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DRIJVE. ‘Als jongen van 12 jaar hielp ik al met de
koffie’. Zijn functie van directeur Marketing &
Communicatie vervult hij sinds tien jaar. ‘Mijn
vader startte met de eerste Oger-winkel in 1989.
Toen hij in 2009 een hersenoperatie moest ondergaan, kwam het onderwerp “opvolging” al snel op
tafel. Mijn broer Martijn en ik vonden het daar toen
nog te vroeg voor, daarom heeft iemand anders tijdelijk zijn taken waargenomen. Sinds begin dit jaar
vormen mijn vader, Martijn en ik de raad van
bestuur. Wij bepalen de strategie en de aanpak op
lange termijn. Samen met de deskundige directie,
waar we zelf ook onderdeel van zijn, voeren we die
uit.’ Betekent deze wisseling van de wacht ook
grootse nieuwe plannen? ‘Onze primaire focus op
dit moment is de continuïteit van het bedrijf, om het
veilig door de crisis te loodsen. Daarnaast willen
we medio dit jaar onze webshop en app lanceren.
Volgend jaar staat de restyling van onze winkels op
de agenda, daar reserveren we nu het budget voor.
Op de langere termijn dromen we ook voorzichtig
van internationale uitbreiding, naar New York,
Londen, Milaan.’ De samenwerking met de
accountant past het familiebedrijf als een maatpak. ‘Onze accountant is al sinds lange tijd GT
Bunck. Het contact is heel persoonlijk; we zitten
met de eigenaar, Gert Vermeulen, aan tafel. Hij is
ook klant bij ons en kent de winkels goed. We hebben ooit een korte uitstap gemaakt naar KPMG
Meijburg & Co voor de controle van de jaarrekening, naar tevredenheid, maar dit past beter bij
ons. Naast dat ze de jaarrekening verzorgen, geeft
GT Bunck advies op vele niveaus. Bijvoorbeeld
over de beste manier om de reserves te creëren
voor de restyling van de winkels. Onze administratieafdeling telt vijf personen, plus een financieel
directeur en controller. Dat betekent dat we ook
veel zelf doen. Toch heeft onze financiële man
wekelijks contact met de accountant. Als raad van
bestuur spreken we GT Bunck misschien vijfmaal
per jaar, en dan vooral over de grote lijnen. De
match is belangrijk. Klanten, medewerkers, maar
ook de accountant: we zien ze bij Oger toch een
beetje als familieleden.’ P
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vormt sinds begin 2012 met zijn vader Oger en
broer Martijn de raad van bestuur van Oger.
Oger ontwikkelt en produceert eigen
herencollecties in Italië en brengt Italiaanse
topmerken in de vestigingen in Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag, Antwerpen en
Enschede. Daarnaast heeft men in Amsterdam
ook de dameszaak Oger Donna en een
franchisevestiging van het Italiaanse topmerk
Corneliani.
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ACCOUNTANT & KLANT

‘DE ACCOUNTANT

PAST ONS ALS EEN

MAATPAK’
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