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Voor mensen die jullie niet kennen, wie zijn jullie?  
Moore DRV is een accountants- en adviesorganisatie met twaalf vestigingen in Zuidwest-Nederland,
waaronder een vestiging in Naaldwijk. Al 100 jaar helpen wij familiebedrijven in het mkb met het
samenstellen en controleren van jaarrekeningen, het verzorgen van (salaris)administraties en fiscale
aangiften en het geven van financiële inzichten. Daarnaast bieden wij ondernemers onze expertise
aan die hen op een bepaald moment of in een specifieke situatie verder helpt. Bijvoorbeeld bij een
bedrijfsovername, een subsidieaanvraag, het verbeteren van bedrijfsprestaties, het optimaliseren van
het personeelsbestand of het regisseren van privévermogen. Met twaalf compacte kantoren zijn we
gevestigd in Zuidwest-Nederland en bedienen wij alle sectoren. Onze vestiging in Naaldwijk richt zich
wat meer op de tuinbouwsector en de bedrijven die hier direct of indirect zaken mee doen. 

Waarom sponsoren jullie Kom in de Kas Westland? 
Als accountant en adviseur zijn we betrokken bij de regio waar we werken. We weten wat er speelt en
wat de ondernemer bezighoudt. Het Westland staat bekend om de glastuinbouwsector, met onze
specialistische kennis en ervaring met ondernemers in de sector kunnen wij glastuinbouwers van de
beste adviezen voorzien. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek met een
nieuwe cliënt. Tijdens dit gesprek vertelde hij over zijn nieuwbouwplannen die inmiddels waren
gestart. Dankzij de alerte houding en de expertise van onze adviseurs hebben we de
subsidiemogelijkheden van de bouw onderzocht en met terugwerkende kracht alsnog aangevraagd.
Dat leverde deze ondernemer een mooi financieel voordeel op

Waar zijn jullie echt goed in?
We werken voor de bedrijven die de ruggengraat van onze economie vormen en die zorgen voor het
overgrote deel van onze werkgelegenheid. Familiebedrijven die zuinig zijn op hun bedrijf en die
telkens weer nieuwe uitdagingen aangaan en wendbaar zijn. Wij noemen dat: Werken in de echte
economie. Het is ons doel om die ondernemers te helpen hun ambities op zakelijk gebied en in privé
te realiseren. We doen dat met aandacht voor de ondernemer en het bedrijf, met de juiste inzichten
en met doelgerichte adviezen. 

Wat zijn jullie kernwaarden? 
Met onze brede dienstverlening kunnen we ondernemers bijstaan in iedere fase van het
ondernemerschap. Met onze belofte ‘Stilletjes één van de beste kantoren van Nederland’ laten we
cliënten en medewerkers zien dat wij willen uitblinken in cliënttevredenheid en kwaliteit voor
ondernemers in het mkb. Doordat we letterlijk en figuurlijk dicht bij de ondernemer staan, zijn we
makkelijk te bereiken, weten we wat er speelt in de regio en wat onze cliënten bezighoudt.
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Waarom vinden medewerkers het leuk om voor jullie te werken? 
Op de vestiging in Naaldwijk werken we met een hecht team. Zo organiseren we veel leuke borrels en
uitjes. Ieder jaar gaat er bijvoorbeeld een groep collega’s op wintersport. Dit jaar gingen we naar
Flachau en de volgende trip staat al gepland, dan gaan we namelijk naar Barcelona. Met de sfeer op
kantoor zit het dus wel goed. 

Daarnaast moet er natuurlijk hard gewerkt worden, maar met elkaar klaren we de klus. We vinden het
belangrijk dat iedereen het beste uit zichzelf haalt. Je krijgt daarom volop kansen bij Moore DRV om
jezelf te ontwikkelen en krijgt een mentor toegewezen die je daarbij helpt. Daarbij vinden we het
belangrijk dat de werk-privébalans goed blijft en dat iedereen nog voldoende tijd overhoudt voor sport,
studie en andere leuke dingen. 

Waar zijn jullie het meest trots op? 
Dat we al 100 jaar mogen werken voor de ondernemers in de echte economie. 

Wat is het meest opvallende of verrassende aspect van het bedrijf dat jullie graag aan
anderen zou willen laten zien?
De laagdrempelige en ongedwongen sfeer op kantoor en met cliënten kenmerkt onze organisatie. Zo
treed je al snel in contact met cliënten, kun jij echt het verschil maken en zie je daadwerkelijk resultaat
van jouw harde werk. Daarnaast dagen we onze medewerkers iedere dag uit om het beste uit zichzelf
te halen. Je krijgt daarbij alle ruimte en ondersteuning om jezelf te ontwikkelen. Zo krijg je een
persoonlijke mentor toegewezen die jou helpt bij jouw ontwikkeling en kun je deelnemen aan onze
development programma’s. 

Heeft Moore DRV recentelijk iets nieuws geïntroduceerd, zoals een productlijn of een dienst?
We hebben een brede dienstverlening en diverse specialisten in huis die ondernemers kunnen bijstaan
bij de verschillende uitdagingen die het ondernemerschap biedt. Onlangs hebben we ons
specialistenteam met subsidieadviseurs verder uitgebouwd. Zij helpen cliënten bij het benutten van
fiscale- en financieringsmogelijkheden en nemen het volledige subsidietraject uit handen. Regelingen
die momenteel veel spelen zijn de TEK-regeling, subsidie SDE, EG-regeling en het aanvragen van WBSO.
Met een eenvoudige subsidiescan brengen ze vrijblijvend de subsidiemogelijkheden in kaart. 

Is er een favoriet verhaal of anekdote over het bedrijf en waarom is dit zo bijzonder?
De vestiging in Naaldwijk is in 2016 aangesloten bij Moore DRV, tot die tijd in het Westland bekend als
Stolk & Partners. Met haar oorsprong in Zeeland en Zuid-Holland bestaat Moore DRV al 100 jaar. Deze
eeuw aan ervaring is de basis voor wat nu een modern, multidisciplinair accountants- en advieskantoor
is. Inmiddels zijn we gegroeid tot een organisatie met ruim 600 medewerkers die zich iedere dag
inzetten om ondernemers in de echte economie bij te staan.


