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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Persoonlijk & Professioneel

VOOR woord
In 2019 is het aantal
medewerkers van
Harrier verdubbeld!

Afgelopen jaar zijn we met ons bedrijf, Harrier accountancy - bedrijfsadvies, verder gegroeid. Naast de
verdubbeling van het aantal personeelsleden en het toevoegen van mooie bedrijven aan ons
klantenbestand, mochten we intrek nemen in een 100% energieneutraal pand. Een lang gekoesterde
wens kwam in vervulling. Al sinds de start van Harrier, in 2010, is MVO (Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen) een rode draad geweest binnen onze bedrijfsvoering. Met ons nieuwe kantoor zetten we
grote stappen in het realiseren van één van onze doelstellingen: volledig CO2 neutraal te worden.
Wij zijn van mening dat duurzaam ondernemen gelijk staat aan toekomstbestendig ondernemen. En dat
het realiseren van onze financiële resultaten nooit ten koste mag gaan van mensen en de natuurlijke
bronnen die onze aarde ons geeft.
Onze focus ligt op de wereld een stukje schoner maken. Alle werkzaamheden die wij
verrichten zijn dan ook volledig gedigitaliseerd. Wanneer wij toch gebruik maken van
papier, dan is dat 100% FSC/PEFC. Wij kiezen bij alles wat we gebruiken voor de meest
duurzame alternatieven. Wij zijn ons bewust van onze afhankelijkheid van al het leven in
de zee en op het land. Daarnaast staat de gezondheid en welzijn van onze medewerkers
hoog in het vaandel. Tot slot, hopen wij met onze kennis, ervaring en uitstraling op het
gebied van MVO onze klanten en samenwerkingspartners te inspireren. Om zo de
bewustwording te vergroten en ook hen te motiveren om
met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan!
Harry & Henriëtte Marissen Groningen, januari 2020
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MVO beleid

Laten we de wereld een
stukje schoner maken

In 2020 bestaat Harrier accountancy-bedrijfsadvies 10 jaar! Een mooie stip aan de horizon om dit jaar 100%
energieneutraal te worden. Daarnaast zal in dit MVO jaarverslag ingegaan worden op 3 thema’s waar het
bedrijf zich op gaat focussen.
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IN leiding

Harrier richt zich op 3 focus thema’s

Voor Harrier accountancy-bedrijfsadvies gaat duurzaam en maatschappelijk verantwoord
ondernemen hand in hand met het zijn van een toekomstbestendig bedrijf. Daarnaast willen wij
koploper zijn van een groot aantal ondernemers die ons gaan volgen in het 100% CO2 neutraal
ondernemen. Tot slot willen wij het arbeidsklimaat van onze medewerkers optimaal hebben.
Dit alles willen we bereiken door ons te focussen op 3 thema’s:
1.

Medewerkers
Leefomgeving
Gezondheid
Opleidingen
Gelijkheid

2.

Milieu
Afval scheiden
Inkoopprocessen verduurzamen
100% CO2 neutraal

3.

Maatschappij
Voorlichting
Evenementen
Producten & diensten
Betrokkenheid
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OVER harrier
Bedrijf

2

1

BELASTINGADVIES

ACCOUNTANCY

TIJDLIJN

Fiscaal optimaliseren

Volledig
gedigitaliseerde
jaarrekeningen

4

3

MARKETING

BEDRIJFSADVIES

Haal meer uit je bedrijf
met marketing!

Advies op maat door
inzicht in branche cijfers

2010

2013
In een keet begon het
10 jaar geleden

ONZE DIENSTEN

Harrier accountancy bedrijfsadvies
Verlengde Bremenweg 1
9723 JV te Groningen

2015

Harrier bestaat 10 jaar!

Op het bedrijventerrein ZuidOost (ZO) in Groningen is het
kantoor van Harrier gevestigd. Sinds 2019 zitten wij in een
100% energieneutraal pand. Wij zijn lokaal betrokken. We zijn
lid van ZO en partner van Kasteel.gro, dat studenten en
zakenwereld met elkaar verbind. Daarnaast zijn wij als kantoor
SRA gecertificeerd. Dat betekent dat wij voldoen aan alle
eisen, die landelijk, worden gesteld aan accountantskantoren.
Wij dagen onszelf uit om daar nog een schepje bovenop te
doen. Daardoor voldoen wij ook aan de maatschaven van een
SRA gecertificeerd kantoor. Tot slot zijn onze
belastingadviseurs aangesloten bij RB (register
belastingadviseurs)

2017
2019
2020
Nu zitten we in een volledig
energieneutraal pand

500+
Klanten
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Team Harrier bestaat uit 13 personen. In 2019
maakte Harrier een groei door van 8 nieuwe
medewerkers. Daarnaast is de focus op kwaliteit
sterk toegenomen en heeft ons kantoor op alle
vlakken een optimalisatie slag gemaakt. Het kantoor
heeft een accountancy- en fiscale afdeling. In 2019 is
een marketeer aangenomen, waardoor ook op het
gebied van marketing, advies gegeven kan worden.
Sinds 2019 worden structureel workshops, (online)
bijeenkomsten en evenementen aangeboden.

Team

Accountancy

Belastingadvies

Bedrijfsadvies

Accountants

Belastingadviseurs

Marketingadvies

Assistent accountants

Aangiftemedewerkers

Marketeer

5
4
3
Aantal medewerkers

OVER harrier

2
1
0

21-30
31-40
Leeftijd

41-50

51-60

Administratieve medewerkers

13

Collega’s

Accountant AA

Accountant AA

Assistent accountant

2 Administratief
medewerkers

2 Belastingadviseurs

2 Aangiftemedewerkers
Marketeer

2 Assistent
accountants

Office manager
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MVO beleid

Missie & Visie

Missie Harrier accountancy – bedrijfsadvies

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf worden dagelijks geconfronteerd met tal van uitdagingen om hun bedrijf tot een succes te maken. Het is onze missie om
hen maximaal te ondersteunen om uitdagingen succesvol aan te gaan. We beperken ons dus niet tot de ‘standaard’ dienstverlening, die je van een accountant verwacht,
zoals het opstellen van de jaarrekening en het verzorgen van fiscale aangiften. We helpen ook bij het nemen van de juiste beslissingen bij complexe vraagstukken,
marketing- concepten en bedrijfskundige uitdagen. Dit doen wij altijd vanuit de eigen identiteit van onze klanten, hun huidige positie in de markt. Daarbij zien we voor
ons rol weggelegd om hen te interesseren en inspireren de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. Hierbij staan bij ons de kernwaarden professioneel en persoonlijk
centraal. Persoonlijk, omdat al onze medewerkers onze klanten kennen en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen hun bedrijf. Professioneel , door continu te
investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers door scholing en permanente educatie.

Visie Harrier accountancy – bedrijfsadvies

Wij zijn van mening dat duurzaam ondernemen gelijk staat aan toekomstbestendig ondernemen. En dat het realiseren van onze financiële resultaten nooit ten koste
mag gaan van mensen en de natuurlijke bronnen die onze aarde ons geeft. Voor ons zelf betekent dit dat we streven naar een volledig CO2-neutrale bedrijfsvoering,
maximale circulariteit in het gebruik van grond en hulpstoffen en het borgen van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers onder optimale
arbeidsomstandigheden. Maar daar houdt onze verantwoordelijkheid niet op. Wij gaan het gesprek aan en stellen voorwaarden aan onze leveranciers en zakenpartners
en inspireren en stimuleren hen ook hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Dat geldt ook voor onze klanten. Door hen diensten aan te bieden die hen faciliteren om
aanpassingen door te voeren die te leiden tot een duurzame bedrijfsvoering.
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We focussen ons op 3 thema’s

1. Medewerkers
Onze medewerkers zijn als de wind die de molen laat draaien. Wij geven ruimte voor ontwikkeling, zodat
iedere medewerker individueel groeit in zijn of haar rol. Intern proberen wij de gezondheid en
leefomgeving te optimaliseren zodat dit terug te zien is extern bij onze klanten. Wij werken als team voor
onze klanten en dragen allemaal zorg voor de kwaliteit van onze diensten en producten. Bij duurzaam
ondernemen hoort focus op de inzetbaarheid van ons personeel en in het duurzaamheidsverslag op onze
website laten wij zien hoe we dit in praktijk brengen.
2. Milieu
Naast onze medewerkers is milieu een focusthema. Wij willen de wereld een stukje schoner maken. Voor ons
begint dit bij doelen stellen op de werkvloer. Zo willen wij in 2021 volledig CO2 neutraal zijn. We kunnen onze uitstoot
reduceren tot ongeveer 15 ton. Door een dit te compenseren met bosaanplanting zullen wij uiteindelijk op 0%
uitkomen. Het reduceren tot 15 ton willen wij doen door het scheiden van afval, onze inkoopprocessen te
verduurzamen en door onze fossiele brandstoffen te verminderen en zakelijk verkeer zelfs te reduceren naar 0%
uitstoot. Kleine verschillen zorgen voor een grote transitie. Ben je benieuwd naar alle stappen van onze transitie? Lees
ons duurzaamheidsverslag op onze website.
3. Maatschappij
Wij willen de koploper zijn van een peloton dat ons gaat volgen. Daarom organiseren wij de ‘Dag van de Duurzaamheid’. Dit is een evenement dat jaarlijks zal
terugkeren op ons terrein. Deze dag staat in het teken van duurzaamheid en door middel van workshops en presentaties willen wij onze kennis en ervaring op het
gebied van duurzaamheid overbrengen. Daarnaast zijn wij met al onze samenwerkingspartners en leveranciers in gesprek gegaan om de bewustwording te vergroten.
Verder zijn wij actief in verschillende (landelijke) stuurgroepen om ons steentje bij te dragen.
Kijk voor meer informatie op onze website voor het duurzaamheidsverslag 2020
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Ons Team

Wij staan achter het MVO beleid
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