
Stella werkt nu een aantal maanden als fi nancieel adviseur bij BMC. ‘Ik kan mijn 

werk makkelijk loslaten als ik thuis ben en dat zorgt voor veel rust. BMC geeft 

mij de ruimte en de tijd om kwaliteit te kunnen leveren bij mijn opdrachtgevers.’
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Stella, adviseur Financiën en Bedrijfsvoering bij BMC

Naast het werken bij BMC is Stella 
ook actief in het bedrijf van haar 
familie. ‘Deze werkzaamheden 
waren lastig te combineren met 
mijn vorige werk, maar bij BMC
is dat geen probleem. Het part-
time werken wordt volledig 
geaccepteerd.’

INDIVIDU OP ÉÉN
Volgens Stella is er een goede 
verhouding tussen privé en werk 
bij BMC. ‘Je mag overuren maken, 
maar dit wordt niet toegejuicht en 
zeker niet van je verwacht. De 25 
uur die ik op papier moet werken, 
zijn ook echt 25 uur. Hierbij wordt 
ook rekening gehouden met je 

‘MET MIJN WERK DRAAG IK BIJ 
AAN MAATSCHAPPELIJKE IMPACT.’

ADVERTORIAL

wensen. Hierdoor ontstaat een 
werkwijze die voor beide partijen 
het beste is. Ik leer ook veel van 
mijn werk binnen ons familiebedrijf 
dat ik weer kan toepassen bij BMC. 
Je blijven ontwikkelen wordt 
gestimuleerd.’

MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID
Stella werkt voor BMC in het 
publieke domein en maakt daarmee 
impact. ‘De nadruk ligt niet op geld 
of een bepaalde materialiteit, maar 
echt op kwaliteit. Het is publiek 
geld waarmee je werkt en daarmee 
heb je een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Het geeft 

een bepaald inlevingsvermogen 
wat je aan het doen bent. Ik heb 
dagelijks te maken met procedures 
voor de aanleg van onder andere 
bruggen, wegen, speeltuinen en 
sportvelden. BMC probeert ervoor 
te zorgen dat je opdrachten krijgt 
in je eigen omgeving en dat zorgt 
ervoor dat je veel zaken waaraan 
je werkt herkent. Het is mooi om 
een kijkje achter de schermen 
te krijgen in je eigen omgeving. 
Bijvoorbeeld over wat er allemaal 
aan voorafgaat voordat er een 
sportveld ligt.’

RUST
Spijt heeft Stella zeker niet van haar 
overstap naar BMC. ‘Ik kan mijn 
werk makkelijk loslaten als ik thuis 
ben en dat zorgt voor veel rust. 
BMC geeft mij de ruimte en de tijd 
om kwaliteit te kunnen leveren bij 
mijn opdrachten’.

Ook werken voor BMC? 
Bekijk onze website voor 
de mogelijkheden: 
www.bmc.nl/accountant
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