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José Dings, 57 jaar
RB-lid sinds 17 oktober 2006 (15 jaar)
Werkzaam als zelfstandige (Dings belastingadviezen In Kessel)  
met éen personeelslid via payrolling

‘Ik werd aspirant-lid van het CB in 2006 toen 
ik met de opleiding startte. In januari 2011 be-
haalde ik de RB-titel. Mijn vader was actief in 
de accountancy als belastingadviseur in loon-
dienst. Daarnaast had hij een eigen klanten-
kring, bestaande uit familieleden en kennis-
sen, die aan huis werden ontvangen. Ik heb 
van dichtbij gezien hoe mijn vader mkb-on-
dernemers ondersteunde en adviseerde bij fi-
nanciële vraagstukken. Na de kennismaking 
met boekhouden en bedrijfseconomie op de 
middelbare school was mijn beroepskeuze 
snel gemaakt. 

Na wat omzwervingen in het internationaal 
bedrijfsleven en de accountancy, veroorzaakt 
door structureel pestgedrag van collega’s en 
een enkele leidinggevende, kwam ik in 2006 
bij een lokaal accountantskantoor terecht. Ik 
startte toen mijn opleiding tot belastingadvi-
seur. Een week na mijn afstuderen - eind ja-
nuari 2011 - werd ik ontslagen omdat ik niet 

langer in het team zou passen. Ik heb daarna 
nog een half jaar elders gewerkt, als invaller 
voor een accountant/belastingadviseur die 
met zwangerschapsverlof was. Vervolgens 
heb ik besloten regie over mijn loopbaan te 
nemen en mijn droom te verwezenlijken: een 
eigen belastingadvies- en administratiekan-
toor. Nu heb ik een mooie praktijk aan huis 
met zo’n zestig cliënten, van wie veertig 
(voornamelijk mkb-)ondernemers en twintig 
particulieren.  

Het RB-lidmaatschap heeft me veel gebracht, 
vooral op het gebied van scholing. Daarnaast 
kan ik terugvallen op Bureau Vaktechniek. 
Het RB is een waardevolle organisatie, een 
warme club van en voor betrokken professio-
nals. Ik ben trots daar deel van uit te mogen 
maken. Naar mijn klanten communiceer ik 
duidelijk dat ik ben aangesloten bij een be-
roepsorganisatie. Ik hou m’n vak dus bij, een 
serieuze ondernemer weet dat te waarderen.’


