

administratie. Ik zal u geen dingen laten doen die 

onnodig en bovendien tijdrovend zijn”. Uiteraard 

kan Westera Accountancy de boekhouding voor 

u verzorgen. Maar wanneer u uw administrateur 

op afstand wilt laten begeleiden, kunt u ook prima 

bij Andrew terecht. “Door goed advies worden 

de mogelijkheden op fiscaal en bedrijfeconomisch 

gebied binnen de organisatie optimaal benut”, 

aldus Andrew. 

Het fabeltje dat een goede accountant niet voor 

starters is wuift hij direct weg. “Het verwerken 

van de plannen van een jonge, enthousiaste 

ondernemer in een goede administratie, geeft 

ze de kans helemaal te gáán voor hun droom”. 

Om dit kracht bij te zetten helpt hij starters 

gratis met het maken van een goed gefundeerd 

ondernemingsplan, het opzetten van de 

administratie en leert hij de kersverse ondernemer 

hoe zijn/haar boekhouding te onderhouden.  

Door o.a. het uniformeren van rekeningschema’s 

en boekhoudpakketten wordt er efficiënt gebruik 

gemaakt van de beschikbare “brandstof”, waardoor 

deze optimaal ingezet kan worden. Daarnaast 

werkt ook het clusteren van werkzaamheden 

tijd- en kostenbesparend. Op deze manier houdt 

u tijd èn geld over om de dingen te doen waar ù 

goed in bent en plezier in hebt; uw core business 

óf…….. motorrijden.        

Deze werkwijze en kennisdeling wordt door 

veel klanten gewaardeerd. “Door te leren 

management informatie op de juiste wijze te 

interpreteren, krijgt u meer inzicht in de cijfers en 

kan eenvoudigweg sneller geschakeld worden. Dit 

levert bijvoorbeeld in het geval van openstaande 

facturen uiteindelijk geld op”, licht Andrew 

toe.”Net als bij motorrijden stijgt ook mijn 

adrenaline als ik weet dat de administratie van 

mijn klanten helemaal op orde is. Dat ik ze heb 

kunnen helpen in de groei en ontwikkeling die ze 

met hun bedrijf doormaken”. In het op de juiste 

manier opzetten daarvan steekt hij dan ook veel 

tijd. “In de tijd daarna kan ik meer tijd besteden 

aan het werkelijk coachen en bewust maken van 

het ondernemerschap”. 

Financieel zult u geen glijder maken bij Westera 

Accountancy. De kosten zijn duidelijk en 

overzichtelijk. “Door een vaste prijs te hanteren 

weet iedereen waar hij/zij aan toe is”. Deze 

helderheid op de offerte heeft al vele cliënten 

positief verrast.

Natuurlijk bent u nieuwsgierig of Westera 

Accountancy bij ú past. Op de website www.

westeraaccountancy.nl vindt u onder andere 

nieuws, weetjes, formulieren en alle informatie 

over de aangeboden diensten. Maar de beste 

manier om te kijken of Andrew Westera bij u past, 

is toch gewoon een afspraak maken? 

Met Westera Accountancy kunt u met een gerust 

hart de weg op!
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