
Wat onmiddellijk opvalt aan zijn werkkamer, op de 
derde verdieping van het kantoor in Eindhoven, zijn 
de hagelwitte wanden, het functionele meubilair, het 
opgeruimde bureau en het verdwaalde schilderij aan 
de muur. In deze zakelijke soberheid zal het Jaap zelf 
moeten zijn die leven en invulling geeft aan de ruimte. 
Een andere kennismaking met Jaap Schrover. 

WAT ZEGT DEZE KANTOORRUIMTE OVER JOU?  
“Ik zoek rust en zo min mogelijk afleiding in mijn  
kamer zodat ik me kan focussen. De kamer is 
misschien bescheiden, maar het startpunt van nieuwe 
ideeën. Eenvoud inspireert mij. Natuurlijk dol ik wel 
met collega’s maar vaak buiten deze kamer.” 

WAT DRIJFT JOU?  
“Ik wil nieuwe dingen leren en daardoor mijzelf blijven 
ontwikkelen. Iets wat in mijn nieuwe rol en in de 
(financiële) wereld waarin we leven een vereiste is. 
Niet alleen qua zakelijke kennis maar ik vind het ook 

prachtig om andere landen en culturen te leren kennen. 
Vooral de plekken waar nog niet veel toeristen zijn 
geweest, vind ik gaaf. Zo ben ik de afgelopen jaren 
onder andere in Tibet en Iran geweest. Daarnaast ben 
ik iemand die doelen stelt, in mijn werk maar zeker ook 
privé. Daar haal ik mijn drive uit. Daar hoop ik anderen 
in mee te kunnen nemen. Want na elke mijlpaal komt 
er weer een volgende. Ik vind het leuk om die samen te 
behalen, want je doet het nooit alleen.” 

PARTNER OP JE 29E EN NU BEGINT HET PAS? WAT BEDOEL JE DAARMEE? 
“Binnen tien jaar hoop ik minimaal te verdubbelen qua 
aantal deals en omzet, zonder afbreuk te doen aan 
onze persoonlijke en klantgerichte aanpak. Dat Crowe 
dan een begrip is in de corporate finance wereld, en 
wij door innovatieve dienstverlening aan onze klanten 
de concurrentie voortdurend een stap voor blijven. Op 
mijn 39e heb ik zeker weer een nieuwe mijlpaal voor 
ogen, want de wereld en de klantbehoefte zien er dan 
ook weer anders uit.”     

Jaap Schrover

EENVOUD 
INSPIREERT MIJ 

JAAP SCHROVER IS MET ZIJN 29 JAAR DE JONGSTE PARTNER BINNEN CROWE FOEDERER (EN MISSCHIEN WEL IN NEDERLAND). HIJ WAS 
ZEVENTIEN TOEN HIJ STARTTE MET DE OPLEIDING HBO ACCOUNTANCY. HIJ BEHAALDE IN 2018 ZIJN RA- ÉN ZIJN RV-TITEL (REGISTER VALUATOR). 
IN 2010 BEGON HIJ ZIJN CARRIÈRE BIJ EY. IN 2016 STAPTE HIJ OVER NAAR DE CORPORATE FINANCE AFDELING VAN CROWE FOEDERER. SINDS 
1 JANUARI 2021 IS HIJ PARTNER.  “NU IK PARTNER BEN, BEGINT HET PAS”, VINDT HIJ. WAT KARAKTERISEERT HEM ÉN WAT DRIJFT HEM? 
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