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Nu de eerste virusgolf voorbij is en het crisis- 
management weer plaats lijkt te maken voor 
business as usual, is het tijd voor nieuwe vragen. 
De disruptie die corona heet, heeft de wereld  
zoals we die kennen door elkaar geschud en in 
onzekerheid gebracht. Ons perspectief op de 
samenleving is veranderd en doorgaan op de 
oude voet kan niet meer; we moeten op zoek 
naar nieuwe perspectieven.

Alle organisaties – dus ook die in de publieke 
sector – staan voor de opdracht om na te denken 
over de vraag hoe die nieuwe werkelijkheid er voor 
hen uit gaat zien en wat hun rol daarin zal zijn.  

Tijd voor de vraag:
Wat is uw nieuwe perspectief?

Business as usual  
bestaat niet meer…

Corona heeft het belang van de publieke sector in ons land onderstreept. Waar het 
bedrijfsleven vele verliezers, maar ook winnaars kent onder invloed van de maatregelen 
tegen het virus, hebben overheid en publieke organisaties gefungeerd als een dijk die  
de kwetsbare groepen van de maatschappij heeft beschermd tegen acute, medische 
maar ook economische rampspoed.



Een nieuw perspectief 
begint bij de analyse

Ook de publieke sector kent echter verliezers. De 
culturele sector – musea, podiumkunsten – heeft 
enorme klappen gekregen. Goede doelen moeten 
op zoek naar nieuwe manieren om donateurs te 
bereiken, terwijl menig gemeente al voordat corona 
uitbrak, zuchtte onder de financiële last van het 
sociaal domein. Als er geen substantieel budget 
bijkomt, moeten zij de komende jaren ombuigen, 
bezuinigen en inkomsten (OZB, etc.) verhogen. 
Ook de zorgsector heeft onderhandeld met de 
overheid en er zijn afspraken gemaakt over de 
verdeling van de kosten.

Alle organisaties – dus ook die in de publieke 
sector – staan voor de opdracht om na te denken 
over de vraag hoe die nieuwe werkelijkheid er voor 
hen uit gaat zien en wat hun rol daarin zal zijn.  
Het antwoord op die vraag begint bij de analyse.

Maak een disruptieanalyse
Door de plotselinge opkomst van corona heeft uw 
organisatie in korte tijd enorm veel lessen geleerd. 
Als u niet op die lessen reflecteert, gaan de meesten 
verloren. Het maken van een disruptieanalyse zorgt 
voor bewustzijn over de staat waar de organisatie 
nu in verkeert en waar ze vandaan komt. U komt 
met beide benen op de grond te staan.
Formuleer antwoorden op de volgende vragen:
  Hoe is uw organisatie overvallen door de 

pandemie?
  Welke onderdelen van uw organisatie zijn er 

direct door geraakt? Welke niet?
  Wat zijn de negatieve effecten van corona geweest?
  Zijn er positieve effecten?
  In welke mate was uw organisatie er (niet) op 

voorbereid?
  Van welke andere partijen ben ik afhankelijk in 

mijn bedrijfsvoering?

Op de korte termijn hebben onze publieke organisaties – op sommige plaatsen beter dan 
op andere – hun maatschappelijke waarde bewezen. En wat meer is: onder druk van de 
coronacrisis bleken traditionele barrières voor samenwerking en vernieuwing plotseling 
verleden tijd.



Wat is uw bestaansrecht in een 
veranderde wereld?
Er zijn veranderingen opgetreden in zowel uw organisatie 
als in de maatschappelijke waardeketen waarin ze 
opereert. Het is daarom van belang om antwoorden te 
formuleren op de volgende vragen:
  Welke waarde verschaffen wij de maatschappij?
  Waar in de publieke waardeketen zitten we?
  Hoe is die waardeketen veranderd?
  Welke scenario’s kunnen we onderscheiden voor 

komend jaar met betrekking tot de invloed van 
corona op onze waardeketen?

  Is onze organisatie nog goed gepositioneerd om 
haar waarde te kunnen leveren?

  Zo niet, welke stappen dienen we te nemen om 
daar te komen?

  Welke (nieuwe) risico’s vragen daarbij onze aandacht?





1 Wendbaarheid
Denken in scenario’s is nu een belangrijke vaardig-
heid, die men lang niet overal machtig is. Scenario’s 
verschaffen grip op de toekomst. Ze maken u bewust 
van de variabelen waarop uw organisatie gestuurd 
dient te worden en ze verschaffen inzicht in de vraag 
of er bijgestuurd moet worden of niet. In aansluiting 
daarop: werken met scenario’s vraagt om wendbaar-
heid van uw organisatie. Een voorwaarde daarvoor 
is organisatievolwassenheid en het vermogen om 
bedrijfsmatig te werken. Onderdeel van volwassen 
bedrijfsvoering is risicomanagement. Corona heeft 
geleerd: een crisis kan zomaar plaatsvinden. U kunt 
het zich niet veroorloven om daar niet over 
nagedacht te hebben.

2 Digitale transformatie
Op tal van plaatsen in de samenleving heeft corona 
een doorbraak van technologiegebruik afgedwongen. 
Het is nu zaak die doorbraak verder momentum te 
geven. Gepast gebruik van technologie kan zorgen 
voor nieuwe perspectieven op het gebied van werk 
en klantcontact.

3 Gewijzigde businessmodellen
Op de vleugels van de digitale transformatie zullen 
zich nieuwe manieren aandienen voor het leveren van 
waarde aan burgers/patiënten/donateurs/huurders. 
Uitgangspunten: meer eigen verantwoordelijkheid; 
meer dienstverlening op maat. Ook zullen verschui-
vingen optreden in de waardeketen, bijvoorbeeld als 
het gaat om regionale samenwerking en samenwerking 
tussen publieke organisaties, de overheid en het 
bedrijfsleven. Dergelijke veranderingen vragen om 
gewijzigde businessmodellen.

4 Rol van overheid en markt
Uw afhankelijkheid van publieke gelden en hoe u deze 
kunt verminderen, staat waarschijnlijk al even op uw 
bestuurlijke agenda. Want hoe minder afhankelijk, 
hoe sterker uw organisatie staat richting de toekomst. 
Daarbij maakt meer betrokkenheid vanuit het 
bedrijfsleven het mogelijk om gezamenlijk nieuwe 
initiatieven te realiseren. U kunt daarnaast uw pres-
tatieafspraken zodanig inrichten dat bij onvoorziene 
omstandigheden er ruimte is om (een deel van de) 
subsidie of geldstromen veilig te stellen.

Tijdens deze zoektocht naar nieuw perspectief spelen vier organisatorische dimensies 
een belangrijke rol. Het zijn deze dimensies die bepalen in welke mate uw organisatie 
in staat zal zijn om succesvol te opereren in de postcorona wereld. Deze zijn:

Vier dimensies



Onder de druk van COVID-19 is de afgelopen 
maanden in de zorg enorm veel mogelijk gebleken. 
Ziekenhuizen zijn gaan samenwerken om de 
patiëntenstroom op te kunnen vangen. De IC-capa- 
citeit werd in korte tijd meer dan verdubbeld. Voor 
het jarenlange hoofdpijndossier van de gegevens-
uitwisseling tussen ziekenhuizen bleek binnen een 
maand een oplossing voorhanden. In de GGZ is 
massaal overgestapt op online behandelen en 
onder huisartsen werd beeldbellen met patiënten 
plotseling de norm in plaats van de uitzondering. 
Ook is gebleken dat een aantal zaken niet werkten. 
Het vermogen om mensen op COVID-19 te testen 
was te laag en de levering van beschermingsmiddelen 
in met name de ouderenzorg duurde lang.

Nu de eerste fase van de crisis voorbij is en de 
pandemie een gegeven is, blijkt veel van het 
gewonnen terrein weer prijsgegeven te worden. 
Alle belangen in de zorgpolder nemen hun plaats 
weer in; men wil graag dat alles weer ‘normaal’ 
wordt. Alleen: normaal bestaat helaas niet meer. 
Als alle tijdelijke steunmaatregelen straks zijn 
uitgewerkt, zal komend jaar al de pijn gevoeld 
gaan worden.

De digitalisering die plotseling mogelijk bleek zal 
– gepast zorgvuldig – doorgang moeten vinden, 
ook omdat het tekort aan zorgpersoneel dat voor 
de coronacrisis al bestond, onveranderd aanwezig 
is. Zorginstellingen zullen door moeten gaan met 
het regionaal anders inrichten van hun zorgketen 
en het daarbij opzetten van veranderde business-
modellen waarin de vier krachten die de toekomst 
van de zorg zullen bepalen, samenkomen: preventie, 
innovatie, specialisatie en ketenintegratie. En linksom 
of rechtsom: daar zal financiering van bijvoorbeeld 
banken of zorgverzekeraars bij nodig zijn, want nu al 
kunnen ziekenhuizen de investeringen die daarvoor 
nodig zijn niet uit eigen zak betalen.

Als zorginstelling doet u er goed aan scenario’s te 
ontwikkelen waarin de kwaliteit en de betaalbaarheid 
van de zorg voorop staan en waarin bestaande, 
gevestigde belangen ondergeschikt worden gemaakt 
aan het enige belang dat in de zorg echt telt: dat 
van de patiënt/cliënt. Zo onderstreept de zorg haar 
maatschappelijk belang niet alleen in tijden van 
corona, maar ook op de lange termijn.

Zorginstellingen



Realistische scenario’s voor de nabije toekomst zijn 
van belang voor gemeenten om visie te vormen en 
geïnformeerd tot actie te kunnen komen. Maar ook 
past bescheidenheid; corona heeft laten zien dat elk 
potentieel toekomstbeeld volledig kan omslaan. 
Essentieel is de vraag of gemeentelijke organisaties 
in staat zijn flexibel en effectief op de mogelijke 
scenario’s – en wijzigingen daarin – te reageren.

Reflectie op de rol en de verantwoordelijkheid van de 
gemeentelijke overheid kan daarbij van grote waarde 
zijn: waar is de gemeente van, en waarvan niet? Deze 
reflectie levert keuze- en sturingsmogelijkheden op 
en inzicht in hoe een gemeente meer kan halen uit 
integraliteit, samenwerking en regie. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het herstructureren van accommo-
daties voor sport en cultuur in combinatie met de 
verduurzamingsopgave. Een andere belangrijke 
reflectie is: waartoe zouden gemeenten zich tot de 
centrale overheid kunnen wenden?

Veel zal afhangen van de gang van zaken in het 
sociaal domein; daar waar participatie door en zorg 
voor burgers die steun nodig hebben samenkomen. 
In dat domein zal de komende jaren veel van de 
economische pijn die de coronacrisis – en het beleid 
dat ertegen is doorgevoerd – teweeg hebben gebracht, 
gaan neerdalen, onder andere door een stijging van 
de bijstandsuitkeringen en toename van de schulden- 
problematiek bij inwoners.

Voor gemeenten is het van belang om de dienst-
verlening in het sociaal domein op een effectieve 
manier te organiseren. Het regionaal dan wel lokaal 
inrichten van die dienstverlening dient plaats te 
vinden in het vierhoeksoverleg met contractpartners 
als zorg- en welzijnsorganisaties; woningcorporaties 
en onderwijsinstellingen. Gemeenten die succesvol 
willen opereren in het sociaal domein, nemen in dat 
overleg de regie en laten leiderschap zien. Dit laatste 
kan ook in de lokale economie, bijvoorbeeld met 
de herontwikkeling van het winkelgebied.

Ook is het zaak om de digitalisering van de gemeente-
lijke dienstverlening verder vorm te geven. De corona-
crisis heeft op tal van plaatsen in de samenleving laten 
zien dat digitale dienstverlening werkt, mogelijk is 
en ruimte schept voor nieuwe businessmodellen. De 
Omgevingswet is hier een mooi voorbeeld van en zal 
deze ontwikkeling verder versnellen. Ook hier geldt dat 
flexibiliteit nodig is, bijvoorbeeld om de impact van 
crises op het bouwvolume goed op te kunnen vangen.

De digitalisering leidt ook tot veranderingen voor 
werknemers, voor wie thuiswerken meer en meer de 
regel kan worden in plaats van de uitzondering. Het 
is daarbij wel van belang dat er hernieuwde aandacht 
uitgaat naar digitale veiligheid. Digitale oplossingen 
vragen om goede cybersecurity die de toets van de 
AVG kan doorstaan. Gemeenten die er zo in slagen om 
actief te werken aan een veerkrachtiger, evenwichtiger 
lokale samenleving, maken zich klaar voor de 
toekomst. Met of zonder corona.

Gemeenten



De impact van de coronacrisis is onder maatschap-
pelijke organisaties heel verschillend geweest. In de 
culturele sector zijn de hardste klappen gevallen, 
met name in musea en de podiumkunsten. De meeste 
goededoelenorganisaties hebben nog geen grote 
financiële achteruitgang te verwerken gekregen. 
Doordat mensen hun tijd anders hebben besteed 
tijdens de crisis hebben een aantal (groene) organi-
saties zelfs extra aandacht voor hun maatschappelijke 
doelstelling gegenereerd. Ook zijn er organisaties, 
bijvoorbeeld op het gebied van medisch onderzoek, 
die hun relevantie door de pandemie extra onder-
streept hebben zien worden en concrete kansen 
zien voor de toekomst. Op de middellange termijn 
worden evengoed alsnog serieuze negatieve effecten 
op de inkomsten van de goededoelensector verwacht.

Dan zijn er nog de ledenorganisaties, zoals branche- 
verenigingen en vakbonden. Ook die hebben grosso 
modo nog maar weinig impact te verwerken 
gekregen. De meesten verkeren financieel in een 
gezonde situatie; contributies liggen doorgaans 
voor een jaar vast. Voor ledenorganisaties geldt 
meer dan ooit de vraag: ‘Waartoe ben je op aarde? 
Behartig je de belangen van je leden wel? Help je 
ze overleven in deze economisch uitdagende 
periode?

Bij veel maatschappelijke organisaties zullen de 
komende tijd bezuinigingen gaan plaatsvinden. 
Onze oproep is dat organisaties daarbij niet de 
‘kaasschaaf’ hanteren, maar zich bezinnen op hun 
maatschappelijke rol en van daaruit de keuzes maken 
die kunnen leiden tot nieuwe businessmodellen 
met nieuwe marktstrategieën en een perspectief 
op nieuwe groei. Sterker nog, als hiervoor vermogen 
in kas is, kan dit voor een aantal organisaties het 
moment zijn om te investeren. Want een aantal 
maatschappelijke ontwikkelingen zijn in een stroom- 
versnelling geraakt, de noodzaak voor veranderingen 
is aanwezig en dit is het moment om door te pakken. 
De digitale transitie, al jaren op de agenda, is daarbij 
alleen maar belangrijker geworden. Het bedienen 
van consumenten, donateurs en leden zal steeds 
meer online, mobiel, gaan plaatsvinden.

Twee zaken zijn daarbij belangrijk: werk samen met 
organisaties die vergelijkbare doelen nastreven. Bij- 
voorbeeld de ‘groene’ organisaties die strijden voor 
een duurzame toekomst. Hun samenwerking kan in 
deze periode van onzekerheid en maatschappelijke 
bezinning juist tot fraaie resultaten leiden. Punt twee; 
wees geen slachtoffer van de huidige economische 
rampspoed. Gebruik deze periode juist om als 
ideële organisatie mede vorm te kunnen geven aan 
de toekomstige inrichting van onze maatschappij.

Maatschappelijke 
organisaties



Woningcorporaties
Van alle publieke sectoren lijkt die van woning- 
corporaties het minst geraakt door de coronacrisis. 
Daar is een simpele verklaring voor: woningcorpo-
raties hebben heel veel huurders. Risico’s qua 
inkomsten zijn dus over een grote groep verspreid. 
Daarnaast: in sociale huurwoningen wonen veel 
mensen met een uitkering. En de uitkeringen worden 
ook tijdens economische crises gewoon betaald. 
De meeste huurders kunnen dus hun maandhuur 
blijven betalen. En zo vormen de corporaties een 
eiland van rust in een door economische ramp-
spoed geplaagde maatschappij.

De corporatiesector is conservatief gefinancierd  
en behoorlijk kapitaalkrachtig. Dit kapitaal zit 
echter wel in de stenen. Veel corporaties hebben – 
ten behoeve van nieuwbouw- en verduurzamings-
projecten – forse leningen. Renteontwikkelingen 
zijn daardoor van grote invloed op de financiële 
positie. Forse en nog steeds toenemende belastingen 
en heffingen beperken hun vermogen om te investeren 
in nieuwbouw en renovatie. Tegelijkertijd staat de 
sector voor enorme investeringsopdrachten. Er zijn 
grote hoeveelheden nieuwe woningen nodig in met 
name het westen van het land en overal dient verduur- 
zaming van het woningaanbod plaats te vinden: 
opgaaf en middelen zijn in de meeste woonregio’s 
niet in evenwicht. De coronacrisis in combinatie 

met PFAS-vraagstukken zorgen ervoor dat op die 
twee dossiers niet de vooruitgang wordt geboekt 
die nodig is, omdat besluitvorming over bijvoor-
beeld bestemmingsplannen is vertraagd.

Ondertussen is ook in de sociale woningmarkt de 
digitale transitie in een versnelling gekomen. Nu de 
sector heeft gemerkt dat thuiswerken prima te 
organiseren is, zal dat verschijnsel toenemen in de 
branche en zullen de kantoorvloeren op termijn 
kunnen krimpen. Voorwaarde daarvoor is wel dat de 
digitale veiligheid op orde is, omdat veel met privacy- 
gevoelige gegevens wordt gewerkt. Concluderend: 
tot grote veranderingen in de sociale huursector 
zal de coronacrisis niet leiden. Daarvoor zijn de 
woningcorporaties te conjunctuurongevoelig.

Maar dat wil niet zeggen dat het verstandig is om in 
die situatie te berusten. Grote maatschappelijke huis- 
vestingsopdrachten lopen nu vertraging op. Investeren 
in digitale werkwijzen en werken aan het vermogen 
om bedrijfsmatig te werken, blijven geboden. En in 
het op lokaal en regionaal niveau flexibeler maken 
van zorg- en ouderenhuisvesting kunnen woning-
corporaties een belangrijke, faciliterende rol spelen. 
Wij raden de sector aan die maatschappelijke rol de 
komende tijd overal te pakken en daarbij alleen te 
conformeren aan haalbare en betaalbare doelen.



Welke impact heeft 
COVID-19 op uw organisatie?

REAGEREN OP DE NOODSITUATIE
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HET ‘NIEUWE NORMAAL’
ANTICIPEREN EN REAGEREN

OP FINANCIËLE DRUK
 

DE GEVOLGEN VAN DE 
GEBEURTENISSEN OVERZIEN

De manier waarop organisaties reageren op 
de directe impact van de coronacrisis, om ervoor te 

zorgen dat de grootste negatieve effecten op 
de bedrijfsvoering, de veiligheid van werknemers, 

uw supply chain en de financiële positie zoveel 
mogelijk worden beperkt. 

Het voortzetten van bedrijfsactiviteiten tijdens de 
‘lockdown’, met behulp van technieken waarmee 
mensen, processen en informatiesystemen zich 

kunnen aanpassen aan de veranderende situatie. De 
wendbaarheid om activiteiten aan te passen aan 

veranderende bedrijfsomstandigheden, met 
behoud van de continuïteit van de levering van 
‘kritieke functies’ aan de klanten van uw bedrijf.

Leren en implementeren van de belangrijkste 
lessen en ervaring uit de fasen ‘REACT’ en 

‘RESILIENCE’. Uw organisatie succesvol aanpassen 
aan nieuwe bedrijfsmodellen en werkwijzen 

die nodig zijn om essentiële en verplichte 
politieke, economische, sociaal-culturele en 

technologische veranderingen aan te pakken. 

 

Uw organisatie 
beschermen 

Weerbaarheid en continuïteit 
van uw organisatie borgen

Optimaal functioneren
in het ‘nieuwe normaal’

UW BEDRIJFSVOERING 
IN STAND HOUDEN

SCENARIOPLANNING 
VOOR DE TOEKOMST
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Bij BDO zijn we ons bewust van de effecten van de uitbraak van de COVID-19-pandemie 
op organisaties in de publieke sector. Om inzicht te krijgen in de uitdagingen die de crisis 
met zich meebrengt, nu en in de toekomst, en om daar prioriteit in aan te brengen, hebben 
wij onderstaand model ontwikkeld. Hierin onderscheiden wij drie te doorlopen fasen: 
react, resilience, realise.



 RESILIENCE 

 Het voortzetten van bedrijfsactiviteiten tijdens de ‘lockdown’, met behulp van technieken waarmee mensen, 
 processen en informatiesystemen zich kunnen aanpassen aan de veranderende situatie. De wendbaarheid 
 om activiteiten aan te passen aan veranderende omstandigheden, met behoud van de continuïteit van de 
 levering van ‘kritieke functies’.

 REALISE 

 Leren en implementeren van de belangrijkste lessen en ervaring uit de fasen ‘React’ en ‘Resilience’. Uw 
 organisatie succesvol aanpassen aan nieuwe bedrijfsmodellen en werkwijzen die nodig zijn om essentiële  
 en verplichte politieke, economische, sociaal-culturele en technologische veranderingen aan te pakken.

Deze stadia kunnen afzonderlijk van elkaar op uw situatie van toepassing zijn, of als onderdeel van een scenario-
planning dienen om u verder te helpen de impact van de coronacrisis op uw organisatie te beheersen.

Binnen alle drie de fasen biedt BDO dienstverlening op het gebied van:
  Strategie & Stakeholdermanagement: impact op uw organisatie;
  Financiële gevolgen: scenarioplanning en wendbaar begroten;
  Mens & Leiderschap: de waarde van uw menselijk kapitaal;
  Technologie: ICT & Supportprocessen;
  Operatie: efficiënte bedrijfsvoering en risicobeperking.

 REACT 
 De manier waarop organisaties reageren op de directe impact van de coronacrisis, om ervoor te zorgen dat 
 de grootste negatieve effecten op de bedrijfsvoering, de veiligheid van werknemers, uw supply chain en de 
 financiële positie zoveel mogelijk worden beperkt.



Brede expertise,  
diepgaande specialismes
Met circa 2.500 medewerkers in Nederland beschikt BDO over een groot  
netwerk. We hebben alle kennis en specialisaties in huis om grote en complexe 
organisaties te ondersteunen. Binnen de totale publieke sector onderscheiden 
we vier branchegroepen waarin onze specialisten actief zijn. Om te komen tot 
branche overstijgende oplossingen, worden kennis en ervaringen constant 
onderling uitgewisseld. 

Branchegroepen voor publieke organisaties
1. Zorg
2. Overheid
3. Woningbouwcorporaties
4. Maatschappelijke organisaties

Contactinformatie
I bdo.nl/publiekesector
E publiekesector@bdo.nl
T 088 - 236 48 06



Voor meer informatie over deze publicatie, onze organisatie of onze dienstverlening neem contact op  
met een van onze specialisten of mail naar: publiekesector@bdo.nl.
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Partner Accountancy
Voorzitter BDO Publieke Sector
roland.van.hecke@bdo.nl

Chris van den Haak
Partner Accountancy
Voorzitter branchegroep Zorg
chris.van.den.haak@bdo.nl

Rob Bouman
Partner Accountancy
Voorzitter branchegroep Overheid
rob.bouman@bdo.nl

Rob Eradus
Partner Accountancy
Voorzitter branchegroep 
Maatschappelijke Organisaties
rob.eradus@bdo.nl

Arjan Verwoert
Partner Accountancy
Voorzitter branchegroep Woningcorporaties
arjan.verwoert@bdo.nl

Frank van der Lee
Partner Advisory
Publieke Sector
frank.van.der.lee@bdo.nl

Jeroen Cremers
Partner Belastingadvies
Publieke Sector
jeroen.cremers@bdo.nl

Steven den Ouden
Partner Accountancy en Bedrijfsadvies
Publieke Sector
steven.den.ouden@bdo.nl
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stand gekomen, maar is in algemene bewoordingen 
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algemene aard. Deze publicatie bevat geen 
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publicatie.
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professionele dienstverlening (accountancy, 
belastingadvies en advisory).

BDO Accountants & Adviseurs is een op naam 
van BDO Holding B.V. te Eindhoven 
geregistreerde handelsnaam en wordt gebruikt 
ter aanduiding van een aantal met elkaar in een 
groep verbonden rechtspersonen, die ieder 
afzonderlijk onder de merknaam ‘BDO’ actief 
zijn op een bepaald terrein van de professionele 
dienstverlening (accountancy, belastingadvies 
en advisory).

BDO Holding B.V. is lid van BDO International 
Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met 
beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit 
van het wereldwijde netwerk van juridisch 
zelfstandige organisaties die onder de naam 
‘BDO’ optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter 
aanduiding van het BDO-netwerk en van elk 
van de BDO Member Firms.
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