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Ontmoet Chris van Eck, eigenaar 
van dit mooie bedrijf. 

DITP is in januari 2001 opgericht. 
Chris sloot zich in januari 2008 aan 
en kocht zich vrijwel direct in bij 
het bedrijf. “Daarvoor werkte ik bij 
een groot Japans bedrijf waar ik 
ook ICT-externen inhuurde”, vertelt 
Chris. “DITP benaderde mij in 2004 

om zaken te doen. Ik had mijn vaste leveranciers, dus in eerste 
instantie was ik niet geïnteresseerd. Totdat ik een speciaal 
profiel zocht om in te huren, maar dat ik nergens kon vinden. 
DITP ging hiermee aan de slag en binnen een dag kwamen ze 
terug met niet één, maar zelfs twee ICT-specialisten met dat 

specifieke profiel. Zo is het contact ontstaan en werd ik klant. 
Vanaf dat moment huurde ik steeds vaker mensen via hen in. 
De werkwijze sprak mij helemaal aan: goede tarieven, de juiste 
competenties van mensen en de no-nonsensmentaliteit van het 
bedrijf.” 

“Het onderling contact was erg goed en de toenmalige  
eigenaar van DITP vroeg mij meerdere keren de overstap te 
maken naar zijn bedrijf. Ik had het goed naar mijn zin bij mijn 
werkgever en had nooit gedacht daar weg te gaan. Maar eind 
2007 gebeurde dat toch en startte onze samenwerking in 
januari 2008.” In 2018 kreeg Chris een zakelijk verschil met 
zijn toenmalige partner en besloten zij het bedrijf te splitsen en 
apart verder te gaan. Voor Chris was dat het moment om op 
zoek te gaan naar een andere accountant. 
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DITP uit Haarlem staat voor Detachering IT Professionals 
en levert tijdelijke ICT-capaciteit voor grotere bedrijven, 
en wel bij projecten of wanneer ze niet de juiste  
competenties in huis hebben. Vaak zijn dit projecten van 
drie tot zes maanden, maar soms ook veel langer. DITP 
detachering heeft 20 fte’s in vaste dienst en daarnaast 
beschikken zij over een breed netwerk van freelancers, 
project contractors en betrokken partners. Daardoor  
hebben zij een breed portfolio aan diensten in huis op 
het gebied van beheer, packaging, softwareontwikkeling 
en projectmanagement. Ze hebben op dit moment een 
inzet van ongeveer 60 externen. 



DKL verzorgt voor DITP de  
volgende diensten:

• Periodieke monitoring  
financiële administratie

• Fungeren als sparringpartner

• Salarisadministratie en HR ondersteuning

• Jaarrekeningen, begrotingen  
en fiscale aangiftes

We houden van korte lijntjes. Communiceren doe je gewoon recht-
streeks, op de manier die jij fijn vindt. Even appen? Geen probleem!

Ben je benieuwd wat wij voor jouw  
onderneming kunnen betekenen? Laat het ons 
weten! We zetten de koffie graag voor je klaar. 

Het voelt gewoon 
prettig dat je altijd 
een vangnet hebt 
als je het zelf even 
niet weet. 

“
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“In die tijd was ik ook teammanager bij Ajax, waar 
Sirik Goeman (van DKL Accountants en Adviseurs B.V.)  
ook voetbalt. Dat hij registeraccountant was wist ik, 
maar verder spraken we nooit over zaken. Eén van  
de andere spelers attendeerde mij erop hem te  
benaderen omdat hij zelf goede ervaringen heeft  
met DKL. Sirik kende ik al als een prettig persoon in 
de omgang, hij is integer en houdt zaken en privé  
gescheiden. Ik ga altijd op mijn gevoel af en een 
samenwerking zag ik zeker zitten. Niet veel later  
benaderde ik hem, waarop de kennismaking met  
mijn andere partner Peter Hogenhuis binnen mijn 
bedrijf volgde. Ook hij was het unaniem eens met 
deze keuze.”  

“De opstart met het team van DKL was direct goed. 
In de beginfase betrof het vooral de jaarrekeningen 
en de overstap naar een ander financieel systeem, 
namelijk Exact Online, en Loket voor de salaris- 
administratie. Sirik is onze accountant en mijn  
aanspreekpunt. Daarnaast maakten de administrateur 
van DKL en ons secretariaat kennis met elkaar in ons 
kantoor. Ook zij ervaren dezelfde fijne klik. Zij hebben 
de administratie van DKL gekoppeld aan ons  
secretariaat en meteen een aantal zaken ingericht.”

De samenwerking zit goed tussen beide partijen. DKL 
treft alle voorbereidingen, verwerkt de salarisstroken 

en voert controles uit. DITP verzorgt zelf alle stappen 
ertussen. Als er iets is, kunnen zij altijd bellen. DKL 
is heel transparant en overzichtelijk in de kosten. Ze 
hebben nog nooit onverwachte of verborgen kosten 
gehad. Inmiddels regelt DKL nog meer voor DITP: 
de voorbereiding van de salarisadministratie, alle 
mutaties, indiensttreding van nieuwe medewerkers, 
jaaropgaven, jaarafsluiting en het deponeren. Ook is 
er vaak telefonisch contact om te klankborden. 

Over de samenwerking zegt Chris: “Met de  
aandeelhoudersvergaderingen presenteer ik zelf de 
forecast en de verwachtingen. Sirik presenteert de  
cijfers en inhoud. Het voelt gewoon prettig dat je 
altijd een vangnet hebt als je het zelf even niet weet. 
Of als er per ongeluk iets niet helemaal gaat zoals het 
moet. Ik heb het vertrouwen dat ze er voor me zijn  
en ons bij alles kunnen adviseren.” 

Chris besluit: “Wat ik nog wel mooi vind om te 
vertellen: toen één van de aandeelhouders op het 
punt stond een groter aandeel in het bedrijf te nemen, 
wilde hij ook graag DKL als accountant. Sirik weigerde 
dit vanwege een mogelijke belangenverstrengeling. 
Dat vond ik zó mooi. Ik wist al dat ik hier goed zat, 
maar dat bevestigde voor mij alleen nog maar extra 
dat ik bij de juiste partij zit!”

Quote: Chris van Eck


