
De Marie Kondo van de cĳ fers

TEKST HENRIKE BROUWER FOTOGRAFIE KEES BENNEMA

Ella schept orde

Ella Snoek

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Ella schept orde

‘Van 2013 tot 2016 werkte ik in Hamburg voor een vast-
goedinvesteerder die mij vertelde dat zijn administratie 
nogal rommelig was. Ik kreeg een usb-stick met data en 
een paar ordners aangereikt, terwijl het over een kapitaal 
van bijna 500 miljoen euro bleek te gaan. Dus daar heb ik 
wel even op gepuzzeld.’
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De prachtige, lichte woning waarin we wor-
den ontvangen straalt een serene rust uit. 
Net als de bewoonster zelf. Kalm, vrien-
delijk en om door een ringetje te halen; zo 
verzorgd. Ella Snoek (56) eigenaresse van 
Bellance heeft op de eerste verdieping haar 
kantoor, maar voor corona uitbrak was ze 
voor haar zaak meestal in het buitenland.

Haat-liefde
‘Ik doe voornamelijk interim werk’, vertelt 
Ella. ‘Projecten waarvoor ik op locatie aan 
de slag ga. Mijn opdrachtgevers zijn over 
het algemeen fantastische ondernemers. Ze 
hebben alleen wel een haat-liefdeverhou-
ding met hun fi nanciële boekhouding. Ze 
kennen het belang ervan maar het neemt te-
veel tijd in beslag. Ik heb daar begrip voor. 
Laat hen lekker doen waar ze goed in zijn, 
voor mij is het een sport om orde te schep-
pen. Ik ga als een soort detective op zoek 
naar de juiste gegevens. Heb ik die op een 
rijtje dan bijt ik me er net zolang in vast 
totdat alles weer klopt, zodat de onderne-
mer met een schone lei verder kan.’

De weg naar bELLAnce
Ella ontdekte het talent voor haar vak al 
lerend en werkend. ‘Ik werkte als junior 
accountant nadat ik Bedrijfseconomie aan 
de MEAO studeerde. Vervolgens ging ik 
naar de HEAO en werd ik assistant accoun-
ting manager. Uiteindelijk haalde ik aan de 
Antwerpse Business School mijn papieren 
voor executive MBA, terwijl ik accounting 
manager was in Zaventem (B). Dat was dus 
al over de grens. Ik heb daarna voor dezelf-
de fi rma een uitstapje gedaan als audit 
manager in Engeland en werd uiteindelijk 
fi nance director en MT-lid bij een bedrijf 
in Duitsland. Toen ik daar acht jaar gewerkt 

had besloot ik voor mezelf te beginnen. Met 
Bellance, een combinatie van ‘balans’ met 
mijn naam in het midden, vier ik dit jaar 
mijn 12,5 jarig jubileum.’ Behalve voor haar 
eigen bedrijf, runt ze daarnaast met broer 
Hans het familiebedrijf slagerij Snoek. ‘En 
ik verwerk de fi nanciën van het lichtont-
werpbureau Lumilab van mijn vriend Hugo.
Ik heb dus feeling met ondernemers.’

Hulp aan werknemers
‘Voor de opdracht die ik nu aan het afron-
den ben, zat ik tot voor kort veel in Milaan. 
Momenteel werk ik natuurlijk vanuit huis 
en gaat alles online. Hoewel het fi jn is om 
wat meer thuis te zijn, geef ik de voorkeur 
aan live contact met mensen. Via een beeld-
scherm communiceren is toch lastiger, met 
name omdat afspraken in het Engels worden
gemaakt en niet iedereen van zo’n fi nancieel 
team uit Italië goed Engels spreekt. Dat ver-
traagt het proces. Bovendien mis ik de aan-
wezigheid van mensen om me heen, die ik 
vooruit kan helpen. Mijn ambitie om te coa-
chen groeit. Het is namelijk mijn ervaring 
dat werknemers vaak een beetje zwemmen. 
Met wat geduld en uitleg zorg ik ervoor 
dat mensen doelgerichter kunnen werken, 
zodat ze beter in hun vel zitten en daardoor 
meer voor een organisatie gaan betekenen.’

Botswana
‘Omdat ik graag iets doe voor mijn omge-
ving, ben ik lange tijd voorzitter geweest 
van de Carnavalsvereniging. Nu werk ik als 
penningmeester voor de plaatselijke voet-
balclub. Bijkomend voordeel daarvan is een 
groot netwerk. Opdrachten haal ik veelal 
uit mond-tot-mond-reclame. Zo ook mijn 
volgende assignment: het opzetten van de 
administratie voor een natuurpark in Bots-

wana zo groot als de provincie Utrecht. Het 
is van twee Bredase ondernemers die daar 
uit idealisme enorm in geïnvesteerd heb-
ben. Ik heb er zin in! Naast deze mooie 
opdracht, ben ik op zoek naar regionale 
bedrijven die mijn hulp kunnen gebruiken. 
Dus lezers van dit magazine: bel me ge-
rust.’ �

Tip voor ondernemers
Ella werkt zo’n 60 uur per week. Waar haalt ze die tomeloze energie vandaan? 
Ella lacht. ‘Dat zit in mijn genen, denk ik. Mijn moeder zegt dat ik als kind al 
erg energiek was. En ik doe mijn best om gezond te leven. Voor een grote 
opdracht in Düsseldorf verbleef ik twee jaar lang in een hotel en at ik voor-
namelijk in restaurants. Tot mijn opdrachtgever op het idee kwam om een 
appartement voor me te huren. Het roer ging om: ik besloot anders te gaan 
eten en te sporten. Dat doe ik nog steeds, omdat ik me er zo goed bij voel. 
Mijn tip voor ondernemers: je wordt scherper, alerter, energieker, kortom 
ondernemender als je op je voeding let en in beweging blijft met iets wat je 
leuk vindt. Golfen, fi etsen, maakt niet uit wat. Zelf train ik twee keer per 
week met een personal trainer en doe ik aan hardlopen.’

Ella persoonlijk over:
Leeftĳ d ‘Ik voel me steeds zelfverzekerder om-
dat ik meer ervaren ben en situaties vaak al eer-
der heb meegemaakt. Verder denk ik er nauwelijks
over na.’

Bĳ zondere mensen ‘Ik ben in mijn leven vaak 
mooie mensen tegengekomen die me inspireer-
den om een beetje hoger te reiken. Zoals mijn 
oude buurman Louk die kortgeleden helaas is 
overleden. Hij bedacht de naam Bellance.’

Guilty pleasures ‘Engelse drop, M&M’s en door-
zakken met vriendinnen. Ik heb nooit gerookt en 
begon wijn pas laat te waarderen. Maar tegen-
woordig ben ik dol op een glas Grüner Veltliner, 
Italiaanse Barriccato of Spaanse Rioja.’’ 
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