
 

 

 

 

De overstap vanuit de Accountancy naar Financial Consultancy binnen het bedrijfsleven is een mooie uitdaging 

om opgedane financieel inhoudelijke kennis in te zetten om verandering / verbetering te realiseren binnen 

organisaties. Onze Financial Consultants zijn dagelijks bezig met het signaleren en implementeren van mogelijke 

verbeteringen binnen een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers in zowel de profit als non-profit sector. Het 

vertalen van cijfers naar financieel strategische bedrijfsvoering / besluitvorming en advies speelt hierin een grote 

rol. Hieronder vertellen enkele Financial Consultants hoe de werkzaamheden die zij uitvoeren verschillen van de 

werkzaamheden die zij uitvoerden binnen de Accountancy bij o.a. EY, KPMG, Ten Kate Huizinga (Mazars) en 

PwC en waarom zij gekozen hebben voor onze organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennismakingsgesprek 

Mocht je na het lezen van bovenstaande inzichten interesse hebben gekregen in een vrijblijvend 

kennismakingsgesprek waar wij meer informatie kunnen geven over de opdrachten die wij uitvoeren en 

ervaringen van onze collega’s, kun je contact opnemen met Jeroen Ouwerling (06 – 547 803 62) of Job Hooge 

Venterink (06 – 510 821 11) of via  info@robertmuntel.nl. 

“Vanuit de Accountancy constateerde ik binnen bedrijven 

en organisaties (financiële-) verbeterpunten en daar werd 

niet altijd de benodigde opvolging aan gegeven of niet op 

de manier die je zelf voor ogen had. Als Financial 

Consultant kun je zelfstandig vanuit jouw eigen ervaring en 

jouw eigen kennis binnen een bedrijf of organisatie 

datgeen wat je zelf al geconstateerd hebt inzichtelijk 

maken, daadwerkelijk in gang zetten en verbeteren.” 

– drs. Patrick Konniger RA RC – 

 

“In het kader van teamgevoel ervaar ik dat ik 

onderdeel ben van twee organisaties vanuit mijn 

lopende opdracht. Binnen RMFC is iedereen 

betrokken en behulpzaam om de opdracht die je 

uitvoert naar een hoger niveau te brengen. En dan 

ook nog sessies zoals de teamdag, Inhouse 

Seminars en andere bijeenkomsten op kantoor waar 

je je collega’s spreekt. Daarnaast wordt je inzet 

gewaardeerd binnen de opdracht van de klant, waar 

je toch het meeste van de tijd doorbrengt. Ook zij 

zien jou als een onderdeel van het team. Niet als 

een externe die ‘even komt invliegen’.” 

 – Gerben Poetsma MSc –  

“Na meerdere jaren werkzaam te zijn bij een Big 4 kantoor 

merkte ik dat ik meer behoefte had om daadwerkelijk bij te 

dragen aan verandering en verbetering binnen organisaties. 

Bovenstaande heb ik in mijn rol als Financial Consultant bij 

RMFC gevonden. We investeren veel in kennis en 

ontwikkeling door de mogelijkheid tot het volgen van een 

vervolg opleiding (zoals RC) en op het gebied van data 

gedreven technologieën. Werken als Financial Consultant 

geeft zowel je persoonlijke als vakinhoudelijke ontwikkeling 

een versnelling!” 

– drs. Maarten Grefte RA RC EMITA – 

 

“Waar bij de Accountancy de focus voornamelijk ligt 

op de controle van jaarrekeningen en andere 

verantwoordingen kom ik nu in aanraking met veel 

andere finance vraagstukken zoals verander- en 

verbeteringsprojecten maar ook interim opdrachten 

als Financial / Business / Project Controller. Hoewel 

je van een externe partij bent, voel je je gelijk 

onderdeel van de opdrachtgever en je wordt ook als 

zodanig door de medewerkers bij de opdrachtgevers 

behandeld. Daarnaast is er ook binnen RMFC een 

sterk teamgevoel. Samenvattend; variatie in 

opdrachten en opdrachtgevers en verbreding van 

kennis / breder toepassen van kennis.” 

 

– Roel Mensink MSc EMA – 
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