
Méér dan som der delen

KORTE LIJNEN 
Koenen en Co kocht in 2018 een 
kavel met kantoorbestemming van 
2.500 vierkante meter en heeft de 

vestiging Roermond zo’n 110 medewerkers 
die veelal met de auto komen. Daarnaast 
hebben ook cliënten eigen parkeergelegen
heid nodig. “Deze hebben wij op onze kavel 
zelf gecreëerd door het gebouw als het ware 
op te tillen”, vertelt partner en vestigings
manager Ivo Boots van de Roermondse 
 vestiging. In het vergunningentraject met  
de gemeente had die stap nogal wat voeten 
in aarde. “OML heeft dat traject vakkundig 
begeleid omdat zij over korte en directe 
 lijnen naar verschillende instanties beschikt. 
En een vergunningentraject daardoor 
efficiëntkanwordenafgehandeld.” 
 
TOTAALTRAJECT 
Directeur Hans Coppus en consultant 
 Jeroen Bertjens van OML plaatsen het graag 
in breder kader. “Wij realiseren vestigings
locaties voor bedrijven. Dat behelst be
duidend méér dan enkel de verkoop van 
 per celen grond. Alle aspecten die bij realisa
tie van een nieuw bedrijfspand om de hoek 
 komen kijken nemen wij bedrijven uit han
den. Zowel vóór, tijdens als ná de bouw.” En 
dat doet OML succesvol. Dankzij dit totaal
pakket  kunnen bedrijven zich volledig con
centreren op hun kernactiviteiten. De afgelo
pen drie jaar begeleidde OML veel bedrijven 
naar een nieuwe locatie in MiddenLimburg. 
  
MARKTLEIDER  
Het nieuwe kantoorpand van Koenen en Co 
in Roermond is afgelopen maand in gebruik 
genomen. Het rondt het streven af om drie 
zogeheten ‘fullservice’kantoren in Limburg 
te  realiseren waar cliënten met al hun zaken 

rondomfinanciëledienstverleningterecht
kunnen. Die heeft de Limburgse marktleider 
evenwichtig verdeeld over de provincie, de 
beide andere vestigingen liggen op top
locaties in Maastricht en Venlo, eveneens 
nabij de autosnelweg. In elke vestiging heeft 
 Koenen en Co haar dienstenpakket onder
verdeeld in een zestal groepen, bemand door 
teamsvanvakspecifiekespecialisten.Deze
zogeheten businesslines betreffen accoun
tancy, Fiscaal & Financieel advies, Financial 
Advisory Services,  Werkgeversdesk & Audit 
en Assurance en ITadvies & assurance. 
  
GEPAST TROTS 
In 2018 is Koenen en Co in contact geko
men met OML over een vestigingslocatie  
in Roermond. “Met het aantrekken van de 
 economie vanaf 2016 is het echter snel 
 gegaan”, verduidelijken Hans Coppus en 
 Jeroen Bertjens de toename in de verkoop 
van percelen grond voor bedrijfshuisvesting. 
Op de locatie van Koenen en Co, pal naast 
het opmerkelijke gebouw van de Rabobank 

en het businesscenter, is het ook in hoog 
tempo gegaan. De ligging pal aan de op en 
afrit van de A73 draagt daar zonder meer 
aan bij. “Bedrijven prefereren een goede 
 bereikbaarheid steeds meer boven binnen
stedelijke vestigingen. De groei in de uitgifte 
van bedrijfskavels de afgelopen jaren resul
teert ook in groei van werkgelegenheid in 
MiddenLimburg. En daar mogen we als 
 regio best wat meer trots op zijn.”    
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Koenen en Co Accountants en Adviseurs zocht een tijdlang naar een locatie voor een nieuw te bouwen 
 kantoorpand. Toen kwam het accountancy- en advieskantoor in contact met Ontwikkelingsmaatschappij 

 Midden-Limburg. En kon nieuwbouw in korte tijd worden gerealiseerd. Ook omdat de begeleiding van OML 
 verder gaat dan enkel verkoop van grond. 
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Voilà   

WONEN

V.l.n.r.: Jeroen Bertjens, senior consultant marketing & sales van OML, Ivo Boots RA, partner en 
 vestigingsmanager van Koenen en Co Roermond en Hans Coppus, directeur OML 

Het kantoor van Koenen en Co  
aan de A73 in Roermond-Zuid


