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Cécile Schijven – CC Boekhouding en Advies    

‘Ik ben boekhouder. Ik adviseer ondernemers, maak jaarrekeningen, doe 

aangiftes en kan ook de salarisadministratie van een bedrijf verzorgen. 

Administraties ordenen vind ik heerlijk. Elke boekhouding is weer anders. 

Het vak is veel creatiever dan je denkt.’

‘Ik heb bij verschillende bedrijven op de financiële administratie gewerkt. Mijn werk 
vond ik erg leuk. Toch speelde ik al langere tijd met het idee voor mezelf te beginnen. 
Vooral omdat ik zag dat veel kleine ondernemers met hun boekhouding naar een 
accountant stapten – terwijl ze veel beter een boekhouder kunnen gebruiken. 
Ik besloot daarom, naast mijn baan bij een hoogwerkersbedrijf, een dag per week voor 
mezelf te beginnen. Mijn man, ook ondernemer, steunde me en gaf me het gevoel dat 
ik het kon. Ik bouwde mijn uren af bij mijn werkgever. Vanaf najaar 2012 ben ik volle-
dig zelfstandig ondernemer. Mijn klanten wil ik eerst zien voordat ik met ze in zee ga. 
Dus komen ze bij mij op bezoek, of fiets ik naar ze toe. De meeste klanten komen uit 
Utrecht. Ik leer de stad goed kennen door alle verschillende adressen die ik bezoek.

Thuis heb ik een fijne, lichte werkplek. Ik houd ervan om vroeg te beginnen – soms 
zit ik hier al om 6 uur ’s ochtends. Omdat het kantoor op een aparte verdieping ligt, 
stoor ik dan niemand. Daarnaast werk ik voor een paar klanten incompany.

Klanten kiezen voor mij omdat ik een scherp uurtarief kan hanteren doordat ik heel 
efficiënt werk. Ook kiezen mensen voor mij omdat ik echt een relatie opbouw met 
de klant. Het gaat toch om vertrouwelijke informatie. Boekhouden is geen hogere 
wiskunde; ik leg alles uit wat ik doe. Ik werk met een online boekhoudprogramma, 
Conscribo. Dit is een overzichtelijk programma dat ook voor mijn klanten bijzonder 
makkelijk is in het gebruik.

Het ondernemerschap bevestigt mij in mijn bestaan. Dat je je eigen netwerk 
opbouwt ervaar ik als positief. Vaak krijg ik mijn klanten via-via. 
Ik heb echt een vak. Dat gevoel had ik veel minder toen ik in loondienst was. Minder 
vind ik het als klanten niet betalen. Of als mensen frauderen. Zodra ik merk dat men-
sen geen BTW willen betalen of de belasting willen ontduiken, weiger ik ze als klant. 
Aan dat soort praktijken werk ik niet mee.

De allermooiste klus? Ik vind het altijd fijn om administratie in orde te maken. 
Ik houd ik ervan om een tastbaar product af te leveren. Bijvoorbeeld door met een 
inbindapparaat een mooi boekje te maken van een jaarrekening. Dat geeft de klant 
een goed gevoel – en mij dus ook.

Mijn droom is steeds professioneler worden en de groei van mijn kantoor voortzet-
ten. Ik hoef echter geen groot kantoor. Leidinggeven lijkt me niets. Het zou me alleen 
maar afhouden van het werk dat ik het leukst vind om te doen.’ 

‘Boekhouden is veel creatiever dan je denkt’
_____________________________________________________________

www.ccboekhouding.nl


