
Alweer meer dan dertig jaar geleden 
startten Margot en haar man 
Ton Leurs met het verlenen van 

diensten aan ondernemers. Wat begon als 
administratiekantoor op een zolderkamer, 
is vandaag uitgegroeid tot een brede 
dienstverlenende organisatie, die naast 
de fiscale en administratieve tak ook een 
bedrijfseconomische en commerciële poot 
heeft. 

Haar dertigjarige bestaansrecht 
ontleent DenL zonder meer aan de 
onderscheidende manier van werken. 
Margot: “We verlenen natuurlijk services, 
maar we vergeten niet dat we in de eerste 
plaats met mensen te maken hebben. 
Daarnaast zijn wij accountable voor dat wat 
we verzorgen. Samen met de ondernemer 
– we zitten letterlijk en figuurlijk samen op 
de ondernemersstoel – bekijken we hoe 
we hem kunnen helpen en ondersteunen. 
Valt de verkoop tegen? Hapert het 
inkoopsucces? Zijn er fiscale strubbelingen? 
Lopen interne processen niet gesmeerd? 
Wij helpen prestaties te verbeteren en 
kwaliteit te verhogen, altijd met het doel 
om betere resultaten te realiseren.” 

“Het mooie van ons werk”, zegt Margot, “is 
dat we met allerlei verschillende mensen en 
branches in aanraking komen. Geen dag is 
gelijk, geen situatie hetzelfde. Dankzij onze 
ervaring en diversiteit beschikken we over 
een uitgebreid netwerk dat we voor al onze 
klanten kunnen inzetten. Het netwerk gaat 
daardoor als het ware voor zichzelf werken.” 
 
Bij DenL Business Support neemt de zzp’er 
een bijzondere plaats in, zegt Margot. 
“Starters of mensen die vanuit de WW als 
zzp’er aan de slag willen, zijn lang niet 
altijd in staat de backoffice van hun nieuwe 
bedrijf professioneel te organiseren.  
Wij coachen en begeleiden hen daarom 
zorgvuldig. Denk aan het maken van 
offertes, het niet ‘bestellen’ van materialen, 
maar ‘inkopen’, het voeren van een 
projectadministratie of het coördineren van 
budgetten.” 
 
Ieder kwartaal zit DenL met de ondernemer 
om tafel om face-to-face de in kaart 
gebrachte situatie van dat moment te 
analyseren. Zowel administratief, fiscaal 
als bedrijfseconomisch. “Toekomstvisie 
wordt steeds belangrijker”, aldus Margot. 

“We merken dat ondernemers onze hulp in 
dezen als meerwaarde ervaren.”  
 
Van de diensten van DenL kan op solidaire 
basis gebruik worden gemaakt. Voor 
bedrijfseconomisch advies hoeft DenL 
bijvoorbeeld niet noodzakelijkerwijs 
ook de administratie van het bedrijf te 
voeren. Daarnaast maakt de Hilversumse 
onderneming gebruikt van moderne 
software, waardoor ongeachte de 
locatie en te allen tijde met cliënten 
gecommuniceerd kan worden.  
 
DenL Business Support is aangesloten bij 
de Nederlandse Orde van Administratie- en 
Belastingdeskundigen (NOAB). Dit is een 
kwaliteitskeurmerk waaraan wordt voldaan. 
Daarnaast heeft DenL met betrekking tot 
de Ketentest met de banken het  
SBR-predicaat behaald.
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Samenwerken met ondernemers om tot een optimaal bedrijfsresultaat te komen. Dát is in weinig woor-

den de doelstelling van DenL Business Support in Hilversum. Zowel de startende ondernemer als het mid-

delgrote bedrijf maken gebruik van de diensten van DenL Business Support, zegt Margot Leurs. “We gaan 

verder dan het voeren van een administratie of het verzorgen van een fiscaal traject. We denken samen 

met de ondernemer na over de toekomst van het bedrijf; dit is vandaag de dag belangrijker dan ooit. Met 

een gedegen bedrijfseconomisch advies voorzien wij in een grote behoefte.”
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“Het gaat nu erg goed met mijn bedrijf”
 
Robert van Vredendaal, eigenaar SKO (Service Klein Onderhoud) en klant bij DenL Business Support:  
“Sinds 2000 – na een aantal jaren in loondienst te hebben gewerkt – ben ik voor mezelf begonnen. Dat was altijd al 
een droom van me. Via mijn vader, die als zelfstandig ondernemer al jarenlang contact had met DenL Business Sup-
port, ben ik bij Margot terechtgekomen. In de opstartperiode van mijn bedrijf had ik veel werk en er werd er prima 
geld verdiend, maar op een gegeven moment zag ik dat het er aan de 'achterkant' van mijn bedrijf minder roos-
kleurig uit zag. Margot zei: 'Ga eens zitten en vertel eens wat er aan de hand is.' Ze heeft vervolgens alles financieel 
en administratief op een rijtje gezet. Ze bracht mijn kwaliteiten in kaart en analyseerde wat minder goed ging. Het 
gaat nu erg goed met mijn onderneming. Bij belangrijke financiële beslissingen bel ik eerst met DenL. Daarnaast 
zorgen zij voor zaken als nacalculatie en fungeren ze als een soort sparring partner. Ze kijken als het ware over mijn 
schouder mee. Het succes van mijn bedrijf heeft ermee te maken dat ik hard werk, maar is ook zeker te danken aan 
DenL Business Support. Daar ben ik ze dankbaar voor.”Ton en Margot Leurs


