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BO

CAPTAIN OF MULTITASKING

Zo veelzijdig dat je de Status
Finance planning, administraties,
mail en telefoon kunt verwerken en
beantwoorden, zo zijn er niet veel…
Met een flinke dosis humor en
Nootdorps gezelligheid staat Bo alle
Status Finance klanten enthousiast
te woord. Zoals vele van jullie weten
is Bo verantwoordelijk voor de btw-
administratie (nu weten jullie wie
schuldig is voor het laatste foutje
😉).  

Hé hoi daar!
Mogen we
even je
aandacht? 
We blijven inmiddels al ruim een
jaar thuis om samen de
verspreiding van het coronavirus
minder snel te laten verlopen.
Daar mogen we best trots op zijn
als samenleving! Zeker omdat al
die tijd thuis tot flinke frustratie,
stress of verveling kan zorgen.
Vervelend? Maybe. Voor ons heeft
dit inspiratie opgeleverd om onze
superhelden voor een keer aan
het woord te laten. 

De enige manier om elke dag je
financiën  en fiscale uitdagingen
vlekkeloos te verwerken, is met
geweldige mensen die echt van
hun werk genieten, dus we zorgen
ervoor dat we alleen de beste
inhuren. Talent gaat verder dan
een scherp oog of een
kwalificatie op een stuk papier.
Hoe cheesy het ook klinkt, we
leven en ademen wat we doen, we
zijn enthousiast en zijn er trots op
het beste werk te doen wat we
kunnen. Ondanks de pandemie!



Als een echte captain of multitasking
is ze verantwoordelijk voor onze
bedrijfsuitjes, een stukje
klantencontact, administratie én
zorgt ze ervoor dat we altijd genoeg
koffie hebben om jullie een kopje aan
te kunnen bieden. 

“Ik werk hier al sinds juli 2013 en heb
geen idee hoe ik het heb volgehouden
met deze lolbroeken. Al moet ik
eerlijk toegeven dat de pandemie mij
wel heeft laten beseffen dat
gemeenschap en connectiviteit net zo
belangrijk zijn als mijn stoel en
bureau. Ik heb, denk ik, het geluk
gehad dat ik gewoon op kantoor kon
blijven werken.

WILFRIED

RELATIONS WARRIOR

Liefde voor het vak is de strategie van
onze Relatiebeheerder Wilfried! Hij
speelt moeiteloos in op kansen voor
Status Finance (en zijn relaties) om te
groeien. Hij onderhoudt relaties als
geen ander, met het oog op wat nog
moet komen. Nieuwe relaties? Ook die
omarmt hij met open armen. Door zijn
sportieve genen en de verantwoording
die hij heeft voor relaties is hij veel op
zijn fiets te vinden. En anders is ‘ie
regelmatig op de tribune te vinden
voor het toejuichen van zijn grootste
topprestatie!

“Hoe het is om te werken tijdens de
Covid-19 pandemie?

Er is alweer een jaar voorbij en dan
vraag je jezelf weleens af: wat was er
voor mij anders in dit jaar? Ik weet dat
we bij Status Finance allemaal het
geluk hebben gehad en dankbaar zijn
dat we zowel op kantoor en thuis
gewoon konden doorwerken. 
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Raymond en Richard zijn van een
oudere generatie en moet er dus
gewoon nog iemand de telefoon
opnemen (geintje! Of mag ik dit
onbeschaamd zeggen?!). Hoe ik alles
tot nu toe heb ervaren? Door de stilte
mis ik juist de drukte en de
gezelligheid van alle collega’s op
kantoor.

Voor nu moeten we nog een beetje
sociale afstand houden, maar hoop
ik dat we snel weer een borrel
kunnen organiseren zodat ik
beschuit met muisjes kan uitdelen.

Dat laatste geldt niet voor mij; 
thuiswerken biedt te veel afleiding om
zelfs maar enigszins productief te zijn.
Corona heeft mij het plezier om elke
morgen op mijn fiets richting Voorburg
te fietsen nog niet afgenomen!
Bovendien hebben we op kantoor
redelijk de ruimte om de ‘sfeer
verpestende maar noodzakelijke’
afstand te kunnen hanteren.



Terwijl we sociale afstand houden
proberen we onze communicatie met
klanten zo veel mogelijk - virtueel - in
stand te houden. Dit klinkt trendy en
eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het
een moeilijke opgave. Relaties - zeker die
in een moeilijke branche zitten - vinden
het belangrijk om met elkaar in te
checken, onze kennis en ervaringen 1 op
1 te delen en er echt voor elkaar te zijn
om extra ondersteuning te bieden
vinden wij dat dit gewoon nog moet
kunnen (de veiligheid uiteraard wel in
acht nemende). 

Privé ben ik een sociaal wezen en was
het een serieuze klap om onze dochter
op Curaçao niet te kunnen bezoeken.
Wat echt een afdruk zal achterlaten is
het niet persoonlijk kunnen bijstaan van
onze zoon bij zijn wedstrijden. 
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FARIDA

CHIEF INSPIRATION OFFICER

Inspireren, dat is waar we ’t voor doen bij
Status Finance! Farida is de rots in de
branding voor vier teams binnen Status
Finance. Ze ondersteunt de teamhoofden
en vormt de schakel tussen hen en onze
“presidents of revenue” Richard en
Raymond. Een echt mensen-mens, die
graag kijkt of de samenwerking tussen
collega’s nog beter kan. Planning,
administratie en jaarwerk kan ze als de
beste. Geen toeval dus dat ze een
historie heeft met Anouk, Raymond en
Richard…

“Toeval, planning of voorbestemd om
hier te werken...wie zal het zeggen? Voor
ik sinds 1 januari 2021 als teamleider bij
Status Finance ben komen werken heb ik
het dynamic duo Richard en Raymond in
mijn studietijd leren kennen. 

Hij is Nederlands Kampioen
(shorttrack) geworden en heeft mooie
resultaten op zowel het EK als het WK
behaald. Dit hebben wij moeten
missen.

Het enige grote voordeel van
thuiswerken is dat ik nu extra veel tijd
kan besteden aan mijn hobby’s muziek
en tekenen. Terwijl we met z’n allen
met smart op die ene datum wachten
zodat met name de contacten weer
aangehaald worden, tel ik de dagen af
naar 7 juni om weer naar Curaçao te
kunnen. 

Niet lang erna bleken we ook nog eens
te werken voor dezelfde werkgever. Al
hebben we toen niet echt direct
samengewerkt, had ik nooit gedacht dat
ik op een dag voor hen zou werken. De
collega waarmee ik al wel jaren heb
samengewerkt is Anouk en dat maakt dit
alles nog leuker om hier te werken!
Mijn uitdagende functie heeft door de
pandemie een extra dimensie gekregen. 



Dagelijks houd ik me bezig met het
controleren van administraties,
opstellen van jaarrekeningen en het
aansturen van teams. 

Tegelijkertijd werk ik ook samen met
collega’s om oplossingen te
bedenken voor complexe
vraagstukken die zich voordoen. 

Sinds de pandemie wissel ik af tussen
kantoor en werken vanuit huis, zoals
waarschijnlijk zoals velen van jullie.
Voor sommigen klinkt werken vanuit
huis wellicht als een droom die
uitkomt. Helaas geldt dit niet voor
mij. De volledige stilte is leuk en komt
goed van pas bij de vele teamsessies
voor het onderhouden van contact
met klanten, maar ik heb ook nog
twee prachtige dochters thuis zitten. 

ESTHER

WORKFLOW GURU

Esther is als workflow guru in januari
begonnen bij Status Finance en wij
hopen dat zij en haar passie voor
salarissen nog heel lang bij ons
blijven! 
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Misschien heb je je, net als ik,
afgevraagd hoe je met deze nieuwe
ontwikkeling om moet gaan. De tijd
leert om werkdagen zo productief en
leuk mogelijk te maken. Dit geldt niet
alleen voor werken, maar ook voor de
invulling van mijn tijd met mijn
kinderen. 

Ik houd ervan om leuke dingen te
doen met mijn twee dochters en
samen proberen we het beste ervan
te maken. Ik houd mezelf en mijn
meiden bezig door te kokkerellen,
wandelen, Netflixen en samen te
knutselen. Want veel kan je toch niet
doen, tenzij een van jullie iets leuks
hebben bedacht waarmee ik mijn
meiden kan entertainen? Laat het mij
dan vooral weten!”

Begonnen als juridisch medewerker
bij het UWV is Esther uitgegroeid tot
een echte Legal ninja. Ze support het
administratieteam bij juiste en tijdige
salarisverwerking, functioneert als
jullie arbeidsrecht encyclopedie en
zorgt voor een fijne virtuele interactie
met onze klanten. Bij twijfel en
vragen is zij hét aanspreekpunt voor
jou, jouw contracten, salaris of een
zieke werknemer. 

Als echte veteraan houdt zij zich al
ruim 12 jaar gepassioneerd bezig met
legale reglementen en
administratieve handelingen. Iets kan
per e-mail heel onpersoonlijk
overkomen en daarom staat Esther
met net zoveel passie klaar om je
telefonisch, per teams-call of straks
als het weer mag, face-to-face verder
te helpen!



ROMY

WORKFLOW GURU

Romy Bosman, één van onze workflow
guru’s, woonachtig in het centrum
van Den Haag, heeft tijdens de
coronacrisis van een min een plus
weten te maken. Haar werkverband
bij de organisatie van de KWF
Samenloop Haaglanden kwam door
de coronacrisis ten einde, maar
sindsdien heeft ze het over een
andere boeg gegooid en is ze
Salarisadministrateur geworden! 

Ze woont op een paar kilometer
afstand van Status Finance en vindt
het daardoor fijn om lopend of
fietsend naar kantoor te gaan, waar ze
vier dagen in de week te vinden is.
Snel en sporty als ze is, weet ze onze
mannen goed bij te houden en gaat
ze in haar vrije tijd zo vaak mogelijk
tennissen, hardlopen door de duinen
of op haar racefiets alle mooie
plekken van de mooie stad verkennen.
En oh ja, mocht je je afvragen hoe het
deze starter tijdens een pandemie is
gelukt om bij het leukste
administratiekantoor te starten, she is
about to tell you:

“Mijn flinke portie gezelligheid en
pingpong skills waarmee ik Richard,
Avinash, Max en Raymond heb
verslagen! Ze konden de mogelijkheid
om hun ego te herstellen natuurlijk
niet aan hun neus voorbij laten gaan
😉. Gelukkig kunnen we bij Status
Finance allemaal tegen een geintje.
Sinds 1 april ben ik een van de nieuwe
Salarisadministrateurs.

Een gekke tijd om te starten, maar
met een positieve kijk op de
toekomst! We maken er het beste van
met de mogelijkheden die er zijn.  
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 De afgelopen periode heb ik, naast
mijn (vorige) functie bij een
verzekeringskantoor op de afdeling
Inkomensverzekeringen, de opleiding
Praktijkdiploma Loonadministratie
afgerond. Ik ben dan ook dankbaar
met de kans om hiermee aan de slag
te gaan bij Status Finance zodat
theorie en praktijk wat meer samen
zullen komen.

 Het leuke aan Status Finance is het
relatief kleine team waardoor de
lijnen kort zijn. Er valt hier enorm veel
te leren wanneer je te maken hebt
met veel verschillende klanten met
ieder hun eigen werkwijze en Cao. 1
april was gelukkig geen grap, maar
een warm welkom voor mij!” 


