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Actueel en persoonlijk gebleven

Het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar in de beginjaren 
werden veel formulieren bij Loonvisie nog met de hand ingevuld. 
'Aangiftes en jaarrapporten bijvoorbeeld', vertelt Karin. 'Later werden 
zaken geautomatiseerd. Het ging toen allemaal efficiënter, helemaal 
sinds internet zijn intrede deed. We zijn bij Loonvisie altijd met 
onze tijd meegegaan. Wat betreft digitalisering lopen we voorop. 
Zo maken we tegenwoordig gebruik van een gespecialiseerde en 
beveiligde applicatie.' 

Karin werkte niet altijd als salarisadministrateur, maar was als 
secretaresse lange tijd het aanspreekpunt van Loonvisie. Telefoontjes 
komen nu nog steeds bij haar binnen. 'Klanten kennen mijn stem en 
weten meteen wie ze aan de lijn hebben. Dat vinden ze fijn, merk ik. 
Bij ons hebben ze altijd hetzelfde aanspreekpunt. Loonvisie is in al 
die jaren laagdrempelig gebleven.'

Karin is nooit van werkgever gewisseld. 'Ik ben niet zo'n hopper', 
lacht ze. 'Voor de meeste collega's geldt hetzelfde trouwens. Het team 
wisselt niet vaak, wat weer prettig is voor onze klanten.' Het vak van 
salarisadministrateur is constant in ontwikkeling en wordt dus nooit 
saai. Wet- en regelgeving wijzigt bijna ieder jaar en goed werkgever-
schap wordt steeds belangrijker. In de loop der jaren kunnen klanten 
voor steeds meer expertise bij Loonvisie terecht. 'Handig dat je bij 
ons ook op een juridische vraag of bij een verzekeringskwestie vrijwel 
meteen antwoord krijgt. De lijnen zijn kort, dat is zeker positief.'

Loonvisie is al ruim 25 jaar specialist op het gebied 
van salaris- en personeelsadministratie voor het 
mkb en accountants- en administratiekantoren. 
Salaris administrateur Karin van der Aa is er vanaf 
het begin bij. 'Er is veel veranderd, maar onze 
persoonlijke aanpak is hetzelfde gebleven.'

De lijnen zijn kort, 
dat is zeker positief.

Dit is Karin  
'Ik ben geboren in Rhenen en daar heb ik altijd 
gewoond. Sinds 2004 heb ik het stadje aan de 
Nederrijn verruild voor Veenendaal, maar ik werk 
er nog steeds. Tussen de middag ga ik altijd bij 
mijn moeder langs, die er nog steeds woont. 
Dan eten we samen een broodje.
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Altijd volledige focus
ACMA is een administratiekantoor met al meer dan 10 jaar ervaring. ACMA maakt gebruik van 
automatisch boekhouden, maar de nadruk van ACMA ligt op de persoonlijke dienstverlening.

Altijd en overal up-to-date
ACMA maakt gebruik van boekhouden 3.0. 
Dit staat voor automatisch boekhouden en 
wordt gerealiseerd door de 
automatiseringsstraat. Hierdoor blijft er 
voldoende tijd en ruimte over om jou, als 
ondernemer, te voorzien van advies.

Voor jouw onderneming
De nadruk ligt bij ACMA op de persoon-

lijke dienstverlening. De medewerkers 
van ACMA dienen als sparringpartner 

met gedegen advies, dat bijdraagt aan 
de groei van de onderneming.
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