DÉ GROEIFORMULE

VOOR EEN SUCCESVOLLE ONDERNEMING!
JOLANDA SPRUIJT

ADMINISTRATEUR, BELASTINGADVISEUR EN EIGENAAR OAMKB GRONINGEN

OAMKB | TRIBE FOR GROWTH
BEN JE TOE AAN
ONDERNEMERSCHAP?
Je hebt dit informatiemagazine voor je omdat je overweegt om voor

De voordelen van oamkb:

jezelf te beginnen als online belastingadviseur die ook regelmatig

120 ERVAREN BEDRIJFSADVISEURS

met de klanten aan tafel zit. Een leuke en uitdagende stap! Voor jou
hebben we een uitgestippeld pad voor een succesvolle onderneming.
In deze brochure vind je alle ins and outs van aansluiting bij oamkb. Ben je na
het lezen nog steeds enthousiast en nieuwsgierig hoe het verder gaat, dan
nodigen we heel je graag uit om de eerstvolgende informatiebijeenkomst
online bij te wonen over het franchisenemerschap bij oamkb.
Stuur hiervoor een e-mail naar info@oamkb.nl of meld je aan via
oamkb.nl/franchiseformule/online-informatiebijeenkomst.

BAS VAN KOOTEN
HORECA-BRANCHESPECIALIST EN EIGENAAR OAMKB HORECA

Mocht je vragen hebben, of even willen sparren, neem dan gerust contact
met ons op via 085-30 30794 of info@oamkb.nl.
Veel plezier met lezen!

VOLLEDIG GEAUTOMATISEERDE
ADMINISTRATIE
24/7 INZICHT IN JE BEDRIJF
SLIM. ALTIJD EEN VAST LAAG
MAANDBEDRAG

FUNCTIEOMSCHRIJVING OAMKB-BELASTINGADVISEUR
Als zelfstandig belastingadviseur werk je aan je eigen bedrijf, binnen de oamkb Tribe. Je adviseert en
inspireert ondernemers aan de hand van hun cijfers. Dit doe je door met hen te sparren over hun ambities;

BIANCA MEHLBAUM

MARKETING, SALES EN BACKOFFICE
BIJ OAMKB HEESCH-UDEN

mee te kijken bij moeilijke beslissingen; door kansen en bedreigingen op te merken en te bespreken.
Samen met de ondernemer kijk jij naar wat het beste voor hem of haar is. Dit benader je vanuit een breed
perspectief: vanuit de ondernemer zelf; vanuit de onderneming en vanuit de financiën en belastingen.
Je hebt dus heel veel klantcontact. Daarbij doen andere oamkb Tribe Members regelmatig een beroep
op je bij complexer belastingadvies. Vind jij ook de cijfers net zo belangrijk als de mens erachter?

AANGENAAM KENNIS(TE)MAKEN!
Oamkb staat voor online

administrateurs, accountants en adviseurs (bedrijfsadviseurs, financieel en fiscaal

adviseurs) voor het MKB. Juridisch zijn we een franchise. In de praktijk vormen we een Tribe. Dit betekent dat we
geen organigrammen hebben, geen werkgevers versus werknemers, geen franchisegever versus franchisenemers.
We zijn allemaal onderdeel van een community. We werken samen, beslissen samen en de franchisegever is de

9,8

klanttevredenheid

75

kantoren

2700+
administraties

chief die de community ondersteunt. De vernieuwingen en verbeteringen in het belang van de hele Tribe kunnen
door iedereen worden voorgelegd. De individuele belangen of die van een kleine groep worden besproken en
zoveel mogelijk gehonoreerd. Als onderdeel van de community kun je er altijd op rekenen dat er naar je geluisterd
wordt . Hierdoor heeft iedereen invloed op verbeteringen in het belang van de Tribe, zodat je samen sterk staat.

Alle expertise in huis
We hebben collega Tribe Members met diverse achtergronden als belastingadviseur, administrateur, accountant,
bedrijfsadviseur en bedrijfscoaching. We hebben branchespecialisten onder andere uit de horeca, automotive, retail en
de zorg. Binnen oamkb zijn er ook experts op het gebied van overnames en herstructurering; HR en salarisadministratie;
financiering; en juridische vraagstukken. Wat ons bindt is dat we zelfstandige professionals zijn die graag samenwerken.
Onze ervaring is dat het heel fijn werkt om een korte lijn te hebben met zoveel kennis en ervaring. Zo ben je
altijd perfect op de hoogte en kun je jouw klanten alle expertise bieden die ze nodig hebben. Jij hebt alles in huis.

TON PETERS

BEDRIJFSKUNDIGE EN HR-PROFESSIONAL
BIJ OAMKB PERSONEEL & ADMINISTRATIE

VOOR JEZELF BEGINNEN DOE JE FUTUREPROOF!
Voor jezelf beginnen als belastingadviseur is geen gemakkelijke beslissing.
‘Red ik het financieel wel?’, ‘Wat kan ik aan inkomsten verwachten?’,
‘Ben ik wel geschikt voor het ondernemerschap?’, ‘Wat als ik faal?’

HOE WERKT HET BIJ OAMKB?
Je kiest zelf de werkzaamheden die je wilt doen en welke werkzaamheden
je wilt uitbesteden. Zo doet iedereen waar hij in gespecialiseerd is.
Ook jij kunt werkzaamheden uitbesteden binnen oamkb en daar een
goede boterham aan verdienen. Zo stel je zelf je team samen per klant.

ROGIER CANTOR

Oamkb is een soft franchise. Dat wil zeggen dat de organisatie er voor

BEDRIJFSADVISEUR BIJ OAMKB UTRECHT

we gezorgd dat we alles in huis hebben om jou bij te staan wanneer

jou is en niet andersom. Geen enkele ondernemer kan alles, dus hebben
je dat wilt. Met de vrijheid aan de ene kant en de ondersteuning
aan de andere kant, haal je het beste uit jezelf. De cultuur binnen

BEWEZEN GROEIFORMULE

oamkb kun je omschrijven als een samenwerking van ondernemers
die elkaar vooruit helpen. Ook de belastingadviseurs onderling

Deze onzekerheden besparen we je. We hebben bij oamkb een formule

werken veel samen. Zo onderneem je zelfstandig, maar niet alleen.

ontwikkeld voor startende belastingadviseurs, die even eenvoudig als succesvol
is. Onze formule is gebaseerd op het feit dat tot 70% van de administratie
door software wordt gedaan. Dat betekent dat jij de software goed leert
automatiseren, meer klanten aan kunt en meer tijd hebt voor de ondernemer.
Onze formule gaat daarom uit van het voordeel van de automatisering en de

ALFRED VISSCHER

kracht van belastingadviseurs die de menselijke kant van het ondernemerschap

FINANCIEEL PROFESSIONAL EN EIGENAAR

aanspreekt, dus toekomstbestendig. Omdat je tijd overhoudt om je

OAMKB HAARLEM-HEEMSTEDE

klanten echt te kunnen helpen en bijstaan, zijn je klanten super tevreden.
En als je eenmaal op de rit bent, blijkt dat de bestaande franchisenemers
die de formule volgen elk jaar met minimaal 20% in omzet groeien!
De oamkb-formule zorgt ervoor dat je een snelle opstart hebt, de
formule maakt je toekomstbestendig, laat je minimaal met 20% per
jaar doorgroeien en geeft je de ruimte voor het leuke werk: klanten
adviseren

en

bijstaan,

en

belastingzaken

uitzoeken

en

regelen.

LIANE HINTZEN

ADMINISTRATEUR BIJ

OAMKB MERCES HEERLEN

T. 085-30 30794
E. info@oamkb.nl
W. oamkb.nl

FACTS & FIGURES OAMKB
2019 - 2020
1.

Opgericht in 2009

2.

Meer dan 3000 MKB-bedrijven als klant

3.

Meer dan 80 kantoren in Nederland

4.

Landelijke dekking sinds 2015

5.

De gemiddelde klanttevredenheid is 9+

6.

Winnaar van de klanttevredenheidsprijs Yuki 		
Customer Intimacy Award (2 jaar op rij)

7.

Ambitie: 170 oamkb-kantoren in Nederland

8.

De trainingen bij oamkb zijn vakinhoudelijk en 		

70%
hoofdportaal
geautomatiseerd

ERIK VAN BUREN

BEDRIJFSADVISEUR EN EIGENAAR

OAMKB BARENDRECHT EN OAMKB TERNEUZEN

gericht op ondernemers
9.

Kantoren die de formule volgen groeien met 20%
per jaar

10.

Inkoopvoordelen: gezamenlijk ICT inkopen is een
aanzienlijke besparing

HET OPSTARTPROGRAMMA BIJ OAMKB
Als nieuwe oamkb Tribe Member word je intensief opgeleid omdat jij zelf niet
het wiel hoeft uit te vinden en jij je volledig op je onderneming kunt richten.

De oamkb-franchiseformule is een uitgestippeld pad om
een succesvolle onderneming op te bouwen!

Je krijgt een instapklaar digitaal administratiekantoor, ondernemerstrainingen
en trainingen in het automatiseren van administraties. Het inwerktraject is
3 maanden met meerdere terugkomdagen. Daarna zijn er jaarlijkse trainingen die
door jou en je mede Tribe Members worden vastgesteld en waar je uit kunt kiezen.

GERJAN WOLDENDORP

ACCOUNTANT EN EIGENAAR

OAMKB WESTLAND & WOLDENDORP

Ook hebben we meerdere teambuildingsdagen waaronder 3 dagen in Spanje!
Hier wissel je met alle oamkb-kantoren ervaringen uit. Zo blijf je op de hoogte
van de nieuwste innovaties en kun je jezelf en je bedrijf blijven ontwikkelen.

MACHIEL MIDDELBURG
FINANCIEEL PROFESSIONAL EN MEDE-EIGENAAR
OAMKB DE JONG & MIDDELBURG

DE INVESTERING
De kosten verbonden aan het aansluiten bij de oamkb Tribe zijn niet
afhankelijk van je omzet: een maandelijkse fee van €460,- voor de
organisatie; plus in het eerste jaar ná opstart €150,- voor de marketing;
plus in het 2e jaar ná opstart €125,- voor de trainingen. De eenmalige
investering voor het volledige opstartprogramma is €15.000,- . Van

FINANCIEREN MET CROWDFUNDING

deze eenmalige investering wordt €600,- gereserveerd voor het
inkopen van leads. Hierin zitten tevens alle opstartkosten zoals: een
volledig ingerichte website, professionele huisstijl, actieve social

Bij oamkb regelen we het benodigd startkapitaal via crowdfunding. Hiervoor hebben we een vaste

media, professionele foto’s, visitekaartjes, eigen administratie en ICT

organisatie die onze groeiformule kent, waardoor jouw financiering binnen een dag (vaak al binnen

inrichting. Natuurlijk heeft niet iedereen dit bedrag op de plank liggen,

een uur) volgestort is. Dit komt door het grote vertrouwen van beleggers in oamkb. ‘De tent en

dus helpen we je met de financiering, zodat je gelijk kunt beginnen.

de cent’ is daarom al akkoord. Het is aan ons om jou als ‘vent’ (m/v!) ook goed neer te zetten
en dat kunnen we, want we hebben dan al een succesvolle aanmeldingsprocedure achter de rug.
Een bijkomend voordeel hiervan is dat je direct weet hoe crowdfunding werkt, waardoor je die

COR VAN VAN DE VORST

ACCOUNTANT EN EIGENAAR
OAMKB VENLO

straks ook voor jouw klanten kunt organiseren, mochten zij een financieringsbehoefte hebben.

BEWEZEN GROEIFORMULE
VOORDELEN VAN OAMKB

HONORÉ SCHREURS

Bij oamkb gaan we altijd voor groei en innovatie. Door
de

groeiformule

blijkt

dat

kantoren

die

de

oamkb-

FINANCIEEL ADVISEUR EN EIGENAAR

formule volgen maarliefst met 20% per jaar groeien!

OAMKB AMERSFOORT

De meeste oamkb-partners noemen dit als voornaamste redenen
waarom ze bij oamkb zijn gekomen. Wellicht herken jij dit in jezelf:
•

•

“Ik ben vastgelopen in mijn huidige werk omdat

WELKOM BIJ DE CLUB!

ik vind dat mijn werk veel beter kan en moet, 		

Ons doel is dat jij een succesvol bedrijf opzet; dat jij straks ook met 20% per jaar

maar hiervoor krijg ik niet genoeg tijd/ruimte.”

groeit, dat je jouw werk echt leuk vindt en genoeg tijd overhoudt voor je klanten

“Ik wilde altijd al voor mezelf beginnen, maar 		

(en jezelf), en snel winst overhoudt door de vele gezamenlijke inkoopkortingen.

niet alleen. Ik werk graag samen.”
•

“Ik vrees dat ik een eigen bedrijf niet zo goed 		

Toekomstbestendig

van de grond krijg in mijn eentje, omdat 		

Bovenal zorgen we ervoor dat je future proof bent: we leren je het automatiseren (al tot

ik ben niet zo goed ben in marketing en ik geen

70%), en je wordt opgeleid in het geven van bedrijfsadvies. De belastingadviseurs geven

verkoper ben.”

antwoord op al je vragen in onze community. Ondernemers helpen is het leukste werk

“Ik vind het wel fijn dat bij oamkb alles 		

wat ons betreft, dus dat gunnen we jou ook! Wanneer 100% automatisering binnen enkele

		 goed geregeld is (ICT, marketing, leads, 		

jaren mogelijk is, heb jij een bedrijf dat nog steeds voorop loopt, goed draait, jou veel

		 automatisering, opleidingen, vakliteratuur, 		

plezier oplevert en dat ook van grote waarde is en blijft, mocht je het ooit willen verkopen.

•

		 marketing, website, social media, inkoop 		
		 kortingen). Dat scheelt me een hoop tijd en gedoe!”

Warm bad
Alle partners bij oamkb zijn ooit een keer voor zichzelf begonnen en weten nog heel goed hoe
dat aan het begin was. Bij ons vind je daarom begrip, advies en ondersteuning, maar bovenal
een hoop gezelligheid. Regelmatig zeggen nieuwe partners: ‘Je stapt in een warm bad’.
Dat vinden we ook belangrijk, want het is al uitdagend genoeg om voor jezelf te beginnen.
Maak je droom waar en zet gelijk de eerste stap door je in te schrijven voor de
online informatiebijeenkomst!

FRANS SEIJKENS

FINANCIEEL ADVISEUR EN EIGENAAR OAMKB AMSTERDAM

Tel: 085-30 30794
Mail: info@oamkb.nl
Web: www.onlineaccountants.nl

BEWEZEN GROEIFORMULE

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK
T. 085-30 30794 | E. info@oamkb.nl
www.onlineaccountants.nl

