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Loosdrecht, 29 november 2019 
 
 
Betreft: samenwerking 
 
 
Geachte relatie, 
 
De samenwerking tussen GreenStars en Hulleman & De Bis is een feit! Per 1 december 2019 gaat 
GreenStars samen verder met Hulleman & De Bis, onder de naam GreenStars. Door middel van deze 
samenwerking gaan wij voor verdere groei van de organisatie en willen wij ons profileren als vernieuwend 
Accountantskantoor voor het MKB. Tegelijkertijd biedt de krachtenbundeling ook een oplossing voor de 
continuïteit voor de relaties van Hulleman & De Bis.  
 
Toenemende complexiteit op het gebied van accountancy en wet- en regelgeving verlangt een steeds 
bredere kennis en deskundigheid. Ook zullen digitalisering en efficiënte ICT-oplossingen in de toekomst 
het verschil maken in onze branche. Door de krachten te bundelen verwachten wij de regionale 
ondernemer goed te kunnen bedienen met een persoonlijke aanpak. Dankzij de samenwerking tussen 
beide partijen kan binnen de organisatie gebruik worden gemaakt van elkaars kennis en expertise.  
 
Al vroeg in het proces was er sprake van een klik tussen GreenStars en Hulleman & De Bis omdat zij 
dezelfde waarden en focus hebben. Beide partijen willen betrokken zijn en meedenken met de 
ondernemer, dankzij de inzet van deskundige medewerkers. Daarbij is de focus gericht op de regionale 
ondernemers met een no-nonsense mentaliteit.  
 
Voor de klanten van GreenStars en Hulleman & De Bis zal per 1 december 2019, de formele datum van 
de samenwerking, zo weinig mogelijk veranderen. Reeds gemaakte afspraken zullen dan ook worden 
gerespecteerd. Verder sluit de aanpak goed op elkaar aan en zullen Gerrit en Arletta van Hulleman & De 
Bis betrokken blijven binnen de samenwerking. Voor Ferry en Olaf van GreenStars was dit ook een 
essentieel onderdeel voor het aangaan van de samenwerking, aangezien de mensen binnen een organisatie 
het verschil maken! 
 
Wij gaan ervoor! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Arletta J de Bis Hulleman       Ferry de Bruijn 
 
 
 
 
 
Gerrit de Bis         Olaf Stuijver 


