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Bestuursvoorzitter Rudi van den Heuvel  
„De familiesfeer staat bij ons centraal, zowel intern als richting 
onze klanten. Dat loopt eigenlijk allemaal in elkaar over. De 
klant goed bedienen én met plezier werken, dat gaat bij ons 
honderd procent samen. Ons bedrijf bestaat al sinds 1927, we 
zijn inmiddels met meer dan 130 mensen en we hebben nog 
een flinke groeiambitie. Maar de sfeer zal altijd die van een 

familiebedrijf blijven.”

Partner Maurice Weerts  
„In ons vernieuwde kantoor aan de Beemdstraat komt 
het open karakter goed naar voren. Er is een groot 
atrium als ontmoetingsplaats, dus we komen elkaar 
heel gemakkelijk tegen. Natuurlijk zijn er spreek- en 

vergaderkamers, maar ook daar hebben we gestreefd 
naar een zo huiselijk mogelijke sfeer. Dus niet alleen 
vergadertafels en bureaus, maar ook statafels met 
krukken. In kleurstelling, meubilair, verlichting en zelfs in 

het servies komt het familiaire karakter terug.”

Partner Bas Pijnaker   
„We hebben veel sociale activiteiten. Klanten zeggen 
wel eens tegen mij: ‘Wat hebben jullie nu weer te vieren?’ 
Een jubileum, een pensionering, een kerstbijeenkomst, 
een nieuwjaarsreceptie, we pakken graag groots uit. Als 
klanten bij ons op bezoek komen, voelen ze de sociale kant 
van ons bedrijf meestal heel snel aan. Onze medewerkers 
vertalen die familiesfeer naar hun eigen klanten door en 

daar zit onze kracht.”
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en bezoek aan Govers voelt dan ook niet 
direct als een bezoek aan een accountants- 
en adviesbureau. „We spreken zelf liever 
van de Govers-familie”, zegt Rudi van den 

Heuvel. „En ja, we zijn al sinds 1927 thuis in cijfers, 
maar we benadrukken vooral die familiesfeer en onze 
persoonlijke aanpak. Die voert de boventoon. Je voelt 
je thuis bij Govers. Het is hier niet die harde financiële 
wereld van zo veel mogelijk uren maken en targets 
halen. We willen voor elkaar en onze klanten zorgen.”

Geschiedenis
Het bedrijf werd in 1927 opgericht door Piet Govers, 
een ambitieuze onderwijzer uit het Eindhovense 
Philipsdorp. Nadat hij in de avonduren zijn diploma 
voor accountant had behaald, ging hij in Den Haag 
aan de slag bij de accountantsdienst van het Ministerie 
van Landbouw, Nijverheid en Handel. Hij miste de 
Brabantse warmte daar toch, keerde terug naar 
Eindhoven en startte op 1 juni 1927 Accountantskantoor 
Govers. Al vrij snel voegden Piet van de Vorst en - iets 
later - Willem van den Heuvel zich bij het bedrijf.
„Samenwerken, ondernemen en maatschappelijke 
betrokkenheid in de regio stonden toen al voorop”, 
aldus Rudi van den Heuvel. „Die vertrouwde waarden 
koesteren wij nog altijd.” Rudi van den Heuvel is familie 
van een van de drie founding fathers van Govers, maar 
hij werkte eerst bij het veel grotere PwC en heeft zijn 
functie dus niet uit opvolging verkregen. „Willem van 
den Heuvel was de oom van mijn vader. De zoon van 
Willem, Huub, heeft hier nog lang gezeten en met hem 
ik ook nog wel eens contact. Het was voor mij niet de 
reden om naar Govers over te stappen, maar het is wel 
een leuke bijkomstigheid natuurlijk.”

Regio
Govers is in 94 jaar uitgegroeid tot een kantoor met 
meer dan honderd professionals op het gebied van 
accountancy, belastingadvies, bedrijfsadvies, audit, 

data-analyse, bedrijfsovernames en subsidieadvies. 
Van hen zijn er veertien partner. Daarnaast werken er 
nog circa dertig mensen in de ondersteuning. Van den 
Heuvel: „Ik denk dat Govers een begrip in de regio is 
geworden, zeker in de wereld van de familiebedrijven. 
We hebben prachtige klanten, vaak toonaangevend 
in sectoren als de maakindustrie, hightech en bouw 
en vastgoed, maar ook in de non-profitsector. Veel 
van onze klanten bedienen we al vanaf de startup-
fase. We zijn sterk in het oplossen van uiteenlopende 
vraagstukken die in die startfase komen kijken. 
Ondernemend Eindhoven kent ons wel, maar we zijn 
misschien toch iets te bescheiden. Daardoor kent de 
jeugd ons onvoldoende, merken we de laatste tijd. 
En omdat we een forse groeiambitie hebben, willen 
we daar de komende tijd op gaan investeren. Het 
is belangrijk dat jongeren in de beroepsgroep en 
studenten op hogescholen en universiteiten ons beter 
leren kennen.”

De groei is overigens geen doel op zich, maar 
noodzakelijk. „De wet- en regelgeving wordt steeds 
gedetailleerder, dus de controletaken groeien nog 
steeds. Daarbij moet je een bepaalde schaal hebben 
om te kunnen overleven. Met die groei willen we 
ergens in de top 30 tot 40 van de accountantskantoren 
blijven staan. Dat vinden we een comfortabele 
plek en we kunnen met die omvang onze sfeer en 
aanpak handhaven. Daarnaast zijn onze klanten over 
het algemeen erg succesvol. Veel klanten maken 
hoogwaardige producten in de Brainport-regio, 
groeien autonoom, nemen bedrijven over of starten 
nieuwe bedrijven. Daar moeten wij in meegroeien en 
daarom hebben we meer personeel nodig.”

Kantoor
En voor die nieuwe medewerkers is plek genoeg in 
het vernieuwde kantoor aan de Beemdstraat, waar 
Govers sedert 1993 gevestigd is. „Het gebouw was 

echt aan verbetering toe. Ook verduurzaming was 
daarin natuurlijk van belang”, licht Bas Pijnaker toe. 
Door het vertrek van het inwonende ANB Accountants 
naar een pand aan de overkant, beschikt Govers nu 
over voldoende vierkante meters om de beoogde 
groei te kunnen realiseren. De samenwerking met 
ANB - met name op het gebied van salarisadministratie 
- blijft bestaan. De aan Govers gelieerde bedrijven De 
Subsidiespecialist en De Beemd Corporate Finance 
komen wel terug in het vernieuwde pand. Gedurende 
de verbouwing was Govers tijdelijk gehuisvest in het 
voormalige Stadskantoor van Eindhoven. 
„Het begin van de coronaperiode was lastig voor ons. 
Normaal komen veel klanten toch naar ons toe. Je 
krijgt op afstand toch een ander gesprek, het directe 
persoonlijk contact werkt een stuk efficiënter en het 
gesprek gaat dieper. En de mensen komen hier graag. 
Regelmatig staan er klanten gewoon een kwartier 
te kletsen met de dames aan de receptie. Gewoon 
even bijpraten, die kennen mekaar ook al lang. In ons 
nieuwe kantoor worden de receptionistes nog meer 
gastvrouwen. Dat past echt bij ons.” 
De vestiging op één locatie bevordert de geïntegreerde 
ondersteuning van de klanten. „De klant wordt bediend 
door een team van mensen die makkelijk bij elkaar 
binnenlopen.” Voor de toekomst streeft Govers niet 
alleen naar kwantitatieve, maar ook naar kwalitatieve 

verbreding. „We schalen onze specialistische kennis 
steeds verder op, bijvoorbeeld ook op IT-gebied. De 
auditfunctie neemt in belang toe, dus als verlengstuk 
van onze controletaak is groei op technologisch 
gebied zeker belangrijk.” 

Belastingadvies en ook internationaal belastingadvies 
vormt een steeds groter wordende behoefte bij de 
klanten van Govers. „De Brexit heeft recent geleid tot 
veel vragen van onze Nederlandse klanten die in de 
UK zaken doen, maar via ons internationale netwerk 
UHY (gevestigd in meer dan honderd landen) krijgen 
wij ook veel Britse bedrijven die via Nederland de 
Europese markt willen bedienen. De eerste focus ligt 
hierbij vaak op de gevolgen van grensoverschrijdende 
BTW.”
Govers koestert ook de bedrijven die geen 
geautomatiseerde en online dienstverlening af willen 
nemen. „Als ze gewoon een boekje willen hebben 
met een mooi kaftje, dan kan dat ook. Onze toolkit is 
gelijk aan die van de andere kantoren, maar de manier 
waarop we ‘m inzetten, daar onderscheiden we ons. 
We staan zo dicht mogelijk bij de klant en die durft bij 
ons ziel en zaligheid op tafel te leggen, die weet dat 
hij op ons kan rekenen. We zijn niet alleen thuis in de 
cijfers, maar ook in de mens en in zijn dromen achter 
de cijfers.”

E

Praten met partners van Govers is vooral praten met mensen over 
mensen. Over het verlangen bij te dragen aan het realiseren van 
ondernemersdromen, over menselijke ambities, over het belang van de 
netwerken in Brainport, maar ook over feestjes en plezier. Je zou soms 
bijna vergeten dat het bij Govers ook om de cijfers draait, hoewel dat al bijna 
95 jaar hun corebusiness is. 
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