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inleiding

Door de toenemende automatisering van de werkprocessen in de 
accountancybranche richten accountants hun blik steeds meer op de 
toekomst. Met de vertaling van de cijfers uit het verleden naar een concreet 
toekomstbeeld spreekt de accountant meer de taal van de ondernemer, die 
altijd met zijn toekomst bezig is. Waar voorheen de focus op de jaarrekening 
lag - en alleen werd teruggeblikt op het verleden - maken vandaag de dag 
daarom steeds meer kantoren de stap naar toekomstgericht adviseren. Maar 
hoe organiseert u dat advies?

Lees in de whitepaper hoe u als vertrouwenspersoon en sparringpartner in één 
de ondernemer kunt helpen zijn onderneming optimaal te laten renderen.
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omzetbehoud
Accountantskantoren met veel mkb-klanten besteden door de digitalisering tegenwoordig minder uren 

aan de administraties van hun cliënten en de zakelijke communicatie dan in de oude situatie. Zowel 

grote als kleine bedrijven zijn daar blij mee omdat ze daarom een lagere nota in de (digitale) brievenbus 

kunnen verwachten. Dat verschil kan oplopen tot wel enkele duizenden euro’s per administratie.

Een bijkomend gevolg is dat ondernemers hun jaarrekening ook steeds sneller verwachten. Maar een 

meer ingrijpend resultaat van de efficiency is een teruglopende omzet bij het primaire proces. Daarom 

gaan veel accountantskantoren op zoek naar nieuwe omzetstromen: een verandering van het bedrijfsmo-

del om de omzet toch op peil te kunnen houden.

adviesbehoefte
Een nieuwe omzetstroom die tegenwoordig doorgaans als kans- en potentierijk wordt gezien, is het 

geven van advies. Het is volgens sommige doorgewinterde accountants de enige manier om cliënten 

aan je te binden. Alhoewel deze omzetstroom in de accountancybranche al jaren een veelbesproken 

onderwerp is, komt er van meer adviesomzet in het mkb vooralsnog maar weinig terecht. 

liquiditeitsdips voor blijven
Toch blijkt er in deze tijd meer vraag te zijn naar periodieke rapportages, prognoses en advies. Een 

ondernemer kan in de problemen komen als hij pas op het laatste moment ontdekt dat zijn liquiditeit niet 

toereikend is. Het is immers niet eenvoudig om een ad-hoc-financiering te krijgen, terwijl er langer van 

tevoren meestal diverse kredietmogelijkheden zijn. Ondernemers willen om die reden liquiditeitsdips kunnen 

zien aankomen, zodat ze lang van tevoren kunnen aankloppen bij de bank. Als de accountant liquiditeitsdips 

ruim van tevoren signaleert, kan hij voorkomen dat de ondernemer in de betalingsproblemen komt. 

online samenwerking met de cliënt
Om als gezond adviesorgaan te kunnen functioneren, doet een accountantskantoor er goed aan om eerst de 

zakelijke communicatie omtrent de primaire dienstverlening te stroomlijnen. Om die communicatie efficiënter 

te laten verlopen gaan steeds meer kantoren met speciaal daarvoor ontwikkelde tools en portalen online 

samenwerken met hun cliënten. Dat is een belangrijke stap richting een nieuwe communicatievorm waarin 

de zakelijk communicatie strak wordt georganiseerd, gepland en gemonitord. Accountantskantoren werken 

dan niet langer met losse e-mails, maar communiceren rechtstreeks vanuit hun workflow met cliënten.

De digitalisering van de administratie vindt niet langer plaats op kantoor maar bij de cliënt. Uw cliënt kan 

zelf inloggen op een portaal waar hij bestanden kan uploaden. Dat levert een enorme efficiencyslag op. 

De cliënt heeft afgezien van een kostenvermindering nog meer voordeel van het online samenwerken: 

het komt de voortgang van de administratie ten goede. De ondernemer kan rekenen op een 

aanscherping van de planning, waardoor hij zijn document eerder terug kan verwachten. Bovendien 

zorgt een succesvolle online samenwerking ook voor een actueel financieel inzicht. 
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meer betrokkenheid en efficiency
Een bijkomend voordeel van deze werkmethode is dat cliënten bij het samenstelproces worden betrokken. 

Het is veel helderder voor de cliënt wat de accountant aan het doen is en hij weet veel beter waar hij aan 

toe is. Op deze manier voorkomt de accountant tegelijkertijd dat de cliënt teveel doet; hij doet precies wat 

er van hem wordt verlangd. De gebruikers kunnen precies zien wie wat wanneer heeft gedaan, wat de 

transparantie van de communicatie zeer ten goede komt. 

Dit betekent, behalve mogelijk meer begrip van de cliënt voor de werkzaamheden van de accountant, 

ook veel efficiënter werken en meer tijd over houden voor face-to-face advieswerk. Het is belangrijk om 

goed in acht te nemen welke klant een adviesklant is - niet alle ondernemers zitten op advies te wachten. 

Adviezen kunnen betrekking hebben op rendementsverbetering, kostenbeheersing, financiële gezondheid, 

investeringen, risicomanagement of professionalisering.

globale en gedetailleerde prognoses 
Een ondernemer overweegt bijvoorbeeld een nieuwe productgroep in het assortiment op te nemen, een 

webwinkel te openen, zijn pand te verbouwen of een nieuw ruimte, auto of machine aan te schaffen. Van 

de accountant verwacht hij dan een helder en concreet advies met gedegen financiële onderbouwing: 

hoeveel investeringen en extra omzet kan de ondernemer verwachten en vanaf welk punt worden de nieuwe 

investeringen rendabel? Voor sommige plannen is een globale prognose voor een ondernemer voldoende. 

De ondernemer heeft dan liever snel een niet zo kostbare prognose dan een dure prognose waarbij de 

accountant alles precies op de cent nauwkeurig uitrekent. Dit kan voor sommige accountants een flinke 

omslag in de filosofie betekenen. Onder meer om dit eenvoudiger te maken hebben softwareleveranciers 

specifieke prognosesoftware ontwikkeld. Met prognosesoftware kunnen accountants niet alleen prognoses 

en verwachtingen uitwerken, maar ook taakstellende begrotingen en realisaties maken voor de winst- en 

verliesrekening, balans en liquiditeit.

adviezen en prognoses
Dergelijke software maakt gebruik van gestandaardiseerde en gekwalificeerde rekenmodellen. Het levert 

fraaiere en volledigere rapportages op dan rapporten die met spreadsheetsoftware als Excel zijn gemaakt. 

Uitkomsten van zulke rapporten zijn onbetrouwbaar op het moment dat niet alles helemaal goed is ingevuld. 

Vaak geven dergelijke rapporten alleen inzicht in winst, verlies en balans - liquiditeit blijft dan onderbelicht. 

Bovendien duurt het op die manier langer om rapporten te maken dan met bewezen prognosesoftware. 

Gebruikers kunnen met prognosesoftware en de gegevens van de jaarrekening al binnen vijf minuten een 

prognose voor het komende jaar maken. Zo heeft de accountant de mogelijkheid om een minder kostbare 

prognose snel aan de ondernemer aan te bieden. Wat succesvolle accountantskantoren vaak doen is 

standaard een korte - wellicht niet helemaal accurate en volledige - prognose kosteloos aanbieden bij de 

jaarrekening. Het is een eenvoudige aanleiding voor een adviesgesprek.
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Bovendien is het een goede uitgangspositie om een opening te creëren naar andere dienstverleningen: 

één of meer uitgebreidere of specifiekere prognoses. Zo’n prognose gebruiken accountants vaak als 

‘teaser’; veel ondernemers zijn geneigd om meer en specifiekere cijfers te willen zien nadat accountants 

een tipje van de prognosesluier hebben opgelicht. Als ondernemers weten dat ze tegen een redelijke 

prijs snel een behoorlijk accurate prognose kunnen krijgen, zullen ze eerder geneigd zijn om nóg een 

prognose aan te vragen.

banken en liquiditeit
Banken verstrekken tegenwoordig niet zomaar een lening. Bankinstellingen nemen niet langer genoegen 

met wat cijfers van zomaar een rekenmodel, waar je op allerlei manieren de gewenste resultaten uit kunt 

halen. Dat zien ze als een minder betrouwbare onderbouwing. Ze vragen dan over het algemeen naar een 

goed onderbouwde prognose die gemaakt is met een betrouwbare prognoseapplicatie. 

Prognosesoftware maakt het mogelijk om inzichtelijk te maken waar de liquiditeitsdips van de ondernemer 

liggen en uit te rekenen of hij dan nog voldoende geld overhoudt om zijn rekeningen te kunnen betalen. 

Dat kan een veelvoorkomende zorg onder ondernemers wegnemen. Veel ondernemers zitten in over hun 

liquiditeit - kunnen ze nog wel aan de betalingsverplichtingen blijven voldoen? De accountant kan met 

behulp van prognosesoftware de ondernemer snel geruststellen of tijdig waarschuwen.

samen naar een mooie toekomst
Accountants kunnen met prognosesoftware ondernemers met verschillende scenario’s een blik 

in de toekomst geven en zo een meerwaarde voor hun advieswerk creëren. Met goed beleid kan 

de accountant een prachtige rol gaan innemen in het maatschappelijk verkeer. Beleid is iets wat 

de accountant samen met de ondernemer moet doen - advies kun je niet alleen doen en gaat om 

een veranderingsproces waarbij adviseur en ondernemer elkaar aanvullen. Daarbij is goed digitaal 

gereedschap onmisbaar.

Samenwerken om tot een optimaal resultaat te komen is daarbij een absolute noodzaak. De tijd dat 

de adviseur achter z’n bureau een rapport schreef is voorbij - de voornaamste manier om cliënten 

aan je te binden is om samen rond de tafel te zitten. De ondernemer wil een vertrouwenspersoon en 

sparringpartner in één die hem helpt om te veranderen zodat zijn onderneming optimaal rendeert.

Meer weten over onze visie op online samenwerken? Lees de whitepaper waarin we uitleggen hoe u als 

accountant dankzij online samenwerken met cliënten winst kunt boeken op het gebied van efficiency, 

kwaliteit en transparantie. Kijk op www.unit4.nl/onlinesamenwerken
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UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

Wie bedrijfssoftware maakt, kijkt verder dan vandaag. Stabiele organisaties 
willen ondersteuning van software die nu al klaar is voor toekomstige 
veranderingen. Wij begrijpen dat. Sterker nog, wij beloven dat onze software 
klaar is voor morgen.
 
Dat is Software Vooruitgedacht. Daarom zijn wij continu bezig met verbeteren en 
innoveren. Want vooruitdenken is wat UNIT4 doet: software leveren die  altijd 
werkt. In tijden van snelle verandering beloven wij één ding: stabiliteit. 

Organisaties zijn niet alleen geïnteresseerd in technisch vernuft, maar willen 
goed draaien en groeien. Voorwaarde is dat hun software hen ondersteunt in 
continu veranderende organisaties. Software die dus snel en tegen lage kosten 
is aan te passen.

Onze klanten kunnen gerust zijn: met software die nu al klaar is voor morgen, 
veranderen zij gemakkelijk mee.
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