
Financiële administratie: stoffig of stiekem best leuk?

Je kunt in veel gevallen prima zelf de 
administratie bijhouden, maar je kunt het 

ook uitbesteden. Al jaren heeft Hersenletsel.nl 
haar financiële administratie uitbesteed aan 
Korento. Waarom? Omdat je toch vaak als 
ondernemer tegen die onlogische ogende 
Excel-bestanden aanloopt én zelf de zorgen 
niet wilt hebben.

Het kan een stoffig en saai onderwerp zijn, 
dat ben ik met je eens, maar dat hoeft 

niet.

Raymond Zwikker, Senior administrateur
Even voorstellen. Ik ben vader van twee 
kinderen, voetbaltrainer van de jeugd en 
ik houd van gezelligheid. Daanaast ben ik 
al 19 jaar werkzaam bij Korento.  
 
Voor diverse klanten, zoals de RIBW 
Arnhem & Veluwe Vallei, Cultuur Oost en 
Astmacentrum Davos, ben ik dagelijks 
bezig met de financiële administratie. 
In de vorm van vaste ondersteuning, 
maar ook tijdelijke ondersteuning, 
bijvoorbeeld tijdens ziekte, zwangerschap 
of piekperioden.  

Voor Herstenletsel.nl beheer ik al meer 
dan 10 jaar de crediteuren en de banken. 
Ook maak ik de begrotingen, rapportages 
en jaarrekeningen.  

Herstenletsel.nl over Korento
Monique Lindhout: “Al sinds 1996 werk ik 
samen met (een rechtsvoorganger van) 
Korento, en al ruim 10 jaar is de financiële 
administratie van onze vereniging in 
de vertrouwde handen van Raymond 
Zwikker.  Hij voorziet het bestuur en mijzelf 
van tussentijdse financiële overzichten, 
zodat we waar nodig kunnen bijsturen. 
En hij helpt ons bij het maken van de 
begroting en de jaarrekening.

Hij is goed op de hoogte van alle ins en 
outs van de financiële regelgeving en 
kaders enerzijds en van onze vereniging 
anderzijds. Dat helpt ons enorm. We 
hopen dan ook dat Raymond ons nog 
heel lang zal blijven ondersteunen!”

Korento 
Korento is een expert op het gebied van 
salarisadministratie, HR, financieel en 
functioneel beheer.
Wij werken op onze locatie in 
Arnhem of op locatie bij de klant. Wij 
bieden interim-service, consultancy, 
gedeeltelijke en volledige outsourcing en 
projectmanagement binnen de sectoren 
Zorg en Welzijn, Overheid, Cultuur, MKB en 
Bedrijfsleven.

Gedreven door inlevingsvermogen
is onze mission statement. Ik vind het 
fantastisch om iedere klant op haar eigen 
manier weer te bedienen. 

Raymond Zwikker

Vragen aan Raymond 
 

Serieus of enthousiast? Enthousiast
Analystisch of praktisch? Analytisch

9-5 of flexibel? Flexibel
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Stiekem best leuk
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