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u	 Horlings Accountants & Belastingadviseurs is gevestigd in Amsterdam en Heemstede 
en biedt werk aan meer dan 90 personen, niet alleen op het gebied van accountancy 
en belastingadvies maar ook aan specialisten op het gebied van loonservice, IT-audit en 
administratieve dienstverlening. Horlings beschouwt de hele Randstad als haar werkgebied 
en bedient daar meer dan 1.000 cliënten. Uitgangspunt van de dienstverlening van Horlings 
is vertrouwen in de toekomst. Onder dat motto biedt Horlings kwalitatief hoogwaardige 
diensten en legt een hoge mate van servicegerichtheid aan de dag. Daarnaast treedt 
Horlings de toekomst met open vizier tegemoet. Waar het vroeger gebruikelijk was dat het 
kantoor nieuwe klanten verkreeg via bestaande 
klanten en relaties, tegenwoordig worden ook 
andere acquisitiekanalen beproefd.
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Matthieu	van	Winsen,  

partner bij Horlings

“nmc skondras gaat zeer 
professioneel en betrokken te

werk. De agents zijn goed 
in staat om in de huid van 

Horlings te kruipen en zich 
de materie eigen te maken. 

Dat heeft ertoe geleid dat 
zij zich als medewerkers van 
Horlings kunnen en durven 

presenteren. Daarmee hebben 
ze grote kans van slagen om 

de producten en diensten van 
Horlings onder de aandacht 

van de juiste mensen te 
brengen.”

actie	training

Ruim 6 jaar geleden besloot Horlings 
telefonische acquisitie in te zetten als 
instrument. Het devies “vertrouwen in de 
toekomst” indachtig, stelde Horlings hoge 
eisen aan deze telemarketing. Ten eerste 
diende de potentiële klant het gevoel te 
hebben dat hij door iemand van Horlings 
gebeld werd. Ten tweede moesten de 
agents het vertrouwen van de potentiële 
klanten kunnen winnen, en ten derde 
moesten zij in staat zijn om op de juiste 
plaats en het juiste niveau te informeren 
naar de behoeften waarin Horlings kan 
voorzien. Het is essentieel dat agents door 
zouden kunnen dringen tot de decision 
makers binnen bedrijven. Horlings vond een 
dergelijk hoogwaardig   telemarketingbedrijf 
in het eigen klantenbestand: nmc skondras 
was al vele jaren cliënt van Horlings. nmc 
en Horlings gingen dan ook met elkaar 
aan de slag om de agents te trainen in 
de  waarden en normen die horen bij een 
accountantskantoor, en de gebruiken en 
gewoontes van Horlings.

nmc skondras deed enkele jaren ervaring 
op. Daarna hebben nmc en Horlings scripts 
gemaakt voor specifieke doelgroepen, 

waarvoor Horlings bovenmatige kennis en 
kunde in huis heeft. Zo voerde nmc acties 
uit gericht op onderwijsinstellingen en IT-
advisering.

resultaat
De afgelopen jaren heeft nmc skondras 
meer dan 350 leads aangebracht bij 
Horlings. Dat komt neer  op één lead 
per negen uur. elke lead moest uit veel 
meer bestaan dan nAW-gegevens. Zo 
diende  nmc skondras de specifieke 
situatie van de onderneming in kaart te 
brengen en de mogelijke  behoeften te 
verkennen, zodat Horlings zich verder kon 
voorbereiden op nadere kennismaking 
met de onderneming. Uiteraard werd niet 
elke lead ook daadwerkelijk klant. Horlings 
heeft aan de acties van nmc tot nu toe 35 
klanten overgehouden. Daarnaast zijn er 
de nodige terugbelcontacten. Horlings is 
zeer tevreden met de resultaten die nmc 
skondras heeft behaald. Ook ziet Horlings 
een aantal belangrijke neveneffecten: 
de naamsbekendheid is gegroeid, en de 
voortdurende training van de agents van 
nmc motiveert ook de medewerkers van 
Horlings.


