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De Ondernemer 
Ton Peeters | 57 jaar 
Samenwonend,  4 kinderen 
 
Opleidingen 
 MBA - Accounting and Finance     2002 - 2004 

Nyenrode Universiteit  
 International Finance & Business Pr. (post-master)   2003 

Universiteit Stellenbosch 
 Marketing (post-master)      2002 

Northwestern University - Kellogg School of Management  
 HR Management       2001 

IESE Business School       
 HR markt studies       1998 

Rijksuniversiteit Groningen 
 Industrial Engineering      1992- 1995 

Technische Universiteit Eindhoven  
   

Werkervaring 
 Directeur Recruitment       2017 – Heden 

The Talent Connection | Global Supply Chain Recruitment  

 Consultant        2016 - 2019 
H&CC – Human & Capital Consulting NL 

 Directeur        2015 - 2016 
OTTO Work force     

 Verscheidene functies van Recruiter t/m Directeur 
Randstad Holding        1989 – 2015 

 Coach         2001 - 2008 
McKinsey New Ventures    
  

Overige inkomsten 
 Bed & Breakfast Bergerven: www.bergerven.nl  
 Werving & Selectieactiviteiten via Human & Capital Consultants 
 
In combinatie met mijn werk in de HR-dienstverlening als manager en later in directiefuncties geeft deze brede 
bedrijfskundige achtergrond een solide basis om mijn klanten van advies te voorzien. Ik word gezien als een 
trusted advisor op uiteenlopende vlakken door mijn klanten. 
 
Door mijn positieve instelling, persoonlijke aanpak en regelmatige commerciële trainingen ben ik vaardig 
geworden in het aanknopen en beheren van relaties. Netwerken doe ik voor mijn plezier, het kost me geen 
enkele moeite om op onbekenden af te stappen en een gesprek aan te gaan. Ik ben sociaal zelfverzekerd, 
aimabel en attent naar mijn relaties en communiceer makkelijk, zowel met DGA’s als in de operaties. Ik sta 
open voor feedback en ben overtuigend en inspirerend. Samen met het hoge energieniveau en 
zelfsturend vermogen vormt dit een prima basis voor een succesvol eigen ondernemerschap. 



 

 
 

 
Naast deze mensgerichte kant ben ik analytisch en rationeel waar het gaat om zakelijke uitdagingen. Het 
behalen van mijn zakelijke doelstellingen en resultaten vind ik belangrijk. Ik ben gedreven in het zoeken naar 
oplossingen en analyseer de nodige informatie met als doel tot een advies te komen waarmee mijn klanten 
succesvoller worden. Dat geeft me bijzonder veel voldoening. Aanpassen aan de continue veranderingen in het 
speelveld gaat mij goed af, ik probeer veranderingen met wat creativiteit te vertalen naar kansen voor mezelf 
en mijn klanten. Toch is afgelopen jaar gebleken dat dit alles geen garantie is voor succes.  
 
Uitbreiding dienstverlening: OAMKB-Personeel & Administratie 
Naast de dienstverlening die OAMKB tot op heden standaard aanbiedt, hebben bestaande relaties regelmatig 
behoefte aan adviezen op breder vlak. Een deel van de vraagstukken gaat over specifieke HR-oplossingen. 
Denk hierbij aan het behoud of werven van medewerkers in deze krappe arbeidsmarkt, het aannemen van 
personeel, ontslagproblematieken, belonings- en beoordelingssystemen, personeelsdossiers, maar ook 
vragen over opleidingen, leidinggeven en leiderschap. 
 
De franchisegever heeft besloten te investeren in de opzet van een aparte bedrijfsadvies tak op dat gebied; 
OAMKB-personeel & administratie. Gezien de ervaring die ik in dit werkveld heb opgedaan ga ik mij binnen 
deze tak landelijk inzetten. Dat betekent dat naast het hebben van een stabiele, regionale portefeuille van 
relaties die op het boekhoudkundig vlak worden ontzorgd, ik landelijk bestaande en nieuwe relaties van 
OAMKB ga adviseren over HR-oplossingen. De investeringen op marketingvlak maar in de eerste plaats de 
interne promotie binnen het partnernetwerk, en vervolgens via de website, contentmarketing SEO/A, etc., 
worden door de franchisegever gedragen. De inhoudelijke ontwikkeling van een abonnementenmodel met 
bijbehorende dienstverlening wordt samen met mij ingevuld. 
 
Aanvullende Financiële Informatie 
 
OAMKB Personeel & Administratie (eenmanszaak) 
 

Winst en Verlies (x € 1.000,-) Prognosecijfers 
 2019 2020 2021 
Omzet 10 58 86 
Brutowinst 10 53 81 
Af: Afschrijvingen 1 4 4 
Af: Overige bedrijfskosten 15 28 40 
Bedrijfsresultaat -6 21 37 
Af: Financiële lasten  1 1 
Resultaat voor belasting -6 20 36 
Af: Privé-onttrekkingen  15 30 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Balans (x € 1.000,-) Balans na investering 
ACTIVA  
Vaste activa 7 
Financiële activa 15 
Vlottende activa 0 
Liquide middelen 13 
Totaal 35 
PASSIVA  
Eigen vermogen 10 
Langlopende 
verplichtingen 25 

Kortlopende 
verplichtingen 

0 

Totaal 35 
RATIO’s*  
Solvabiliteit 29% 
Liquiditeit (current ratio) ∞ 

 
* Uitleg over hoe Geldvoorelkaar.nl de getoonde ratio’s heeft berekend, leest u op de pagina Onze Werkwijze. 
 


