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1. VOORWOORD 

 

Dit onderzoeksrapport is een onderdeel van  mijn eindscriptie welke het resultaat is van een 

onderzoek naar tijdige en toekomstgerichte advisering in de accountancy op basis van continu 

bijgewerkte rapportages.Met de eindscriptie zal ik de studie HBO SPD Bedrijfsadministratie 

afronden. 

Ik ben inmiddels meer dan 20 jaar werkzaam in de accountancy en beschouw mijzelf als een 

traditionele accountancy medewerker. 

De persoonlijke reden dat ik voor dit onderwerp heb gekozen is om te onderzoeken of ik als 

werknemer geschikt ben om te werken in een accountantskantoor van de toekomst. In welke 

opzichten moet ik veranderen, welke mogelijkheden zijn er en kan ik mij deze eigen maken.  

Op verzoek van Gerard Bottemanne, eigenaar van onderzoeksbureau GBNED, wordt dit 

onderzoeksrapport beschikbaar gesteld aan derden, vanwege de volgens Gerard Bottemanne 

toegevoegde waarde voor met name accountantskantoren in het MKB.  

 

 

 

 

Hans Schillemans                                                                     Den Hoorn, 15 mei 2015 
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2. SAMENVATTING 

 

Onderzocht is welke (nieuwe) producten en diensten er op de markt zijn, gericht op de (al dan niet 

toekomstige) dienstverlening van MKB accountantskantoren. Informatie over de producten en 

diensten is verkregen via desk research. Vervolgens is gebruik gemaakt van een bestaand 

onderzoek onder MKB ondernemers en van een zelf uitgevoerd onderzoek onder beleidsbepalers in 

de accountancy branche om te weten te komen welke informatie een ondernemer nodig heeft en 

welke producten en diensten passen binnen de strategie van de werkgever. 

Uit de onderzoeken is naar voren gekomen dat producten als het maken van prognoses, 

Continuous Monitoring/Auditing en Alerting, Cashflow analyses en Dashboarden de toekomst 

hebben. Gebleken is dat deze producten pas zinvol toegepast worden als de aanlevering of 

verwerking van de administraties van de klant tijdig en volledig zijn.  

Deze tijdigheid en volledigheid moeten versneld worden door gebruik te maken van digitale 

samensteldossiers en werkprogramma’s en online samenwerken met de klant door gebruik te 

maken van portalen. 

Uit beide onderzoeken is gebleken dat ondernemers proactieve en tijdige (stuur) informatie het 

belangrijkst vinden. Wat opvalt is dat beleidsbepalers het product benchmarken en ontwikkelingen 

in de branche belangrijke informatie voor de ondernemer vinden, terwijl dit uit het onderzoek 

onder de MKB-ondernemers niet naar voren komt. 

De veranderingen kunnen voor kantoren en hun medewerkers en een enorme impact hebben. Er 

wordt een andere manier van werken verwacht van de medewerkers. Zij moeten pro actiever en 

meer adviseur richting klant worden. Hiertoe moeten zij gestimuleerd worden door participatie in 

en informatie over het veranderproces en door opleidingen. In het veranderproces is 

ondersteuning van IT specialisten en bedrijfskundigen noodzakelijk. 

Geconcludeerd wordt dat veranderingen enkele jaren in beslag kunnen nemen.  Producten moeten 

worden ingepast. Veel klanten zijn nog niet overtuigd dat zij hun administratie op een andere 

manier moeten aanleveren en/of verwerken. Pas nadat deze stappen zijn genomen kan er over 

worden gegaan op toepassing van toekomstgerichte producten zoals Cashflow analyses, 

Dashboarden en Continuous Monitoring/Auditing en Alerting. 

Ten slotte is het voor de werkgever belangrijk dat het veranderproces door de gehele organisatie 

gedragen wordt. Door de medewerkers die de nieuwe werkwijze moeten uitvoeren maar zeker ook 

door de partners. 
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3. INLEIDING 

3.1. AANLEIDING TOT HET ONDERZOEK 

Volgens de vakliteratuur gaat de gehele accountancy-branche veranderen. In de vakliteratuur wordt 

zeer wisselend gesproken over de toekomstige adviesfunctie van de accountantsorganisatie.  

Omdat ik mezelf kan rekenen tot de traditionele medewerker van een accountantskantoor wil ik 

onderzoeken wat dit gaat betekenen.  

Belangrijk hierin is niet alleen de richting van vakliteratuur, maar ook de mening van de MKB-

ondernemer en ervaringsdeskundigen uit de praktijk. 

3.2. PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

3.2.1. PROBLEEMSTELLING 

Zoals hiervoor reeds beschreven blijkt uit diverse artikelen in vakstudienieuws en in de media dat 

de accountancybranche aan het veranderen is. Deze veranderingen raken ook de MKB-

accountantskantoren. De klant wil sneller en vaker informatie krijgen die voor de bedrijfsvoering 

van zijn onderneming van belang is. 

Maar welke informatie is voor de ondernemer van belang? Iedere ondernemer is uniek, of voelt 

zich uniek. Hoe kan achterhaald worden welke informatie iedere ondernemer nodig heeft en hoe 

kan deze  tijdig, juist, volledig en efficiënt aangeleverd worden? 

 

3.2.2. DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Met dit onderzoek wil ik nagaan hoe binnen een MKB-accountantskantoor in enkele jaren over 

gegaan kan worden van traditioneel accountancy werk naar “tijdige” en “toekomstgerichte” 

advisering op basis van continu bijgewerkte administraties en rapportages. Om zodoende mee te 

groeien met de aangepaste behoeftes van de MKB-ondernemer. 

 

3.2.3. CENTRALE ONDERZOEKVRAAG 

Welke (nieuwe) producten/methoden zijn er op de markt om de dienstverlening van een kantoor 

zodanig te veranderen om concurrerend te blijven met andere accountantskantoren voor het MKB? 

 

3.3. GRENZEN VAN HET ONDERZOEK 

Het onderzoek richt zich op de MKB-accountant die jaarrekeningen samenstelt. 
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De focus van dit onderzoek ligt op (nieuwe) producten, diensten en methoden op de accountancy 

markt, die noodzakelijk zijn om de dienstverlening van een MKB-accountant zodanig te veranderen 

dat verschuiving van traditionele werkzaamheden naar tijdige en toekomstgerichte advisering 

mogelijk wordt. 

In dit onderzoek wordt gekeken naar: 

 De informatiebehoefte gezien vanuit de MKB-ondernemer. (Hiervoor is gebruik gemaakt van 

een eerder gedaan onderzoek van XBRL voor accountants in juni 2012). 

 De informatiebehoefte gezien vanuit de beleidsbepalers in de branche (Eigen onderzoek in 

maart 2015). 

3.4. ONDERZOEKSONTWERP 

Om te komen tot een onderbouwde advisering is gekozen voor de volgende onderzoeken: 

 Kwantitatief onderzoek, het door middel van desk research verzamelen van theoretische en 

praktische informatie via internet en door het volgen van een symposium van de Hogeschool 

van Amsterdam. 

 Gestructureerd kwalitatief onderzoek1, door middel van een in februari en maart 2015 

gehouden enquête met open en gesloten vragen onder 63 beleidsbepalers in de accountancy 

branche. 

 

3.5. BEOOGD GEBRUIK 

Dit rapport is primair gericht op de MKB-accountant. 

3.6. LEESWIJZER 

Onderstaand wordt aangegeven welke onderwerpen per hoofdstuk behandeld worden. 

 In hoofdstuk 4 zal worden ingegaan op de ontwikkelingen in de accountancy branche die 

van invloed zijn op de informatievoorziening van de MKB-accountant aan de klant. 

 In hoofdstuk 5 wordt besproken hoe het praktijkonderzoek is uitgevoerd.  

 In hoofdstuk 6 worden de resultaten van het gehouden onderzoek besproken en 

geanalyseerd.  

 In hoofdstuk 7 worden de conclusies en aanbevelingen weergegeven. 

 Ten slotte zal ik in hoofdstuk 8 mijn reflectie op het onderzoek geven. 

  

                                                           
1 Dataverzamelingstechniek van Madille& Gough, 2008 
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4. ONTWIKKELINGEN IN DE ACCOUNTANCY BRANCHE 

 

4.1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen beschreven in de markt die van invloed zijn op de 

informatievoorziening van de MKB-accountant aan de klant. 

In de volgende paragrafen worden de diverse ontwikkelingen in de markt beschreven. 

 

4.2. DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN2 

Als gevolg van ontgroening en vergrijzing van het ondernemersbestand neemt het aantal klanten in 

absolute zin af. Het percentage ouderen in het klantenbestand neemt toe en hieraan gekoppeld zal 

het advies op het gebied van bedrijfsbeëindiging, pensioen en vermogensbeheer ook toenemen. Dit 

biedt kansen voor de MKB-accountant, maar stelt ook aanvullende eisen aan de 

adviesvaardigheden van de MKB-accountant. Specialistische scholing voor de eigen organisatie is 

aan te bevelen en zal de organisatie ondersteunen bij het inschakelen van externe adviseurs. 

 

4.3. ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN3 

Net als bij andere sectoren staat ook in de accountancybranche de omzet onder druk. Sinds 2009 

daalt de omzet, afgezien van een paar korte oplevingen. In 2013 was er een omzetdaling van 1,6% 

en voor 2014 wordt ook een omzetdaling verwacht mede als gevolg van de blijvende druk op 

prijzen in samenstel- en auditpraktijk. De verwachting voor 2015 is stabiel (volumeontwikkeling van 

-1 tot 1%). De accountants gaan profiteren van de aantrekkende economie en de toenemende 

private investeringen, maar de sector blijft te maken houden met prijsdruk voornamelijk in audit- 

en samenstelpraktijk. 

Een van de trends voor de komende jaren is dat door advisering het (omzet)gat opgevuld kan 

worden dat geslagen is door toenemende digitalisering en prijsconcurrentie in de 

accountancybranche. In deze advisering moet het accountantskantoor wel onderscheidend zijn om 

deze nieuwe omzet te kunnen genereren. Er wordt namelijk vaak vergeten dat de adviesbranche al 

een groot aantal gevestigde namen kent op het gebied van advisering. 

 

 

                                                           
2 MKB-accountant 2020; Visiedocument voor openbare accountants werkzaam in het MKB; maart 2013 
3 Rabobank Cijfers & Trends;31 maart 2015 en Sector update: Accountancy; september 2013 
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4.4. ALTERNATIEVE VERDIENMODELLEN4 

Cliënten willen niet alleen minder betalen aan hun accountant omdat ze het zelf economisch zwaar 

hebben, maar ze zijn ook mondiger en kritischer dan vroeger. Verder zal als gevolg van digitalisering 

van de processen in de accountancy, het werk sneller gebeuren waardoor er minder productie-uren 

worden gemaakt. Gevolg is dat het factureren van uren minder lucratief wordt. In plaats van 

diensten in rekening te brengen op basis van besteedde uren kan er gefactureerd worden op 

abonnementsbasis aangaande gedigitaliseerde standaarddiensten zoals jaarrekeningen, 

administraties en btw-aangiften.  

 

4.5. SCHOLING EN OPLEIDING5 

Onderzoek van de Rabobank geeft aan dat investeren in personeel essentieel is. 

Als gevolg van andere klantwensen (meer tijdige advisering), toenemende wet- en regelgeving en 

nieuwe marktontwikkelingen (IT-toepassingen) worden er nieuwe en hogere eisen gesteld aan de 

medewerkers van een MKB-accountantskantoor. Advisering moet het bij paragraaf 4.3 genoemde 

(omzet)gat vullen. Zoals eerder aangegeven moeten accountskantoren hierin wel onderscheidend 

zijn, omdat er in Nederland al een groot aantal advieskantoren actief zijn.  

Verder hebben veel kantoren de laatste jaren geïnvesteerd in IT-toepassingen. De volgende stap is 

het gebruiken van deze systemen door de medewerkers. 

Een andere trend is de verdwijning van relatief eenvoudig administratief werk (zoals boeken) als 

gevolg van digitalisering. Dit betekent minder werk op MBO-niveau. 

Gevolg is dat accountantskantoren moeten zorgen voor een kwaliteitsimpuls middels een passend 

opleidingsplan en/of herstructurering van het medewerkersbestand. 

 

4.6. STANDAARDEN FINANCIËLE RAPPORTAGE6 7 8 

4.6.1. REFERENTIE GROOTBOEK SCHEMA (RGS) 

Het Referentie Grootboek Schema (RGS) is een referentie naar een omvangrijk uniform 

(grootboek)rekeningschema en heeft tot doel het aantal vertaalslagen op het financieel 

administratieve gebied te verminderen, dan wel deze vertaalslagen sterk te vereenvoudigen en te 

uniformeren. Het referentie grootboekschema is een standaard die van toepassing is in het 

                                                           
4 Visma; Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen via nl.visma.com/.../accountancy/visma-

whitepaper-aanpassing-verdienmodel 
5 Rabobank Cijfers & Trends; Thema Update: Accountants ; september 2014 
6 http://www.referentiegrootboekschema.nl/  en  http://www.docco.nl/op-weg-naar-het-rgs/  
7 SBR in bedrijf ; Onderzoek naar de mogelijkheden van SBR voor MKB-bedrijven in Nederland van de Hogeschool van 

Amsterdam 
8 www.sbr-nl ,  www.belastingdienst.nl  en www.kvk.nl  

http://www.referentiegrootboekschema.nl/
http://www.docco.nl/op-weg-naar-het-rgs/
http://www.sbr-nl/
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.kvk.nl/
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(administratieve) rapportagedomein. Het schema moet alle elementen (of bouwblokken) bevatten 

waarmee (vooralsnog) de financiële variabelen uit de rapportages kunnen worden afgeleid. 

De ultieme toepassing van het referentie grootboekschema zou er op termijn toe kunnen leiden dat 

het schema (op vrijwillige basis) de plaats gaat innemen van het door een onderneming gebruikte 

grootboekrekeningschema, waardoor in elk geval één vertaalslag zal komen te vervallen. Een 

dergelijke situatie zal zich naar verwachting vooral voordoen bij ondernemingen uit het midden- en 

kleinbedrijf. Voor grote(re) ondernemingen zal het referentie grootboekschema zo ingericht 

moeten worden dat het naadloos aansluit op het eigen, meer gedetailleerde grootboekschema, 

waardoor de vertaling via het referentie grootboekschema naar de rapportages als “logisch” zal 

worden ervaren met een meer efficiënte en transparante procesgang tot gevolg.  

Het gebruik van het Referentie Grootboek Schema is niet verplicht. Het RGS is niets meer en niets 

minder dan een hulpmiddel waardoor het eenvoudiger wordt om de al dan niet verplichte 

rapportages samen te stellen. 

Om het RGS te gebruiken dient de administratie en dan met name de software van de administratie 

een voorziening te bevatten voor het Referentie Grootboek Schema. Softwareleveranciers kunnen 

het RGS schema vanaf de RGS kennisbank downloaden. 

De relatie met Standard Business Reporting wordt omschreven als een broer-zus relatie. Ook wordt 

het RGS wel eens omschreven als de katalysator voor de SBR-rapportages. RGS en SBR vullen elkaar 

naadloos aan. Door diverse organisaties wordt het RGS beschouwd als de ideale verbinding tussen 

de diverse kantoorgrootboekrekeningschema’s en Standard Business Reporting. Inmiddels is er 

aansluiting van RGS en SBR, behoudens de techniek van “omslaan” van debet naar credit en vice 

versa. 

 

4.6.2. STANDARD BUSINESS REPORTING (SBR) 

SBR is de taal die internationaal wordt gebruikt voor de vaste afspraken over het aanleveren van 

rapportages aan overheden of banken. 

Om de regeldruk voor het bedrijfsleven te verminderen is er besloten SBR in te voeren. Met SBR 

kunnen bedrijven financiële rapportages zoals de jaarrekening uitwisselen via XBRL (eXtensible 

Business Reporting Language) een wereldwijd geaccepteerde standaard voor het uitwisselen van 

zakelijke gegevens via internet. 

Het doel van SBR is dus om de financiële gegevensuitwisseling te standaardiseren, te normaliseren 

en te optimaliseren.  

De uitvragende partijen voor de digitale gegevensuitwisseling in SBR zijn de Belastingdienst, de 

Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de drie grootbanken. 

De voordelen, naast de beveiligde financiële gegevensuitwisseling met overheidsinstanties, zijn dat 

SBR ook vergelijkingen tussen ondernemingen mogelijk maakt. De voor branche statistieken 

noodzakelijke basisgegevens kunnen via SBR-berichten worden verzameld, waarna MKB-bedrijven 

hun prestaties kunnen vergelijken met die van andere bedrijven in hun branche (benchmarking). 
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Onderstaand is aangegeven vanaf wanneer en aan welke uitvragende partij rapportages op basis 

van SBR aangeleverd kunnen of moeten worden. 

Belastingdienst: 

 2013 verplicht Aangiften IB en VPB over belastingjaar 2012 

 2014 verplicht Aangiften OB en ICP over belastingjaar 2014 

 2017 verplicht Aangiften LH over belastingjaar 2017 

CBS: 

 2015 mogelijk Omzetstatistiek, Investeringsstatistiek 

Kamer van Koophandel: 

 2014 mogelijk Jaarrekeningen voor de kleine rechtspersoon 

 2015 mogelijk Jaarrekeningen voor de (middel) grote rechtspersoon 

Er wordt gewerkt aan een wetswijziging waardoor het vanaf boekjaar 2016 verplicht is om via SBR 

te deponeren. Tot die tijd kan er ook nog per post en e-mail(pdf) gedeponeerd worden. 

Banken (ING, ABN AMRO en Rabobank): 

 2015 mogelijk Kredietrapportages 

4.7. NIEUWE PRODUCTEN, DIENSTEN EN METHODEN OP DE MARKT 

4.7.1. INLEIDING  

In deze paragraaf worden de belangrijkste nieuwe producten, diensten en methoden besproken die 

van invloed zijn geweest en worden op de accountant en de ondernemer.  

 

4.7.2. ONLINE BOEKHOUDEN  

Online boekhouden is een vorm van boekhouden waarbij de boekhoudsoftware wordt geïnstalleerd 

bij een provider. Het boekhoudprogramma kan daarna overal worden opgestart via internet met de 

juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord. De ingevoerde gegevens worden bij de provider 

opgeslagen en kunnen dagelijks via een back-up worden veiliggesteld. Een extra voordeel is dat de 

accountant op afstand kan meekijken. Hierdoor zijn besparingen in arbeid en tijd te realiseren.  

 

4.7.2.1. VOORDELEN VAN ONLINE BOEKHOUDEN 

 Via elke computer met een internetaansluiting de administratie bijwerken 

 De software (en updates) worden extern geïnstalleerd 

 De accountant kan na goedkeuring van de klant altijd de beschikking hebben over actuele 

gegevens door in te loggen met een eigen account 



Pagina 12 van 63 

 

4.7.2.2. NADELEN VAN ONLINE BOEKHOUDEN9 

 Afhankelijkheid van werkende internetverbinding 

 Afhankelijkheid van de updates van de boekhoudleveranciers  

 Maandelijkse kosten in tegenstelling tot eenmalige kosten 

 

4.7.3. ONLINE SAMENWERKEN MET DE KLANT10 

Online samenwerken met de klant betekent dat de accountant real-time, via internet, samenwerkt 

met de klant. Online samenwerken gaat veel verder dan met elkaar communiceren via e-mail. Het 

gaat om het delen van bestanden met online tools tot en met het beheren van een eigen online 

portal, waar zowel accountant als klant in kunnen werken. Bij klanten die hun hele business proces 

gelinkt hebben aan de administratie, geldt dat zij en hun accountants meer inzicht hebben in hoe 

het bedrijf zich ontwikkelt én wat de actuele status is. Bij deze ondernemingen kunnen accountants 

dus ook meer advies gaan geven, breder en bedrijf specifieker. Dat past in de gesignaleerde 

ontwikkeling dat ondernemers steeds meer advies willen over hun bedrijf kritische processen en 

niet alleen over hun financiën. Daarom richten accountants en administratiekantoren zich vaker op 

bepaalde sectoren, zodat ze extra kennis over die branche(s) opdoen en dus meerwaarde weten te 

bieden. 

 

4.7.3.1. PORTALEN11 

Met een portal wordt de klant de mogelijkheid geboden om digitaal te communiceren met zijn 

accountant. De accountant kan documenten beschikbaar stellen in de online omgeving van de 

klant. De klant kan op ieder moment van de dag inloggen om te zien wat de stand van zaken is van 

zijn administratie. Een portal functioneert als schil over verschillende software die wordt gebruikt 

door zowel accountant als de ondernemer. Bijvoorbeeld het boekhoudpakket, scan- 

herkensoftware, loonadministratie en fiscale aangiftesoftware. Door middel van een ‘single sign-on’ 

hoeft slechts één keer te worden ingelogd om toegang te krijgen tot deze verschillende 

softwarepakketten. Voor de accountant is het belangrijk om te weten of hij zijn huidige software 

wel kan koppelen met de portal. Als dat het geval is, is volledig digitale verwerking van de 

administratie, jaarrekening en aangiften mogelijk met de portal. De klant kan zelfs digitaal de 

aangiften accorderen, waarna ze digitaal worden verstuurd naar de belastingdienst. Zowel 

accountant als ondernemer realiseren hiermee veel verbetering in kwaliteit en dossiervorming  

Bovendien is dit een goede stap in de richting van “Paperless Office Portal toepassingen”. Dit zijn 

Web toepassingen die via een eenvormige gebruikersinterface toegang geven tot een gevarieerd 

aanbod aan informatiebronnen met een gemeenschappelijk doel. Deze toepassingen worden 

binnen de accountancy steeds meer gebruikt om online informatie uit te wisselen tussen 

intermediairs en cliënten, het beschikbaar stellen van rapportages (of andere documenten) aan 

                                                           
9 https://boekhoudsoftware-vergelijken.nl/boekhouden/nadelen-van-online-boekhouden  
10 http://www.accountancyvanmorgen.nl/Accountancy/Detail/online-samenwerken-versterkt-klantrelaties-van-accoun-

tant  
11 http://www.deonlineaccountant.com/2013/08/iedereen-een-klantenportal/  

https://boekhoudsoftware-vergelijken.nl/boekhouden/nadelen-van-online-boekhouden
http://www.accountancyvanmorgen.nl/Accountancy/Detail/online-samenwerken-versterkt-klantrelaties-van-accountant
http://www.accountancyvanmorgen.nl/Accountancy/Detail/online-samenwerken-versterkt-klantrelaties-van-accountant
http://www.deonlineaccountant.com/2013/08/iedereen-een-klantenportal/
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cliënten en het uitwisselen van rapportages aan uitvragende partijen. 

Zo kan gedacht worden aan: 

 Het raadplegen van financiële rapportages door cliënten. 

 Een digitaal archief beschikbaar stellen aan cliënten. 

 Jaarrekening goedkeuren. 

 Jaarrekening deponeren bij de Kamers van Koophandel. 

 Aangiftes (zoals IB, VPB, OB en LB) goedkeuren. 

 Aangiftes elektronisch aanleveren aan de Belastingdienst. 

 Kredietrapportages elektronisch aanleveren aan banken. 

Deze nieuwe werkwijze is even wennen voor zowel de medewerkers van het accountantskantoor 

als voor de ondernemer. Geen correspondentie meer per post, geen jaarlijks ‘tekenrondje’ meer 

met de klant.  

Een nadeel is dat er geen persoonlijk contact meer is met de klant. De klanten die het persoonlijk 

contact meer op prijs stellen moet die mogelijkheid natuurlijk geboden blijven worden. Daarnaast 

wil de klant graag zelf kiezen op welke manier hij communiceert. Of dit nu face-to-face, telefonisch 

of via WhatsApp, Twitter of Facebook is. In dat opzicht kan de klant niet helemaal gestuurd worden. 

Hij kiest toch zelf de voor hem meest gemakkelijke manier van communiceren. 

Voor een succesvolle implementatie is het noodzakelijk dat zowel werknemers als klanten overtuigd 

zijn van de voordelen. Zij moeten volledig achter de nieuwe werkwijze staan. 

 

4.7.4. BENCHMARKEN12 

Benchmarken is het op regelmatige basis vergelijken van de prestaties en werkwijzen van het eigen 

bedrijf, de eigen organisatie met die van concurrenten en/of met die van organisaties in andere 

bedrijfstakken. Het gaat hier om vergelijking met resultaten van bedrijven met vergelijkbare 

activiteiten. 

 

4.7.4.1. TIJD ÉN GELD BESPAREN 

Een benchmark is nu vaak een omslachtig proces, ondernemers vullen een spreadsheet in en hun 

brancheorganisatie verwerkt dit handmatig in een database. Met SBR kunnen de gegevens van circa 

1 miljoen bedrijven in Nederland snel en gemakkelijk worden verzameld. Circa 95% van de 

gegevensinhoud van de huidige SBR-berichten naar banken, de Kamer van Koophandel en de 

Belastingdienst komt overeen met de benchmarkbehoefte van brancheorganisaties op basis van 

financiële kengetallen (onderzoek Hogeschool van Amsterdam). Benchmarking via SBR-berichten is 

op korte termijn te realiseren door brancheorganisaties en accountants indien zij zich beperken tot 

de (fiscale) jaarrekening. De Hogeschool van Amsterdam heeft hiertoe in mei 2014 een educatieve 

                                                           
12 http://www.hva.nl/over-de-hva/nieuws-en-agenda/persberichten/content/2014/05/meer-en-frequenter-benchmar-

ken-nu-mogelijk-voor-mkb.html ; 15 mei 2014 

http://www.hva.nl/over-de-hva/nieuws-en-agenda/persberichten/content/2014/05/meer-en-frequenter-benchmarken-nu-mogelijk-voor-mkb.html
http://www.hva.nl/over-de-hva/nieuws-en-agenda/persberichten/content/2014/05/meer-en-frequenter-benchmarken-nu-mogelijk-voor-mkb.html
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smart Phone app. gepresenteerd voor branche specifieke benchmarking via SBR-berichten, 

waarmee ondernemers zichzelf digitaal kunnen vergelijken met collega's.  

 

4.7.4.2. VAN PAPIER NAAR DIGITAAL 

Het MKB levert momenteel nog op grote schaal gegevens op papier aan bij hun accountant. De 

accountants verwachten echter dat zij over drie jaar gegevens van het merendeel van hun klanten 

digitaal op basis van SBR zullen ontvangen. Gevolg is dat benchmarking op een efficiëntere wijze 

gerealiseerd kan worden.  

 

4.7.4.3. DRAAGVLAK 

De overgrote meerderheid van de brancheorganisaties en accountants staat positief tegenover 

benchmarking via SBR. Het draagvlak is groot voor benchmarking via SBR-berichten bij 85% van de 

brancheorganisaties. Garantie van de anonimiteit van de deelnemende bedrijven en de veiligheid 

van de benchmarkgegevens zijn volgens accountants en brancheorganisaties wel belangrijke 

voorwaarden om toestemming van MKB-ondernemers te krijgen voor het gebruik van hun SBR-

berichten. 

 

4.7.5. SCANNEN EN HERKENNEN13  

Scan en herken is een methode waarbij in- en verkoopfacturen, bank- en kasmutaties volledig 

automatisch worden verwerkt. Het scannen kan plaatsvinden door de klant, waarbij de gescande 

facturen automatisch op een server terechtkomen om te herkennen en te verwerken. Of de klant 

mailt de gescande facturen aan de accountant, waarna deze zorgt voor het herkennen. Bij het 

herkennen kan gedacht worden aan een bankrekeningnummer, KvK nummer of een naam van de 

relatie.  

Voor het verwerken van bankmutaties is een bankenkoppeling nodig, die ervoor zorgt dat 

banktransacties elektronisch worden ingelezen.  

Naast scannen van papieren documenten bieden steeds meer scan- en herkentoepassingen de 

mogelijkheid om facturen in pdf in te lezen om vervolgens herkend en verwerkt te worden. De 

facturen zijn dan al digitaal ontvangen in pdf-formaat en dat maakt scannen overbodig. Naast 

inkoop- en verkoopfacturen kunnen steeds vaker kassabonnen worden verwerkt via scannen en 

herkennen. 

Bij scannen en herkennen gaat in de praktijk de meeste aandacht uit naar de verwerkingssnelheid 

van de ontvangen boekingsdocumenten. Als deze eenmaal zijn gescand, dan wordt de 

verwerkingssnelheid voor een belangrijk deel bepaald door de mate van herkenning. In de praktijk 

wordt deze herkenning in de tijd opgebouwd door het vastleggen van steeds meer 

herkenningsregels, oftewel boekingsintelligentie. Soms worden deze herkenningsregels opgebouwd 

                                                           
13 Scannen en herkennen: hot or not? van Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED 
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over meerdere administraties en zelfs accountantskantoren heen. Dit laatste is mogelijk wanneer 

een oplossing via het cloud-model wordt aangeboden.  

Daar tegenover staan dan de oplossingen die bij een accountantskantoor lokaal op een server 

worden geïnstalleerd. Voor kantoren met minder administraties en boekingen is zeker niet altijd 

een efficiency-voordeel te behalen bij het terugbrengen van de verwerkingstijd van inboeken van 

boekingsdocumenten. Het digitaal beschikbaar hebben van facturen kan echter wel voordeel 

opleveren bij samenstelwerkzaamheden. Facturen zijn per slot van rekening direct digitaal 

beschikbaar en hoeven niet achteraf nog eens bij een klant te worden opgevraagd. 

 

4.7.6. ELEKTRONISCH FACTUREREN14 15 

Elektronisch factureren is het op een elektronische manier versturen en ontvangen van facturen. 

Elektronisch factureren komt in feite neer op het volgende: een factuur wordt digitaal aangemaakt 

en digitaal verwerkt, handmatige tussenstappen zijn niet meer nodig. 

Vaak wordt elektronisch factureren verward met digitaal factureren. Dit is niet juist. Echte 

elektronische facturatie betekent dat de factuur niet meer wordt opgeslagen als PDF en verstuurd 

per e-mail. Elektronisch factureren betekent dat de factuur rechtstreeks in de boekhoudsoftware 

wordt ontvangen en verwerkt zonder risico op invoer – en/of herkenningsfouten. 

Elektronische facturatie bestaat al langere tijd bij de grotere retailers en productiebedrijven. Voor 

een veilige en efficiënte afhandeling van de facturatie is een markt ontstaan van Billing Servers 

Providers (BSP ’s). De BSP ’s treden op als intermediair tussen verzenders en ontvangers van 

facturen, zij leveren het netwerk waar de facturen mee verstuurd worden. 

De vraag naar elektronische facturatie is zeker aanwezig bij ondernemers. Resultaten van een SRA-

onderzoek naar elektronisch factureren in het MKB laat zien dat 65% van de ondernemers de 

facturen graag elektronisch wil verwerken, maar het niet doet vanwege de te hoge kosten van 

reguliere oplossingen. 

In 2013 is “Simplerinvoicing” opgericht, een samenwerkingsverband van verschillende 

facturatiedienstverleners, softwareleveranciers en het Ministerie van Economische Zaken. Door dit 

samenwerkingsverband zijn een aantal standaarden bepaald voor de gegevensuitwisseling tussen 

verschillende dienstverleners. De netwerken van verschillende BSP ‘s zijn aan elkaar gekoppeld 

waardoor het MKB nu ook gebruik kan maken van deze netwerken en elektronisch facturen kan 

gaan uitwisselen. 

Het voorgeschreven, gestandaardiseerde bestandsformaat voor facturen voorkomt type- of 

herkenningsfouten bij de boekingen. Dit is bij scan en herken oplossingen niet altijd het geval. 

Elektronisch factureren is zeker ook voor accountantskantoren een toegevoegde waarde. De 

                                                           
14 www.simplerinvoicing.org 

15 http://www.invoicesharing.com/?lang=nl 
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ondernemers hebben de mogelijkheid om de accountant te machtigen, zodat een kopie van de 

factuur rechtstreeks in de administratie bij de intermediair terecht komt. Hierdoor blijft de 

ondernemer eigenaar van zijn documenten en kan de factuur nog steeds geaccordeerd en betaald 

worden. De ondernemer verstuurt uitgaande facturen en accordeert inkomende facturen, terwijl 

de accountant deze transacties geautomatiseerd verwerkt. Veel grote software pakketten zijn al 

aangesloten bij “Simplerinvoicing” zoals Exact, Unit4, Afas en Visma. 

Sinds eind 2013 is Invoicesharing uit Rotterdam als start-up begonnen met een kosteloze e-

facturatiedienst. Invoicesharing transformeert de facturen van de diverse groothandels en andere 

organisaties, die veel facturen verzenden, naar bijvoorbeeld UBL2.0. Invoicesharing stuurt deze 

door naar een in te stellen ontvangende partij (bijvoorbeeld een accountantskantoor) ten behoeve 

van het importeren in de boekhouding. Indien deze start-up de minimale volume weet te behalen, 

kan dit de gewenste doorbraak zijn om de factuurstroom te optimaliseren en te automatiseren. 

De belangrijkste voordelen voor de ondernemer zijn: 

 Besparing van tijd en geld; niet meer handmatig facturen vouwen, versturen en brieven 

openen.  

 Automatische verzending, optioneel inclusief fiattering workflow, naar de boekhouding. 

 Snellere verwerking van facturen en minder fouten. 

 Meer detailinformatie op de grootboekkaarten door automatische boeking per factuurregel. 

 Meer controle en tijdige betaling van facturen. 

 Milieuvriendelijk. 

Vanaf 2009 gelden er geen extra eisen meer voor de elektronische factuur. Om de drempel tot 

elektronisch factureren zo laag mogelijk te maken, heeft de overheid de regels vereenvoudigd: 

 Het is niet meer verplicht een papieren kopie van een elektronische factuur te bewaren voor 

de belastingdienst. 

 De regels voor elektronische facturen zijn gelijkgetrokken met die van papieren facturen. 

 De elektronische handtekening is niet meer verplicht. 

Gaat Elektronisch factureren de komende jaren scannen en herkennen verdringen?16  

Elektronisch factureren gaat het scannen en herkennen van boekingsdocumenten in de toekomst 

voor een belangrijk deel overbodig maken. 

Elektronisch facturering komt nog door onderstaande punten langzaam van de grond; De 

organisaties Simplerinvoicing en InvoiceSharing willen hier op korte termijn verandering brengen. 

De verwachting is dat dit niet op zeer korte termijn zal gebeuren, omdat: 

 Het nog jaren duurt voordat E-facturering de overhand heeft in alle branches. 

 Er naast e-facturen nog andere boekingsdocumenten zijn die voor scannen en herkennen in 

aanmerking komen. 

 Softwareleveranciers eerst volledig klaar moeten zijn voor elektronisch factureren. 

 Accountantskantoren eerst de software die geschikt is voor elektronisch factureren moeten 

                                                           
16 Scannen en herkennen: hot or not? van Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED     
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uitrollen voor hun eigen en hun klantadministraties. 

 Er in de praktijk nog veel diverse en tegenstrijdige UBL 2.0 standaarden zijn. 

 

4.7.7. DIGITALE SAMENSTELDOSSIERS EN WERKPROGRAMMA’S 

Het digitaal samensteldossier is gericht op de samenstelpraktijk binnen de accountancy. Met het 

digitaal samensteldossier kunnen periodiek, op elk gewenst moment, cliëntadministraties 

geautomatiseerd op juistheid en volledigheid gecontroleerd worden. In de dossiers moeten 

standaardcontroles ingebouwd zijn die op elk moment uitgevoerd kunnen worden en waarvan de 

resultaten in de vorm van ‘stoplichten’ kunnen worden gepresenteerd. Bij raadplegen van het 

dossier kan in één oogopslag gezien worden wat de voortgang in het samenstelproces is en welke 

onderdelen nog gecontroleerd en aangesloten moeten worden. Naast de cijfermatige 

standaardcontroles kunnen nu ook zelf controles toegevoegd en ontwikkeld worden. Zoals 

controles op kengetallen, performance indicatoren of bijvoorbeeld cijferanalyses. De 

afwijkingsmarges kunnen zelf bepaald worden en springen op 'rood' wanneer ze daadwerkelijk 

afwijken van de op voorhand ingestelde marge. Denk hierbij ook aan controle op de 

omloopsnelheid van de voorraad of een cijferanalyse waarbij een range van grootboekrekeningen 

wordt getoond die bijvoorbeeld meer dan 10 % van het vorige boekjaar afwijken. Wanneer 

controles afwijken en dus niet correct worden bevonden, zoomt men eenvoudig vanuit het 

dashboardscherm door naar de onderliggende mutaties. Als uit de controles blijkt dat een extra 

handeling noodzakelijk is, kan deze geautomatiseerd binnen de software worden uitgevoerd. De 

uitgevoerde controles worden automatisch ingevoerd in het toe te passen werkprogramma.  

 

4.7.8. CONTINUOUS MONITORING/AUDITING17 

Continuous Monitoring/Auditing is een geautomatiseerd rapportageproces, dat continu financiële 

en operationele transacties vergelijkt met de voorgeschreven norm.  

Voortdurende veranderingen in de organisatie en de omgeving van de klanten, wet- en regelgeving 

verhogen de druk op mensen, processen en kosten. Wanneer de klant niet in staat is om zich tijdig 

aan te passen aan deze veranderingen, komt niet alleen de concurrentiepositie in gevaar, maar kan 

dit zelfs gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming. 

Wanneer Continuous Monitoring/Auditing op een effectieve en weloverwogen manier wordt 

toegepast, kan dit klanten helpen om op een beheerste manier de belangrijkste risico’s te 

adresseren. 

Continuous Monitoring/Auditing is ondersteunend in het proces om afwijkingen eenvoudiger en 

sneller te signaleren, te monitoren en te voorkomen, en wel in sterkere mate dan mogelijk is met 

traditionele benaderingen.  

Vaak ervaren organisaties de kosten voor implementatie van Continuous Monitoring/Auditing als 

                                                           
17 Onderzoek KPMG Continuous Auditing en Monitoring  
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een struikelblok. Men vergeet echter veelal dat Continuous Monitoring/Auditing na implementatie 

een eenvoudige en effectieve Monitoring/Auditing van risico’s en afwijkingen in 

beheersingsmaatregelen mogelijk maakt, tegen relatief lage kosten die in het niet vallen bij de 

consequenties van de gevaren die de integriteit van een organisatie bedreigen. 

In sommige dashboards is eenvoudige Continuous Monitoring/Auditing opgenomen. 

 

4.7.9. DASHBOARDEN18 

Een dashboard is een visuele weergave van een aantal brokken informatie. Voor een organisatie 

kan met een dashboard in één keer duidelijk zijn of het winstgevend of verlieslijdend is. 

Vaak is meer dan voldoende managementinformatie beschikbaar, maar deze informatie bevindt 

zich geregeld in lijvige cijferrapporten, hetgeen tijdrovend en niet altijd overzichtelijk is. 

Dashboarden geeft de ondernemer direct inzicht in de financiële situatie van zijn onderneming. 

Onderstaand vind u een afbeelding van een dashboard. 

 

Het dashboard komt op de entreepagina nadat de ondernemer is ingelogd op de betreffende 

software. 

 

Grofweg kan dashboardinformatie onderverdeeld worden in financiële informatie en operationele 

                                                           
18 www.accountant.nl Dashboards in accountancy mei 2014 

http://www.accountant.nl/
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informatie. 

Het gaat hierbij om: 

 Analyseren; tijdvakken vergelijken, trends, branchevergelijking. 

 Monitoren; bijvoorbeeld budgetbewaking. 

 Simuleren (what-if); wat betekent bijvoorbeeld een bepaalde investering voor de 

liquiditeitspositie.  

De informatie wordt vaak weergegeven in de vorm van KPI ’s (zie paragraaf 4.7.10). Hoewel 

financiële informatie het meest wordt gebruikt binnen dashboards, is operationele informatie voor 

de gebruiker vaak het meest relevant. Voorbeelden zijn: aantal eindproducten per tijdseenheid, 

omloopsnelheid per artikel en verkopen per m2 verkoopoppervlakte. De accountant kan bepalen 

welke klant welke informatie vanuit de boekhouding op zijn dashboard te zien krijgt. Door een 

bericht op het dashboard kan de accountant de ondernemer wijzen op een negatieve ontwikkeling 

van één van de prestatie-indicatoren. 

Op basis van de dashboard informatie kan de accountant de klant adviseren en samen met de klant 

nagaan waardoor de afwijkingen zijn ontstaan. Dashboarden is dus een tool voor toepassing van 

Continuous Monitoring/Auditing. 

Het aanbod van dashboards is als volgt onderverdeeld in de markt: 

 Dashboards als onderdeel van bestaande softwaresystemen. 

 Standaard dashboardsystemen. 

 Maatwerk dashboards. 

 

4.7.10. KRITISCHE SUCCES FACTOREN19 20 

Kritische Succes Factoren (KSF) zijn factoren die van beslissend belang zijn voor het al dan niet 

behalen van een vooraf gesteld doel. Deze factoren zijn in elke organisatie aanwezig. Het zijn 

noodzakelijke voorwaarden voor het succes van een onderneming. 

De KSF zijn een eigenschap van de in- of externe omgeving, die een belangrijke invloed hebben op 

het behalen van doelstellingen en strategie van een organisatie. Het kan gaan om bepaalde 

activiteiten of processen die van groot belang zijn. KSF hebben bijvoorbeeld vaak betrekking op 

kwaliteit, kostprijs, levertijd en klanttevredenheid. Welke factoren cruciaal zijn voor succes, is per 

organisatie en per doelstelling of strategie verschillend. 

De KSF en strategische doelen worden meetbaar gemaakt door middel van een prestatie-indicator 

(ook Key prestatie-indicator of KPI genoemd). Deze meeteenheid wordt uitgedrukt in een getal of 

percentage. Doelen zijn in feite de gewenste score op een prestatie-indicator. Dát wat werkelijk 

moet worden bereikt om succesvol te worden. 

Een instrument bij het bepalen van de KSF is de Balanced ScoreCard (BSC) van Kaplan en Norton 

                                                           
19 Boek: Hoofdlijnen bestuurlijke informatievoorziening ; Eddy Vaassen, Roger Meuwissen, Bram Beek    
20 https://www.managementsite.nl/kpi-prestatie-indicatoren-dashboard  

https://www.managementsite.nl/kpi-prestatie-indicatoren-dashboard
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(1996). Zij hebben de BSC geïntroduceerd als een instrument om financiële prestatiemaatstaven in 

balans te brengen met niet financiële prestatiemaatstaven. Het belangrijkste uitgangspunt in hun 

model is dat niet- financiële indicatoren bepalend zijn voor de financiële indicatoren en daarom 

moeten worden gevolgd door middel van een uitgebalanceerde informatievoorziening. 

Onderstaand vindt u een voorbeeld van een Balanced ScoreCard. 

 

 

4.7.11. CLOUD COMPUTING21 

Cloud Computing is het via internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en 

gegevens. De Cloud staat voor een netwerk dat met alle computers die erop aangesloten zijn een 

soort 'wolk van computers' vormt, waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke 

computer(s) de software draait of waar die computers precies staan. De gebruiker hoeft op deze 

manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is dus ook niet 

verantwoordelijk voor het onderhoud.  

 

                                                           
21 Brochure NBA ; ICT Trends , kansen en bedreigingen voor de MKB-accountant maart 2015 en NBA Brochure MKB-

accountant en Cloud computing november 2014 
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De kenmerken van Cloud Computing zijn als volgt weer te geven: 

 Toegang tot applicatie en data kan alleen met een internetverbinding. 

 Gebruikers delen bronnen (bijvoorbeeld opslagruimte, rekencapaciteit, servers) met elkaar. 

 De omgeving is naar rato van de gebruikersbehoefte flexibel op te schalen of in te krimpen. 

 De dienstverlening vindt plaats onder strikt gemonitorde en beveiligde condities. 

 Afrekenmodellen gaan uit van betaling naar gebruik en verbruik in plaats van betaling voor 

eigendom. 

Cloud Computing brengt op zich niet veel nieuwe bedrijfsrisico’s met zich mee. Veel bedrijfsrisico’s 

bestaan op dit moment ook al bij het gebruik van automatisering in eigen huis of bij uitbesteding 

aan een derde partij. Belangrijk kenmerk van Clouddiensten is dat een derde partij deze aanbiedt 

en dat de gebruiker zelf directe invloed heeft op de inhoud en de kwaliteit van de dienst(verlening) 

inclusief de interne beheersing. Die invloed kan de gebruiker uitoefenen door te kiezen voor een 

bepaald dienstconcept (Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a 

Service (SaaS) of Business Proces as a Service (BPaas) en een bepaald toepassingsmodel (Public, 

Private, Hybride of Community Cloud).  

In de accountancy wordt meestal gebruik gemaakt van SaaS de zogenaamde “standaard” 

Clouddiensten. 

Deze diensten hebben betrekking op standaard toepassingen, die gericht zijn op de ondersteuning 

van de gebruikelijke bedrijfsprocessen, zoals het voeren van een financiële- en/of 

personeelsadministratie, het vastleggen en onderhouden van CRM-gegevens, opzet en onderhoud 

van de bedrijfswebsite of het ondersteunen van kantoorprocessen. 

In het kader van de samenstellingsopdracht moet de accountant wel voldoende inzicht in het 

administratief systeem en de administratieve vastleggingen hebben om de opdracht te kunnen 

uitvoeren. In dit kader zal mogelijk enige aandacht aan Cloud Computing van de klant moeten 

worden besteed. 

Er is echter nog een belangrijke reden waarom de accountant inzicht zou willen hebben in de 

kwaliteit van de ICT. Dat is de mogelijkheid om de klant, gelet op de adviesfunctie, te wijzen op 

potentiële risico’s bij het gebruik van ICT. Als de klant er prijs op stelt, kan hij desgevraagd 

ondersteund c.q. geadviseerd worden bij het adequaat inrichten van de ICT in de bedrijfsvoering. 

 

4.7.12. APPS22 

Een app is een software applicatie die op een smart Phone, tablet of een ander elektronisch mobiel 

apparaat draait. Met behulp hiervan kunnen eenvoudig extra functies aan een mobiel apparaat 

worden toegevoegd, wat leidt tot multifunctionele communicatie apparatuur. 

Apps zijn gemaakt en ontwikkeld om het gebruikers makkelijker te maken. 

Bedrijven stellen inmiddels ook steeds vaker bepaalde diensten beschikbaar via een app om hun 

                                                           
22 Brochure NBA ; ICT Trends , kansen en bedreigingen voor de MKB-accountant maart 2015 
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bestaande dienstverlening te ondersteunen c.q. efficiënter te maken en om hun eigen merk te 

versterken.  

Zo heeft de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) voor in het MKB werkzame 

accountants de kantoren-app ontwikkeld. Ook is het mogelijk om een app op maat te ontwikkelen 

voor specifieke bedrijfsontwikkelingen. Een app biedt de mogelijkheid tot dashboarden (zie 

paragraaf 4.7.9). 

 

4.8. CONCLUSIE 

Als gevolg van demografische ontwikkelingen liggen er voor de MKB-accountant kansen op extra 

advies op het gebied van bedrijfsbeëindiging, pensioen en vermogensbeheer. 

De economische crisis heeft grote invloed gehad op de accountancybranche. De MKB-ondernemer 

is prijsbewuster geworden en kritischer gaan kijken naar de diensten van zijn accountant dan voor 

de economische crisis. De MKB-ondernemer is minder honkvast geworden. Daarnaast heeft de 

komst van andere verdienmodellen ervoor gezorgd dat de verwerking van financiële administraties 

ook veel goedkoper kan worden aangeboden dan volgens het traditionele model op basis van uren.  

Het toepassen van nieuwe verdienmodellen kan zorgen voor behoud van klanten. 

Opleiden en/of herstructurering van medewerkers is noodzakelijk als gevolg van nieuwe eisen die 

gesteld worden aan medewerkers (de rol van assistent-accountant wordt meer een adviesrol), en 

daarnaast zorgt digitalisering voor het verdwijnen van relatief eenvoudig werk. 

RGS en SBR zal leiden tot een efficiency slag in het verwerken van de financiële administratie, 

waardoor er meer tijd vrijkomt voor tijdige en toekomstgerichte advisering. 

Zoals uit paragraaf 4.7 blijkt zijn er vele (nieuwe) producten, diensten en methoden op de markt die 

toegepast kunnen worden om de dienstverlening van het kantoor te veranderen van traditioneel 

accountancy werk naar “tijdige” en “toekomstgerichte” advisering op basis van continu bijgewerkte 

administraties en rapportages.  
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5. ONDERZOEKSONTWERP 

 

5.1. DE CONTEXT 

Het kwantitatief onderzoek wordt met name gedaan aan de hand van door desk research 

verzamelde gegevens van Nederlandse publicaties op internet. 

Het kwalitatief onderzoek wordt gedaan door een vragenlijst te sturen naar ruim 60 beleidsbepalers 

in de accountancy branche. 

 

5.2. PROCEDURES EN RESPONDENTEN 

De volgende onderzoeken zijn gedaan: 

5.2.1. KWANTITATIEF ONDERZOEK 

Door middel van desk research in 2015 is informatie verzameld ter onderbouwing van het 

theoretisch kader zoals besproken in hoofdstuk 4. De informatie is verzameld aan de hand van het 

lezen van vakstudienieuws, brochures, publicaties, visiedocumenten en columns van 

beleidsbepalers op het internet. En het volgen van een symposium van de Hogeschool van 

Amsterdam. 

5.2.2. KWALITATIEF ONDERZOEK 

5.2.2.1. ONDERZOEK BELEIDSBEPALERS (BIJLAGE1) 

Er is gedurende de periode februari en maart 2015 gestructureerd kwalitatief onderzoek (op basis 

van het overzicht van kwalitatieve dataverzamelingstechnieken van Madill & Gough, 2008) gedaan. 

Door gebruik te maken van de online enquête tool van “Enquêtes maken” is per e-mail een 

vragenlijst van 20 vragen (10 open en 10 gesloten vragen) verzonden aan beleidsbepalers in de 

accountancy branche. Er zijn 63 respondenten benaderd. Eén respondent heeft aangegeven niet 

aan het onderzoek deel te nemen omdat deze niet werkzaam is in de samenstelpraktijk, 10 

respondenten hebben niet gereageerd en 52 respondenten hebben de vragenlijst volledig ingevuld. 

De respondenten kunnen onderverdeeld worden in: 

 Accountants en adviseurs 

 Branche adviseurs 

 Branche organisaties 

 Software Leveranciers 

 Belastingdienst 

 Banken 
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5.3. INSTRUMENTEN 

Bij de in februari 2015 verzonden vragenlijst met 20 vragen is gekozen voor 2 verplichte open 

vragen en 10 verplichte gesloten vragen waarbij de respondenten hun keuze in de daaropvolgende 

8 niet verplichte open vragen konden toelichten. De aanvullende open niet verplichte vragen zijn 

gemiddeld voor 62% beantwoord. 

Welke nieuwe producten, diensten en/of methoden de toekomst hebben werd gemeten door de 

gesloten vraag: “Welke (nieuwe) producten/methoden hebben volgens u de toekomst in een MKB-

accountantskantoor van de toekomst”. De respondenten werd gevraagd 13 keuzes te sorteren op 

volgorde van belangrijkheid (vraag 1). In de daaropvolgende vraag kregen de respondenten de 

keuze om de vraag toe te lichten (vraag 2). Deze aanvullende vraag is door 38 van de 52 

respondenten beantwoord (73%). 

 

5.4. ANALYSES 

De resultaten van de online enquête verzonden aan de beleidsbepalers en het in paragraaf 3.4 

genoemde eerder gedane onderzoek van XBRL voor accountants in juni 2012 worden in het 

volgende hoofdstuk besproken. 

De volledige uitkomst van de online enquête is terug te vinden in bijlage 1.  

  



Pagina 25 van 63 

 

6. RESULTATEN EN ANALYSE 

 

 

 

6.1. ONDERZOEK BELEIDSBEPALERS IN DE ACCOUNTANCY BRANCHE 

Zoals in paragraaf 5.2.2 is besproken zijn er 63 respondenten benaderd, waarvan 52 respondenten 

de vragenlijst volledig hebben ingevuld (ruim 82%). Hieruit blijkt dat het onderwerp leeft in de 

accountancy branche. Het type klant dat deze beleidsbepalers vertegenwoordigd komt vooral uit 

het klein- en middelgroot bedrijf. Hetgeen is beantwoord aan de hand van vraag 17 uit de enquête. 

De onderzoeksvraag die centraal in deze enquête staat luidt als volgt: Welke (nieuwe) 

producten/methoden zijn er op de markt om de dienstverlening van een accountantskantoor 

zodanig te veranderen om verschuiving van traditionele werkzaamheden naar tijdige en 

toekomstgerichte advisering te realiseren en zodoende concurrerend te blijven met andere 

accountantskantoren voor het MKB? 

 

6.1.1. PRODUCTEN EN DIENSTEN 

 Deze paragraaf heeft betrekking op vraag 1 en 2 van de enquête uit bijlage 1. 

In het onderzoek is een vraag opgenomen welke producten, diensten en/of methoden de toekomst 

hebben in een modern MKB-accountantskantoor. De respondenten hebben keuze gehad uit 14 

opties welke in de vervolgvraag zijn toegelicht. Het resultaat van deze vraag is in onderstaande 

tabel weergegeven. Het laagste gemiddelde geeft de meeste voorkeuren aan. 

Vraag 1: Welke producten en/of methoden hebben volgens u de toekomst in een MKB-accountantskantoor 

van de toekomst? Graag sorteren op volgorde van belangrijkheid. 

Plaats Product en/of methode Gemiddelde 

1 Prognoses                  4,94  

2 Continuous Monitoring/Auditing/alerting                  5,42  

3 Cashflow analyses                  5,94  

4 Dashboarding                  6,23  

5 Online samenwerken met klant                  6,25  

6 Online boekhouden                  6,31  

7 Benchmarken                  6,50  

8 KPI-rapportages                  6,65  

9 'What-if analyses'                  7,00  

10 E-facturering                  9,23  

11 Scan-Herken                  9,35  

12 Online dossier                  9,73  

13 Overige advies               10,45  
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14 Online Werkprogramma               10,83  

Uit de aanvullingen op de antwoorden van bovenstaande vraag 1 komt tevens naar voren dat veel 

van bovenstaande opties met elkaar samenhangen zoals online boekhouden en elektronisch 

factureren; KPI rapportages, dashboarden en continuous Monitoring/Auditing; online 

werkprogramma en online dossier. Het een kan niet los van het ander gezien worden. Verder valt 

op dat er een grote verscheidenheid in de antwoorden is. Wat de ene beleidsbepaler als beste optie 

heeft kan een andere als slechtste optie hebben. Uit de aanvullende antwoorden komt ook naar 

voren dat strategisch advies van belang zal worden als dienst van de accountant. “Verder zullen 

eerst de administratieve processen van de klant op orde moeten zijn, pas daarna kunnen tools als 

continuous Monitoring/Auditing/alerting  en what/if analyses van waarde zijn (respondent)”. Online 

werken impliceert volgens de respondenten ook online werkprogramma, online boekhouden en 

online dossiervorming en moet thans al worden toegepast en wordt daarom lager gerangschikt. 

Ten slotte blijkt uit de antwoorden dat Scan en Herken op termijn achterhaald wordt door 

elektronisch factureren. 

 

6.1.2. GEVOLGEN MOGELIJKE VERANDERINGEN VOOR ORGANISATIE EN MEDEWERKERS 

 Vraag 3 en 4 van de enquête uit bijlage 2. 

Om hier een beeld van te krijgen hebben de respondenten keuze gehad uit 5 opties waarbij 

aangegeven kon worden welke optie de meeste impact zou hebben op de organisatie en 

medewerkers van een accountantskantoor. Het resultaat van deze vraag is in onderstaand diagram 

weergegeven. 

Vraag 3: Mogelijke veranderingen in de toekomst voor het MKB accountantskantoor, graag sorteren op mo-

gelijke inkomstenbron of besparing. 
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Uit de antwoorden is naar voren gekomen dat alle mogelijke veranderingen een aanzienlijk impact 

hebben. Het laagste gemiddelde (samenwerken met andere organisaties) geeft een 3,77 en het 

hoogste gemiddelde (verregaande automatisering) geeft zelfs een 5,37 bij een schaalgrootte van 1 

tot en met 6. 

Uit de aanvullingen op de antwoorden van vraag 3 blijkt dat het type medewerker belangrijk zal zijn 

om bovenstaande veranderingen in te passen in de organisatie. “De organisatie verandert van een 

organisatie die standaard producten levert op verzoek (jaarrekeningen en aangiften) naar een 

proactief netwerk. Dat vergt veel van bestaande medewerkers. Er wordt een andere attitude 

verwacht (respondent).” Tevens wordt als overige verandering aangegeven dat het traditionele 

werk meer “fabriekswerk” wordt op basis van een basisabonnement met weinig marge. Ten slotte 

is aangegeven dat kunstmatige intelligentie in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen: “Ik 

neem de stelling in dat over 5 jaar basisbegeleiding/advisering door middel van kunstmatige 

intelligentie door een avatar wordt afgewikkeld (respondent).” 

 

6.1.3. INFORMATIEBEHOEFTE VAN EEN ONDERNEMER 

 Vraag 10, 11, 12, 15 en 16 van de enquête uit bijlage 2. 

In het onderzoek is gevraagd (vraag 10) welke informatie een goede MKB-ondernemer nodig heeft 

om beter te kunnen ondernemen. Uit de antwoorden is naar voren gekomen dat tijdig ontvangen 

van (stuur)informatie op basis van een bijgewerkte en kwalitatief goed ingerichte administratie 

volgens de beleidsbepalers het belangrijkst is. Dit is mogelijk met dashboarden, kritische prestatie 

indicatoren en cash-flow bewaking. 

Daarnaast wordt benchmarken en het volgen van ontwikkelingen in de branche als belangrijke 

informatie veel genoemd. 

Als de klant bovenstaande informatie wil ontvangen kan dat gevolgen hebben voor de manier van 

aanleveren en/of verwerken van de administratie.  

Aan de beleidsbepalers is gevraagd (vraag 11) hoe de ondernemer overtuigd kan worden om de 

manier van aanleveren en/of verwerken te veranderen. De respondenten hebben keuze gehad uit 4 

opties welke in de vervolgvraag werd toegelicht. Het resultaat van deze vraag is in onderstaande 

tabel weergegeven. Het laagste gemiddelde heeft de meeste voorkeuren. 

Vraag 11: Vraag 10 kan leiden tot een andere manier van aanleveren van gegevens door de ondernemer. Hoe 

denkt u deze ondernemer te overtuigen om zijn manier van aanleveren te veranderen. 

Plaats   gemiddelde 

1 Het nieuwe product laten zien                   1,76  

2 Aangeven geen extra kosten voor de ondernemer                   2,52  

3 Beiden                   2,55  

4 Overig                   3,04  

Uit de aanvullende antwoorden van bovenstaande vraag komt ook naar voren dat als de klant het 
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product ziet en ervaart dat het voordelen voor hem oplevert, de bereidheid tot gewijzigde 

aanlevering van gegevens toeneemt. De klant moet overtuigd worden, de manier van presteren van 

het nieuwe product zal hierin een positieve bijdrage leveren.  

In onderstaand diagram is het resultaat weergegeven op de vraag of een ondernemer bereid is 

meer te betalen voor een nieuwe dienstverlening. 

Vraag 15. Bent u van mening dat klanten bereidt zijn meer te betalen voor de nieuwe dienstverlening. 

 

Bovenstaand diagram is toegelicht in vraag 16, waaruit blijkt dat de meeste beleidsbepalers 

verwachten dat de klant zeker bereid is meer te betalen voor diensten, mits deze een toegevoegde 

waarde hebben voor de ondernemer. Daarentegen zal de klant voor traditionele werkzaamheden, 

zoals samenstellen van jaarrekeningen en boekhouden, minder willen betalen. 

 

6.1.4. MOGELIJKE KNELPUNTEN BIJ DE TRANSFORMATIE NAAR DE NIEUWE MANIER VAN WERKEN 

 Vraag 5 van de enquête uit bijlage 2. 

In het onderzoek is de vraag gesteld welke knelpunten de beleidsbepalers verwachten bij de 

transformatie. Uit de antwoorden op deze vraag komt duidelijk naar voren dat de 

veranderingsbereidheid van het personeelsbestand de bottleneck vormt. Van het personeel wordt 

meer kennis op het gebied van automatisering verwacht en de attitude om zich meer als adviseur 

te profileren. Daarnaast levert de investering in het nieuwe werken niet direct rendement op, tijd is 

hierin een belangrijke factor. 

 “Accountantskantoren waarvan de eigenaar al op leeftijd is zullen niet overgaan op een ander 

business model, de kans dat zij voor hun pensionering de kosten terug hebben verdiend is klein 

(respondent)”. 
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“De factor mens & tijd wordt bepalend in de transformatie. Veranderingen kunnen te snel 

doorgevoerd worden, waardoor de medewerker of klant vervreemd van hun werkgever of 

dienstverlener (respondent)”. 

 

6.1.5. DE MEDEWERKER 

 Vraag 6,7,8 en 9 van de enquête uit bijlage 2. 

Hoe een medewerker het best gemotiveerd kan worden om veranderingen in zijn manier te 

bewerkstelligen is weergegeven in onderstaande tabel. Het laagste gemiddelde heeft de meeste 

voorkeuren. 

Vraag 6: Het werken met nieuwe producten en/of methoden heeft gevolgen voor de medewerkers van een 

MKB-accountantskantoor. Op welke wijze kan een medewerker in uw ogen het best gemotiveerd worden om 

veranderingen in zijn manier van werken te bewerkstelligen. 

Plaats Motivatie personeel Gemiddelde 

1 participeren in het veranderproces 1,85 

2 informeren over visie van het kantoor 2,04 

3 opleidingen/cursussen 2,96 

4 periodiek overleg inzake voortgang 3,56 

5 andere manieren 4,60 

 

Uit de aanvullende antwoorden van bovenstaande vraag komt ook naar voren dat er voldoende tijd 

gegeven moet worden om het veranderingsproces te doorlopen. “Een cultuur van verandering 

creëren (respondent).” Daarbij moet inzichtelijk gemaakt worden hoe de toekomst van de 

werknemer past in de visie van het accountantskantoor. “Weliswaar een kans geven, maar anders 

door selecteren. Mensen willen soms wel veranderen maar niet iedereen kan dat (respondent).” 

Ten slotte is het essentieel dat veranderingen niet alleen in de processen van de medewerkers 

moeten plaatsvinden maar ook op directie niveau. De wijzigingen moeten integraal in de 

kantoororganisatie worden neergelegd, rekening houdend met de stijl die past bij het kantoor en 

haar medewerkers. 

In het eerstvolgende diagram is het resultaat weergegeven op de vraag aan welk opleidingsniveau 

de medewerkers moeten voldoen. 

Vraag 8: Aan welk opleidingsniveau moeten medewerkers van een modern MKB-accountantskantoor gericht 

op de samenstelpraktijk voldoen.  
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Uit diagram komt duidelijk naar voren dat een HBO opleidingsniveau een vereiste is. De beleidsbe-

palers lichten dit toe in de aanvullende open vraag. Aangegeven wordt dat naast dit opleidingsni-

veau van de medewerker verwacht wordt dat er affiniteit met en kennis van automatisering is in 

combinatie met de wil om te veranderen. Daarnaast wordt er van de medewerker meer service ge-

richtheid verwacht. “Communicatie en verkoopvaardigheden worden belangrijker (respondent)”. 

Werkzaamheden op het gebied van MBO-opleidingsniveau zullen als gevolg van verdergaande au-

tomatisering verdwijnen. 

 

6.3.6. TIJDPAD OMSLAG NAAR NIEUWE MANIER VAN WERKEN 

 Vraag 13, 14, 18 en 19 van de enquête uit bijlage 2. 

De tijd dat een traditioneel accountantskantoor nodig heeft om meer tijdige en toekomstgerichte 

advisering te leveren op basis van continu bijgewerkte administratie is weergegeven in het eerstvol-

gende diagram. 

Vraag 13: Hoeveel tijd denkt u dat een traditioneel MKB-accountantskantoor nodig heeft om meer tijdige en 

toekomstgerichte advisering op basis van continu bijgewerkte administraties en rapportages te leveren. 
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Bijna de helft van de beleidsbepalers is van mening dat een traditioneel accountantskantoor hier 

meer dan twee jaar de tijd voor nodig heeft. ”Het ombouwen van een kantoor vergt verschillende 

stappen die tijd kosten. Automatisering aanpassen; leren werken met die automatisering; nieuwe 

producten inpassen; klanten moeten hiermee leren werken. Ondertussen moet het personeel een 

omslag maken (respondent).”  

Of er bij de omslag gebruik gemaakt moet worden van mensen uit andere branches wordt weerge-

geven in onderstaand diagram. 

Vraag 18: Bent u van mening dat bij de verandering van traditionele accountantswerkzaamheden naar tijdig 

en toekomstgerichte advisering mensen uit andere branches aangetrokken moeten worden. 
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Driekwart van de respondenten vindt dat gebruik gemaakt moet worden van mensen uit andere 

branches. Er wordt vooral gedacht aan IT-specialisten en bedrijfskundigen. 

Deze personen hoeven niet altijd op de loonlijst te staan. “Deze mensen kunnen ook gevonden wor-

den door het aangaan van (strategische) samenwerkingsverbanden (respondent).” 

 

6.2.  ONDERZOEK INFORMATIEBEHOEFTE ONDER MKB-ONDERNEMERS 

In het onderzoek van XBRL voor accountants in juni 2012, is een hoofdstuk besteed aan de 

informatiebehoefte van de MKB ondernemer (<50 medewerkers). Op basis van 62 bruikbare 

enquêtes, blijkt dat de MKB ondernemer niet zit te wachten op portalen, maar dat ze wel tevreden 

zijn over de standaard werkzaamheden van de accountant. Daarnaast is gerapporteerd dat de MKB-

ondernemer in ruim 50% van de onderzoeken een acht of hoger gaf voor de jaarrekening. Slechts 5 

van de 62 respondenten geeft aan dat men maandelijks een financiële rapportage wil ontvangen en 

zelfs 25,8 % geeft aan dat men geen financiële rapportages wil ontvangen van hun intermediair. 

De MKB-ondernemers die de enquête hebben ingevuld sturen hun organisaties op omzetcijfers, 

bankstanden en te onderscheiden standen van de orderportefeuille. 

In de dienstverlening stuurt 66,7 van de respondenten op omzetcijfers en 53,8% op 

orderportefeuille, bij industrie is dit 70% op omzetcijfers en voor 60% op kasstromen en 

orderportefeuille en bij de groothandel is dit 55,6% op tussentijdse cijfers en 44,4% op omzetcijfers, 

liquiditeit, orderportefeuille en realisatie versus begroting.  

De respondenten willen over de volgende punten geadviseerd worden door hun intermediair: 

 Fiscale wijzigingen, tips, mogelijkheden, aspecten van bedrijfsopvolging. 

 Algemene ontwikkeling en efficiency op administratief en fiscaal gebied. 

 Op het bedrijf betrekking hebbende financiële zaken. 

 Ontwikkelingen met betrekking tot personeelszaken, subsidies en wetgeving. 

 Tussentijdse bijsturing. 

 Verzekeringen, financieringen en investeringsvoordelen. 

 Specifieke kwesties die van toepassing zijn op de onderneming/ondernemer. 
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

7.1. INLEIDING 

Het doel van het onderzoek was om aan te tonen op welke wijze een kantoor binnen enkele jaren 

over kan gaan van traditioneel accountancywerk naar tijdige en toekomstgerichte advisering op ba-

sis van continu bijgewerkte administraties en rapportages. Welke (nieuwe) producten en/of metho-

den zijn er op de markt om de dienstverlening van het kantoor zodanig te veranderen om concurre-

rend te blijven met andere accountantskantoren voor het MKB. 

Op basis van de interviews van beleidsbepalers en softwareleveranciers is het duidelijk dat er di-

verse processen binnen het samenstel proces in de nabije toekomst vergaand te optimaliseren en 

te automatiseren zijn. Momenteel worden namelijk veel werkzaamheden handmatig en repeterend 

gedaan omdat men dat zo gewend is of omdat dit volgens een werkprogramma is voorgeschreven. 

Ook zijn er veel signaleringen van mogelijke fouten en ontbrekende informatie zowel bij de onder-

nemer als bij de accountant bijna volledig te automatiseren. Er is echter nu weinig prikkel bij organi-

saties om de zaken vergaand te optimaliseren/automatiseren omdat dit ten koste gaat van de om-

zet. Veel organisaties werken nog middels uren maal tarief. Om de efficiencyprikkel te stimuleren 

moeten de kantoren eerst transformeren naar een abonnementsmodel, waarbij juist de cliënt ge-

prikkeld moet worden om het juiste materiaal, foutloos, volledig en op tijd aan te leveren. De cliënt 

ziet nog te weinig het voordeel om het materiaal foutloos, tijdig en volledig aan te leveren waar-

door de medewerker van het kantoor het in één keer kan afwerken. Wanneer dit inzicht er wel 

is/komt, is het pas effectief om de processen vergaand te automatiseren. Dit zal wel ten koste gaan 

van arbeidsplaatsen en het IT budget verhogen.   

De reacties van de respondenten waren unaniem zeer enthousiast over de gekozen aanpak, door 

selectief die mensen te benaderen die een zienswijze hebben op deze branche. Dat verklaart ook 

de zeer hoge bereidheid tot reageren (ruim 82%), ook op de open vragen is er zeer uitgebreid 

beantwoord (62%), waardoor ik een perfect beeld heb verkregen op de accountancy markt. Dit 

blijkt ook uit het feit dat ik door diverse partijen (software leveranciers, accountantsorganisaties en 

uitgevers) ben benaderd of ze dit document mogen gebruiken voor diverse doeleinden. 

 

7.2. PRODUCTEN EN DIENSTEN 

Uit het onderzoek onder beleidsbepalers is naar voren gekomen dat producten als Prognoses 

geven, Continuous Monitoring/Auditing en Alerting, Cashflow Analyses en Dashboarding de 

toekomst hebben. Echter, deze producten zijn alleen goed te hanteren indien de administratieve 

processen van de klant op orde zijn. Hier ligt een uitdaging voor het kantoor. 

Als eerste moet er gekeken worden hoe de aanlevering en/of verwerking van de administraties 

geoptimaliseerd kunnen worden. Dit kan door gebruik te maken van nieuwe producten op markt 

zoals digitale samensteldossiers, werkprogramma’s (paragraaf 4.7.7) en meer samenwerken met de 

klant middels portalen (paragraaf 4.7.3.1). 



Pagina 34 van 63 

 

Ten tweede moet de klant overtuigd worden dat hij zijn administratie op een andere manier 

verwerkt of aanlevert. Pas dan ontvangt hij informatie die up to date en toekomst gericht is. Uit het 

onderzoek onder beleidsbepalers is gebleken dat het kantoor moet laten zien dat het nieuwe 

product voordelen voor de klant oplevert. De klant moet overtuigd worden (paragraaf 6.3.3). Pas 

als deze processen op orde zijn zullen de eerder in deze paragraaf genoemde producten van 

toegevoegde waarde worden voor de klant en is deze ook bereid meer te betalen voor het 

“nieuwe” product. 

Daarentegen wil de klant niet meer betalen voor de traditionele werkzaamheden zoals boekhouden 

en samenstellen van jaarrekeningen. 

Uit het onderzoek onder beleidsbepalers komt verder naar voren dat het product Scan en Herken 

achterhaald zal worden door Elektronisch factureren. 

Op korte termijn wordt echter niet verwacht dat Elektronisch factureren veel toegepast gaat 

worden in alle branches (paragraaf 4.7.6). Vanuit dit oogpunt is het in gebruik nemen van een van 

deze producten door het kantoor niet aan te raden 

 

7.3. INFORMATIEBEHOEFTE 

In het onderzoek van XBRL voor accountants, gedaan in juni 2012, is een hoofdstuk besteed aan de 

informatiebehoefte gezien vanuit de MKB-ondernemer. Uit dit onderzoek blijkt dat de 

ondernemers vooral proactief en tijdig geadviseerd willen worden over fiscaliteit, wet- en 

regelgeving en advies willen ontvangen over tussentijdse bijsturing.  

Het gaat de MKB-ondernemers dus niet om meer financiële rapportages op zich, maar wel om 

tijdige, toekomstgerichte stuurinformatie op basis van deze rapportages. 

Uit het onderzoek gedaan onder beleidsbepalers komt eveneens naar voren dat tijdige 

(stuur)informatie het belangrijkst is. Dit moet gebeuren op basis van een bijgewerkte en kwalitatief 

goed ingerichte administratie (paragraaf 6.3.3). 

Daarnaast wordt door de beleidsbepalers benchmarken en ontwikkelingen in de branche als 

belangrijke informatiebehoefte gezien. Deze informatiebehoefte komt niet naar voren uit het 

onderzoek onder de MKB-ondernemers. Hier is nader onderzoek gewenst, want door software 

leveranciers en branche organisaties wordt veel tijd gestopt in deze informatievoorziening, maar de 

MKB-ondernemer lijkt hier niet veel behoefte aan te hebben. 

 

  

7.4. IMPACT OP DE ONDERNEMING EN MEDEWERKERS 

Uit de antwoorden van het onderzoek onder beleidsbepalers komt naar voren dat alle aangegeven 

veranderingen een behoorlijke impact zullen hebben op de medewerkers en de onderneming. De 

veranderingen in het kader van verregaande automatisering zullen echter de meeste impact 
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hebben (paragraaf 6.3.2). Daarnaast zullen als gevolg van automatisering de werkzaamheden op 

MBO-niveau gaan verdwijnen.  

Er wordt echter een andere attitude verwacht van de medewerkers. Er wordt van de medewerkers 

verwacht dat zij meer adviseur worden. De vraag is of zij bereid en in staat zijn te veranderen. In dit 

proces kunnen zij het best gestimuleerd worden door participatie in het veranderproces, door 

informatie over de visie van het kantoor en door opleidingen (paragraaf 6.3.5). Met name de kennis 

op automatiseringsgebied moet verbeterd worden. 

De medewerkers moeten gesteund worden door mensen van andere branches, denk hierbij aan IT-

specialisten en bedrijfskundigen (paragraaf 6.3.6). Deze hoeven niet op de payroll te staan maar 

kunnen ook gevonden worden door gebruik te maken van samenwerkingsverbanden. 

 

7.5. TIJDPAD 

De tijd die een traditioneel accountantskantoor nodig heeft om meer tijdige en toekomstgerichte 

advisering te leveren wordt door bijna de helft van de respondenten ingeschat op meer dan twee 

jaar.  

 

 

7.6. ALGEMEEN 

De conclusie is dat veranderingen een aantal jaren vergen om door te voeren. De veranderingen 

moeten stap voor stap worden doorgevoerd en dit vergt tijd.  

 Stap 1: de automatisering aanpassen 

 Stap 2: leren werken met deze automatisering 

 Stap 3: de nieuwe producten inpassen 

 Stap 4: klanten moeten leren omgaan met de nieuwe producten 

Ondertussen moeten de medewerkers zich een andere manier van werken eigen maken, meer 

proactief worden.  

Belangrijk in het veranderingsproces is dat de veranderingen integraal door een kantoor gedragen 

moeten worden. Dit geldt dus voor de administratieve processen van de medewerkers maar ook 

voor partners van een kantoor. De visie van een kantoor moet door iedereen op een actieve manier 

naar buiten toe uitgedragen worden. De klant moet pro-actief overtuigd worden van het nut voor 

zichzelf en voor een accountantskantoor om gegevens tijdig en foutloos aan te leveren. 
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8. REFLECTIES 

 

8.1. REFLECTIE OP HET LITERATUUR ONDERZOEK 

De benodigde informatie heb ik met name geraadpleegd op internet aan de hand van publicaties en 

onderzoeken van beroepsorganisaties en door informatie van software leveranciers en bedrijven 

die de relevante producten en/of diensten verkopen. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van een 

publicatie van de Hogeschool van Amsterdam inzake SBR. Het geheel van deze informatie is goed 

bruikbaar geweest voor het onderzoek. 

Met de verzamelde literatuur was de probleemstelling en waren de onderliggende deelvragen goed 

te definiëren. Daarnaast bood de literatuur voldoende handvatten om het onderzoek uit te voeren. 

 

8.2. REFLECTIE OP GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODOLOGIE 

Ik vind dat met mijn onderzoek de doelgroep is bereikt aan de kant van beleidsbepalers. De respons 

is zeer groot geweest met ruim 82%. Daarnaast heb ik door gebruik te maken van een onderzoek uit 

2012 ook de kant van de MKB-ondernemers kunnen belichten.  
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10. BIJLAGEN 

 

10.1. ONDERZOEK BELEIDSBEPALERS MAART 2015 

10.1.1. HET ACCOUNTANTSKANTOOR VAN MORGEN 

10.1.1.1. VRAAG 1: WELKE PRODUCTEN EN/OF METHODES HEBBEN VOLGENS U DE TOE-

KOMST IN EEN MKB-ACCOUNTANTSKANTOOR VAN DE TOEKOMST. GRAAG SORTEREN OP 

VOLGORDE VAN BELANGRIJKHEID. * AANTAL DEELNEMERS: 52  

                               Niet van   

  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14. toepassing   

 ∑  % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑  % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ Ø ± 
Online boekhouden 10x 19,23 6x 11,54 3x 5,77 4x 7,69 3x 5,77 - - 1x 1,92 2x 3,85 6x 11,54 9x 17,31 3x  5,77 1x 1,92 2x 3,85 2x 3,85 - 6,31 4,27 
Prognoses 4x  7,69 9x 17,31 6x 11,54 9x 17,31 6x 11,54 - - 8x 15,38 3x 5,77 3x 5,77 2x 3,85 1x  1,92 - - 1x 1,92 - - - 4,94 2,92 
'What-if analyses' 6x  11,54 3x 5,77 3x 5,77 3x 5,77 3x 5,77 4x 7,69 5x 9,62 6x 11,54 6x 11,54 4x 7,69 1x  1,92 3x 5,77 2x 3,85 3x 5,77 - 7,00 3,86 
Cashflow analyses 1x  1,92 2x 3,85 10x 19,23 8x 15,38 4x 7,69 6x 11,54 5x 9,62 5x 9,62 3x 5,77 4x 7,69 4x  7,69 - - - - - - - 5,94 2,80 
Benchmarken 1x  1,92 4x 7,69 2x 3,85 8x 15,38 7x 13,46 9x 17,31 3x 5,77 5x 9,62 3x 5,77 3x 5,77 3x  5,77 1x 1,92 3x 5,77 - - - 6,50 3,10 
Scan-Herken 2x  3,85 1x 1,92 4x 7,69 1x 1,92 1x 1,92 3x 5,77 4x 7,69 2x 3,85 3x 5,77 4x 7,69 7x  13,46 8x 15,38 4x 7,69 7x 13,46 1x 9,35 3,86 
Online samenwerken met 
klant 11x 21,15 1x 1,92 2x 3,85 1x 1,92 6x 11,54 3x 5,77 4x 7,69 6x 11,54 8x 15,38 5x 9,62 4x  7,69 1x 1,92 - - - - - 6,25 3,52 
Online dossier 1x  1,92 1x 1,92 - - 1x 1,92 - - 2x 3,85 4x 7,69 6x 11,54 5x 9,62 5x 9,62 13x 25,00 9x 17,31 5x 9,62 - - - 9,73 2,69 
Online Werkprogramma -  - 2x 3,85 1x 1,92 1x 1,92 1x 1,92 1x 1,92 - - 3x 5,77 4x 7,69 5x 9,62 4x  7,69 12x 23,08 9x 17,31 9x 17,31 - 10,83 3,17 
KPI-rapportages 3x  5,77 3x 5,77 7x 13,46 2x 3,85 6x 11,54 6x 11,54 3x 5,77 6x 11,54 4x 7,69 4x 7,69 4x  7,69 - - 3x 5,77 1x 1,92 - 6,65 3,47 
E-facturering 1x  1,92 4x 7,69 3x 5,77 3x 5,77 2x 3,85 1x 1,92 3x 5,77 1x 1,92 3x 5,77 4x 7,69 6x  11,54 7x 13,46 8x 15,38 6x 11,54 - 9,23 4,11 
Dashboarding 4x  7,69 5x 9,62 6x 11,54 4x 7,69 7x 13,46 4x 7,69 4x 7,69 4x 7,69 3x 5,77 2x 3,85 1x  1,92 5x 9,62 3x 5,77 - - - 6,23 3,67 
Continuous monito-
ring/alerting 6x  11,54 8x 15,38 4x 7,69 5x 9,62 6x 11,54 9x 17,31 5x 9,62 1x 1,92 - - - - 1x  1,92 2x 3,85 4x 7,69 1x 1,92 - 5,42 3,67 
Overige advies 2x  3,85 3x 5,77 1x 1,92 2x 3,85 - - 4x 7,69 3x 5,77 2x 3,85 1x 1,92 1x 1,92 -  - 3x 5,77 8x 15,38 21x 40,38 1x 10,45 4,44 
 

10.1.1.2. VRAAG 2: WELKE AANVULLINGEN HEEFT U OP VOORGAANDE OPSOMMING? * AAN-

TAL DEELNEMERS: 38  

 Strategische advisering. 
 Onderdelen van de bovenstaande zijn het gevolg van de andere. Wat methodes betreft mis ik 

SBR/XBRL en RGS. Automatiseren is één. De voordelen van automatiseren komen pas goed tot 
zijn recht bij een verregaande standaardisatie. Het liefst voor alle klanten van het MKB-kantoor. 
Je hebt het over continuous monitoring. Dit is iets wat feitelijk in het bedrijf afspeelt. Als de ac-
countant zich er mee gaat bemoeien (op steunen) dan spreken we van continuous auditing. Ik 
denk dus dat je het laatste wilde bedoelen. *Redactie( ter voorkoming van miscommunicatie schrijven we 

nu overal in de tekst over Monitoring/ Auditing) 

 Er zitten veel afhankelijkheden in. E-invoicing is een randvoorwaarde voor 90% van wat hier 
staat. Waar is de ontwikkeling vol automatisch boekhouden? Ik denk daarnaast dat advies over 
het AO-IB proces belangrijk is, ook dit is een randvoorwaarde. 

 Bankmutaties kunnen worden ingeladen iedere nacht, hoe krijg je iedere nacht de facturen van 
de ondernemer? *Redactie (interessant punt, zie conclusie) 

 Er is overlap van sommige items: om een 'What-if' analyse te doen heb je KPI's nodig. De cash-
flow zelf is ook een KPI, enz. Belangrijk is dat diverse tools de accountant en haar cliënten zoda-
nig ondersteunen dat ze samen kijkend naar dezelfde informatie er pro actief geadviseerd en 
gehandeld kan worden. Tools worden gemeengoed, dus het onderscheid zal moeten komen 
van het pro actief kunnen handelen.  
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 Voorgaande technieken gevoegd naar de gedachte waar kan de accountant waarde toevoegen. 
Doordat online boekhouden snel zal groeien naar een brede oplossing inclusief communicatie 
en rapportage, zal het vooral zitten in het toevoegen van intelligentie door de mens.  

 Zaken als online boekhouden e.d. zal je moeten hebben om marktconform te zijn  onderschei-
den doet het niet. Scan-herken zal straks iets van het verleden zijn omdat "alles" digitaal gaat.  

 Een optimaal efficiënte digitale straat voor het verwerken van transacties, op basis waarvan 
continuous monitoring kan plaatsvinden, kan worden ge-alert, scenario's kunnen worden aan-
gereikt en waarop proactief kan worden geadviseerd.  

 Moeilijk om de juiste volgorde aan te geven. Wel duidelijk dat een online werkprogramma, al 
hoewel belangrijk, in de relatie met cliënten niet veel doet. Anderzijds begint alles met online 
werken en onlineboekhouden. Anders valt er überhaupt weinig te monitoren e.d. De overige 
producten zijn afhankelijk van cliënt en vraag.  

 Het is ook een timing issue; afhankelijk van de gekozen horizon 1 of bijvoorbeeld 5 jaar.  

 Online samenwerken, impliceert zit ook in online boekhouden, online werkprogramma en on-
line dossier. Die heb ik daarom onderaan gezet. 

 Online boekhouden is onderdeel / voorwaarde om online samenwerken met klant te realise-
ren: Dit geldt ook voor online dossier; online samenwerken met klant is een veel breder begrip, 
dan de overige concrete onderdelen.  

 Standaardisatie (XBRL, UBL etc.) en koppelingen via API's. 

 Wat ik belangrijk vind, dat zijn de zaken waarmee de accountant meer pro actief als adviseur 
gaat optreden.  

 Daarnaast zijn en/of worden producten als datamining en data analyse interessant voor de 
klant die zich steeds verder automatiseert. En is door het defect van vele business modellen 
behoefte aan hulp om nieuwe business modellen te ontwikkelen. Wat de methode betreft is 
naast het online zijn met de klant ook het persoonlijke contact van belang om bovenstaande 
producten.  

 Veel onderwerpen zijn afhankelijk van elkaar en zijn zodanig verworven dat die niet apart kun-
nen worden gezien. Treasury kan er aan toegevoegd worden.  

 SBR elektronisch rapporteren + standaardisatie van gegevens.  

 Online boekhouden, samenwerken, dossier, etc. beschouw ik als een minimum randvoor-
waarde voor het kantoor van de toekomst. De echte toegevoegde waarde voor de klant en 
voor het verdienmodel van het kantoor zit denk ik in de items 1 t/m 7.  

 Scan en herken zal achterhaald zijn met E-facturatie. 

 Juridische ondersteuning. 

 Het zijn veelal onvergelijkbare grootheden. Meedenken/adviseren/coachen van de klant wordt 
het belangrijkste. De rest dient als input daarvoor. 

 Online HR 

o Elektronisch deponeren jaarrekening. 

o Voor ingevulde aangiftes IB/VPB. 

 Een aantal zaken kan niet los van elkaar gezien worden, zoals: 
o Online boekhouden en elektronisch factureren. 
o KPI-rapportages, Dashboarden, Continuous Assurance en benchmarken 
o Online werkprogramma en Online dossier.  

 MKB-coaching 
o Pensioenbeheer (administratief), Contractbeheer (administratief/alerts) Factureren  

Incasseren Debiteurenbeheer. 

 Ik denk dat tijdigheid van de verwerking van de financiële mutaties een must is. Daarbij is on-
line verwerking een mooi medium. Indien we onze adviesrol meer willen oppakken is tijdigheid 
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van info een noodzaak. Veel ondernemers zijn zich hier niet van bewust. Hier ligt voor de ac-
countants nog een opvoedkundige rol.  

 KPI-rapportages staat op 1 omdat het voor mij symbool staat voor de behoefte van onderne-
mers om branche- of bedrijfsspecifieke rapportages en advisering te krijgen.  
De producten 2 t/m 6 zijn voorbeelden van adviestools en spelen wat mij betreft een gelijk-
waardige rol in de transitie naar een advieskantoor. De nu aangebrachte volgorde zou dus ook 
een andere kunnen zijn.  
Alle onderdelen vanaf product 7 t/m 11 zijn primair gericht op het efficiënter maken van de 
productiestraat en dus niet direct bepalend voor een betere advisering. Het maakt wel de weg 
vrij voor dashboards en continuous monitoring. Die staan dus op 12 en 13, omdat ze pas gaan 
renderen als de zaken die onder 7 t/m 11 benoemd staan geregeld zijn.  
Scan & Herken is een voorbijgaande hype, zal steeds meer vervangen worden door datastro-
men zoals e-factureren.  

 Toekomstgerichte analyses, datamining en proces mining gebruik makend van big data en ri-
sico analyses gericht op het werken met de cloud in de volle breedte. 

 Meer ook strategisch advies. 

 Risico management en - beheersing, in de breedste zin van het woord. 
o Personeelsdiensten (meer de P&O kant dan de HR)  
o Fiscaliteiten  

 Een moeilijke vraag. De actualiteit en kwaliteit van de data, waarop advies gebaseerd moet zijn, 
zal nog zwaarder ingezet moeten worden en het liefst keten breed. Dit is de basis om individu-
eel als branche breed een situatie te beoordelen, waarop je als accountant je diensten kan ba-
seren. En als je veel administratieve processen hebt geoptimaliseerd, dan zijn tools als conti-
nuous monitoring/alerting, what-if analyses etc. belangrijke producten/diensten om als accoun-
tant een toegevoegde waarde te kunnen blijven bieden. Maar hoe bind je een klant voor lan-
gere tijd aan een kantoor? Daarvoor moet de accountant diensten aanbieden, die high-end zijn 
en operationeel de klant raken. En waarbij de klant de accountant als dagelijkse vertrouwens-
persoon kan raadplegen (lees CFO) via verschillende platformen (chat, sociaal media, dash-
boards etc.). 

 Veel antwoorden liggen dicht bij elkaar. Scan-herken, online boekhouden en facturering e.d. is 
basis hygiëne en zijn op termijn geen onderscheidende kenmerken. 

 Accountants zullen met ondernemers actiever online moeten samenwerken, door bedrijfspro-
cessen verder te digitaliseren. Denk aan bijvoorbeeld online boekhouden en boekhoudkoppelin-
gen tussen de bank en administratiesoftware. Facturen digitaal versturen en niet alleen als PDF, 
maar elektronisch als UBL. De kracht is namelijk dat binnenkomende inkoopfacturen (UBL) auto-
matisch worden herkend en geboekt in de financiële administratie. Daarnaast zijn er al vele ap-
plicaties die PDF-facturen kunnen omzetten naar UBL. Traditionele scan- en herkenoplossingen 
zijn hiermee verleden tijd. Belangrijk is dat alle data zoveel mogelijk actueel is. Door meer data 
kan je beter analyses maken en adviseren. 

 De vraag kan op meerdere manieren uitgelegd worden. Persoonlijk denk ik dat e-facturering 
niet interessant is voor de klant, het is echter een essentieel proces/methode om het financiële 
proces efficiënt in te richten en om tijdig informatie te rapporteren (kpi, benchmark e.d.).  Uit 
bovenstaande lijst moet dus niet geconcludeerd worden dat E-facturering of online boekhou-
den geen toekomst hebben. Ze zijn echter voor de klant weinig interessant c.q. van toege-
voegde waarde. Het resultaat van deze methodes zijn dus echter wel van grote meerwaarde 
voor de klanten. Automatisering is en blijft een ondersteunend proces, uiteindelijk is het de 
'vent die de tent maakt'.  
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 Dashboarding is een heel breed begrip, hierin zitten de punten die ik bij 4t/m8 heb staan in feite 
al opgesloten. 9 tot en met 13 zie ik als basis hygiëne, is niet onderscheidend maar een must. E-
facturering is meer voor de B2B, mooi als online boekhouden daarin ondersteunt. De kunst is 
met een kleine inspanning de bijzonderheden bij een grote klantenportefeuille eruit te halen en 
de klant vervolgens persoonlijk te benaderen met de online tools op zak.  

 De rangorde is niet eenvoudig te bepalen: wel is m.i. evident dat de samenwerking anders 
gaat/moet lopen, waarbij meer geïnitieerd moet worden vanuit de accountant/adviseur.  

 Scan-herken is leuk maar inlezen digitale factuurregels (bv EDI-Circle) is beter. In feite vind ik dat 
je alle bovenstaande zaken nodig hebt.  
Dasboarding is m.i. een vorm van hoe je rapporteert (bv KPI).  
Ook monitoring/alerting zijn KPI's. Probleem hierbij is een frühwarnung te ontwikkelen met die 
items die ook echt waarschuwen voor continuïteitsproblemen. De orderportefeuille is hier ook 
van belang bijvoorbeeld. Hoe neem je die mee?  
De vraag stellen: waar sta je over drie jaar en hoe kom je daar?  

10.1.1.3.  VRAAG 3:  MOGELIJKE VERANDERINGEN IN DE TOEKOMST VOOR HET MKB AC-

COUNTANTSKANTOOR, GRAAG SORTEREN OP MOGELIJKE INKOMSTENBRON OF BESPARING.  

* AANTAL DEELNEMERS: 52  

  

Weinig 2. kolom 3. kolom 4. kolom 5. kolom Veel 
   

     

 

links 
 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

(4) 
 

(5) 
 

(6) rechts 
  

         

  ∑  % ∑   % ∑  % ∑ % ∑ % ∑ %  Ø ± 
                   

 Focussen op klantgroepen -  - 2x 3,85 8x  15,38 18x 34,62 12x 23,08 12x 23,08 
Impact op organisatie en medewer-
kers 4,46 1,13 

 Standaarden (RGS, SBR) 1x  1,92 4x 7,69 8x  15,38 14x 26,92 16x 30,77 9x 17,31 
Impact op organisatie en medewer-
kers 4,29 1,26 

 
Samenwerken met andere    organi-
saties 1x  1,92 4x 7,69 16x 30,77 16x 30,77 15x 28,85 - - 

Impact op organisatie en medewer-
kers 3,77 1,02 

 Verregaande automatisering -  - 1x 1,92 1x  1,92 3x 5,77 20x 38,46 27x 51,92 
Impact op organisatie en medewer-
kers 5,37 0,84 

 Kunstmatige Intelligentie 3x  5,77 4x 7,69 4x  7,69 10x 19,23 19x 36,54 12x 23,08 
Impact op organisatie en medewer-
kers 4,42 1,43 

 Overige veranderingen 8x  15,38 1x 1,92 11x 21,15 11x 21,15 11x 21,15 10x 19,23 
Impact op organisatie en medewer-
kers 3,88 1,64 

 

10.1.1.4.  VRAAG 4. TOELICHTING BIJ VRAAG 3 OVERIGE VERANDERINGEN. * AANTAL 

DEELNEMERS: 33  

 Reorganisatie waardoor werken met minder mensen. 

 Eigenlijk zijn alle bovengenoemde punten al toepasbaar (behalve dan kunstmatige intelligen-
tie). De toekomst is eigenlijk vandaag al een realiteit.  

 Proces begeleiding i.p.v. operationeel (jaarrekening/boekhouding/etcetera).  

 Het leuke daarvan is dat die nog niet bekend zijn maar er wel gaan komen.  

 Continuous Auditing. 

 Niet van toepassing. 

 Ik zie dat kunstmatige intelligentie een belangrijke impact gaat hebben op de wijze waarop we 
de kwaliteit van administraties beoordelen (en dus het samenstelproces). Onder de overige 
veranderingen zie ik met name het intelligenter maken van advies door beter te organiseren 
over welke onderdelen je de klant moet adviseren.  

 Leuk dat je KI noemt - cognitieve software - kijk even op de site van IP-soft met een toepassing 
Amelia, bijvoorbeeld. Ik neem de stelling in dat over 5 jaar basisbegeleiding/advisering op deze 
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wijze door een avatar wordt afgewikkeld. En als deze er verder niet uitkomt zelf meldt "ik zal u 
even doorverbinden met een collega", en dan in vlees en bloed. Dit moet je benadrukken en uit-
diepen in je scriptie. Over de impact hiervan wordt echt nog niet nagedacht. Een werkelijk volle-
dig digital accountantskantoor (vergelijkbaar met een web-shop of Cool blue achtige dingen) 
waar de basis advisering en begeleiding van de klant door een avatar plaatsvindt die elke dag 
alleen maar slimmer wordt.  

 De organisatie verandert van een organisatie die standaard producten levert op verzoek (jaarre-
keningen en aangiften) naar een pro actief netwerk. Dat vergt veel van bestaande medewer-
kers. Er wordt een andere attitude verwacht.  

 Kantoren zijn m.i. reeds verregaand geautomatiseerd / standaarden worden veelal al gebruikt.  

 Automatisering brengt transparantie en lagere baten met zich mee. Added value zit dus in de 
niche en verbreding van het producten pallet.  

 Het type medewerker zal belangrijk worden, je bent in de toekomst commercieel of cijfermatig 
gedreven en dat zal impact hebben op de samenstelling van de medewerkers. Verder zie je af-
name van lager geschoold werk (MBO-niveau).  

 Specialisatie in branches.  

 Terugval van klantvraag door automatisering en duidelijkheid omtrent business model en toege-
voegde waarde van kantoor.  

 Het kantoor zal veel meer een sales organisatie worden. Met front office en back office medew-
erkers. Focus op verkrijgen van de juiste klanten o.a. door inzet van moderne media. Taak is 
veel meer pro actief leads te genereren. Het verkopen van diensten als producten. Uurtje fac-
tuurtje is passe.  

 Administratie verwerking zal in de toekomst in fabrieken plaatsvinden en niet meer op kantoren 
zelf. Op de kantoren zullen klanten ondersteund worden bij het succesvol worden, het bereiken 
van persoonlijke en zakelijke doelen. Controle praktijken die alleen controle werkzaamheden 
uitvoeren, zullen ontstaan.  

 De overige genoemde veranderingen hebben allemaal nog een onderliggende driver: admi-
nistratie sec wordt een commodity waarbij prijzen onder druk staan en efficiency/effectivi-
teit/innovatie er voor moeten zorgen dat er een business case voor het MKB kantoor overblijft. 

 Elektronische gegevensuitwisseling.  

 Kennis ligt tegenwoordig voor het oprapen via internet. Een ondernemer zal steeds meer zelf 
zoeken i.p.v. zijn accountant inschakelen.  

 Gaat o.m. over het omvormen van bestaande dienstverlening en ontwikkelen van nieuwe dien-
sten, veranderende verdienmodellen, HRM-vraagstukken. Bijvoorbeeld. talent management, 
herinrichting organisatie in front en backoffice, ander beoordelings- en loopbaanmodellen), 
data-analyse (bv. BI en procesmining).  

 Aangezien alles geautomatiseerd gaat worden al dan niet verplicht zal het maatschappelijk 
speelveld er heel anders uit gaan zien in de toekomst. Het is niet te voorspellen wat dan alle-
maal over de MKB accountant wordt uitgestort, maar een ding is zeker de overheid streeft naar 
een volledige elektronische communicatie met burgers en bedrijven eind 2017. 

 Meer verschuiven van registreren achteraf naar adviseren naar de toekomst toe (met cijfers als 
uitgangspunt).  

 Mensen mee krijgen is belangrijke bottleneck.  

 Door verdere digitalisering en standaardisering en de hogere eisen die ondernemers stellen 
geeft dit een flinke impact op de huidige manier van werken bij vele MKB-accountantskantoren. 
Accountants dienen te investeren in de juiste tools om aan deze hoge eisen van ondernemers te 
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kunnen en blijven voldoen. Actuele data zijn hierin onmisbaar. Accountants zullen meer moeten 
samenwerken met andere organisaties / experts indien de kennis niet zelf in huis is.  

 Er gaat de komende jaren veel op de accountants(kantoren) afkomen. Het ‘maken van de boek-
jes’ zal een soort basis abonnement worden zonder al te veel marge ("fabriekswerk").  De on-
dernemer helpen met ondernemen vergt andere mensen in de organisatie. Samenwerken met, 
of opnemen van bedrijfsadviseurs in de organisatie is van levensbelang.  

 Onder overige verandering dient het continue inspelen op de ontwikkelingen (niet alleen ICT) 
vanuit de markt verstaan te worden. Stilstand is achteruitgang zal steeds vaker het credo zijn. 

 Organisatieveranderingen: loskoppelen boekhoudfabriek en cliëntadvisering. 
 

10.1.1.5. VRAAG 5. WELKE KNELPUNTEN VERWACHT U BIJ DE TRANSFORMATIE? * AAN-

TAL DEELNEMERS: 48  

 Kantoren kunnen niet omgaan met verandermanagement en hebben te weinig strategische 
kennis en kennis van ICT. 

 Bereidheid om te veranderen van de medewerkers.  

 Er zal een andere business model ontstaan. Niet meer uurtje factuurtje, maar een vaste prijs 
per product. Dit betekent investeren. Accountantskantoren waarvan bijvoorbeeld de eigenaar 
al op leeftijd is, zullen dit niet doen. De kans dat zij voor hun pensionering de kosten hebben 
terug verdiend is vrij klein.  

 Mensen. Bij alle veranderingen die wij proberen door te voeren zijn bestaande medewerkers 
de bottleneck. Dus greenfield operations maken de meeste kans, of organisaties met een hoge 
omloopsnelheid van het personeel.  

 Dit type mensen wil liever niet veranderen. Stap voor stap. Zeer geleidelijk.  

 Feitelijk is er een inhaalslag te maken, innovatie kun je het eigenlijk niet meer noemen.  

  Implementatie. 

  Weerstand bestaand (ouder) personeel. 

  Lange termijn in verband met acceptatie door klanten. 

  Veranderen van cultuur. 

  Het is lastig om veranderingsprocessen door te voeten. Veel personele weerstand.  

  Accountantskantoren moeten van vaste diensten naar advies diensten (creëren).  

  Voor wat kleinere kantoren zal het moeilijker zijn om hun advies te gelde te maken, onder druk   
van alle verplichtingen waar ze aan moeten voldoen op gebied van scholing, wet- en regelgeving     
en ontbreken van geschikte commerciële competenties.  

 Het feit dat zowel softwarepartijen als accountants redelijk conservatief zijn en elkaar aan zit-
ten te kijken.  

 Veel. 

 Traditionele beroepsgroep; wars van echte verandering. Niet aansluiten van opleidingen bij 
ontwikkelingen en praktijk. Bereidheid tot investeren in digitalisering. 

 Accepteren dat niet elke investering morgen meteen rendement oplevert. Te lang willen vast-
houden aan traditionele business modellen en natuurlijk de bewegelijkheid aan de kant van de 
klant.  

 Medewerkers moeten meekunnen. We zullen meer adviseurs in de letterlijke zin van het 
woord nodig hebben. Minder binnen medewerkers die alleen uitvoeren. Kortom een omslag in 
werken en doen.  
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 Mensen bij de accountants zijn niet klaar voor de transformatie. Adviesvaardigheden zijn nodig. 
De gekozen standaarden van XBRL zijn complex en nog in ontwikkeling dit helpt de change naar 
SBR niet.  

 Veranderingen zijn altijd moeilijk  

 Het schakelmoment is lastig: sommigen denken dat techniek nog wel even op zich laat wach-
ten, andere verwachten echt wonderen. Dit maakt besluitvorming en kiezen momentum lastig. 

 Weerstanden op de werkvloer. 

 Vastgeroeste werkmethodes bij veel organisaties; veranderingsbereidheid bestuurders van ac-
countantskantoren; Investeringsbereidheid is minimaal onder accountants en (on)veiligheid in-
ternet in zijn algemeenheid.  

 Mensen willen niet veranderen. Verandermanagement wordt steeds belangrijker. 

 Gebrek aan visie bij veel kantoren. 

 Hectiek van de dag regeert bij veel MKB ondernemers, weinig tijd. Medewerkers meekrijgen in 
de veranderingen.  

 De kennis van de huidige mensen die reeds (lang) werkzaam zijn in de branche.  

 Kennis is vaak een probleem. Vooral op de raakvlakken met automatisering zoals SBR. Met te 
verwachten private extensies wordt een diepgaande kennis hiervan wel belangrijk.  

 Huidige medewerkers veelal niet geschikt voor toekomstige activiteiten. Echt besef van de 
noodzaak tot transformatie.  

 Er is onvoldoende vraag naar (toekomstig gerichte) advisering, dit zal leiden tot omzetverlies. 
Personeel heeft niet de attitude of kennis om tot adviseur te transformeren. Cultuur omslag 
binnen de kantore is het grootste obstakel.  

 Medewerkers hebben geen baat bij de veranderingen.  

 Accountant is niet geschikt voor wat ze eigenlijk moeten doen: coachen van ondernemers, on-
dersteunen zodat deze succesvol worden.  

 Personele vaardigheden, leidinggevende vaardigheden, communicatie. Een totale verandering 
van de accountant zoals we die nu kennen.  

 Het middenkader verdwijnt.  

 Omvang noodzakelijke investeringen, zowel financieel als in mensenkennis. Veranderingsbereid-
heid bestaand personeelsbestand.  

 Hoe flexibel is de klant en gaat deze mee in de veranderingen. 

 Hoe flexibel zijn mijn medewerkers en gaan deze mee in de veranderingen Investeringen in IT.  

 De beperkte kennis bij kantoren van automatiseringsprocessen van de klant. Wil je adviseren, 
dan zal je de processen en systemen van de klant moeten doorgronden en begrijpen.  

 Onvoldoende competenties beschikbaar. 

 Onvoldoende competenties op korte termijn ontwikkelbaar. Onvoldoende focus.  

 Kennisniveau bij de medewerkers. De ervaring leert dan zij teveel blijven hangen in hun oude 
werkwijze en dat ICT kennis en interesse te kort schiet.  

 Focus op wet- en regelgeving (blik naar binnen gericht), weerstand bij zowel partners als mede-
werkers (gebrekkige veranderingsgezindheid), onvoldoende snel mee-veranderen van de nood-
zakelijke ICT-tools, gebrek aan politieke wil om echt door te pakken op standaardisatie.  

 Veel te weinig kennis van ICT bij de huidige MKB accountants.  

 Het gaat niet om het automatiseren van de werkwijze van de accountant maar het digitaliseren 
van het maatschappelijk verkeer. Accountants moeten leren het document denken los te laten 
en over te gaan op het data denken. Het zal niet lang duren of het geven van Assurance bij een 
document als de jaarrekening wordt vervangen door het geven van Assurance bij individuele 
data, data level Assurance.  
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 Leiderschap en cultuur; urgentiebeleving. 

 De factor mens & tijd wordt bepalend in de transformatie. Snapt de klant de verandering en kan 
de medewerker van het accountantskantoor de verandering goed "verkopen". Veranderingen 
kunnen te snel doorgevoerd worden, waardoor de medewerker of klant vervreemd van hun 
werkgever of dienstverlener. Een kantoor moet dus zijn medewerkers en klanten goed informe-
ren en eigenlijk stapsgewijs naar de welbekende punt naar de horizon verschuiven. Kleine ver-
anderingen geeft vertrouwen, dat je als organisatie mee kan met de trends. En verzekert eigen-
lijk een succes. In de accountancy disrupting zijn kost je klanten. Een nieuwe aanbieder kan dit 
wel, maar uiteindelijk moet je als accountant blauw uitstralen en kwaliteit leveren. Een "snelle" 
jongen verliest de aandacht van de klant. Die zoekt uiteindelijk rust, maar wel bij een kantoor, 
dat meegaat met zijn tijd.  

 zie vraag 4.  

 Kennis en vaardigheden van de huidige medewerkers. De wil om te veranderen. 

 Taken zullen gaan verdwijnen, maar ook nieuwe taken komen erbij. Hiervoor zal er geïnvesteerd 
moeten worden in de juiste opleidingen en vaardigheden.  

 Om een hoge mate van automatisering te bereiken moet de input van hoge kwaliteit zijn. Dit 
vereist een ander niveau van input, het huidige inboek- en boekhoudwerk zal verdwijnen. De 
huidige functionarissen (binnen het accountantskantoor of bij de klanten) zullen moeten door-
groeien naar een hoger niveau. Meer gericht op controle dan verwerking. 

 Niemand zal het oneens zijn dat standaardisering geld bespaart en nieuwe mogelijkheden biedt. 
De MKB accountant echter is afhankelijk van het software aanbod. Gaan SWL deze stap wel ma-
ken? 

 Medewerkers zullen mee moeten veranderen. Een bepaalde categorie zal verandering niet aan 
kunnen en blijven hangen in oude gewoonten.  

 Verander elasticiteit van de organisatie.  

 De hoge mate van automatisering zal zorgdragen dat er een surplus gaat ontstaan aan mede-
werkers. Ditzelfde gebeurt ook door SBR en RGS. Verder zal e.e.a. ook van invloed zijn op de ge-
bouwen, etc.  

 Gedrag en cultuur.  

 Traditionele verdienmodellen, organisatiestructuur, de juiste mensen aantrekken en behouden. 

 Het belangrijkste knelpunt zal zijn de weerstand bij verandering en de noodzaak tot opleiding. 

10.1.1.6. VRAAG 6. & 7. HET WERKEN MET NIEUWE PRODUCTEN EN/OF METHODES HEEFT 

GEVOLGEN VOOR DE MEDEWERKERS OP EEN MKB-ACCOUNTANTSKANTOOR. OP WELKE 

WIJZE KAN EEN MEDEWERKER IN UW OGEN HET BEST GEMOTIVEERD WORDEN OM VERAN-

DERINGEN IN ZIJN MANIER VAN WERKEN TE BEWERKSTELLIGEN.* AANTAL DEELNEMERS 52 

 

10.1.1.7. TOELICHTING BIJ VRAAG 6/7 ANDERE MANIEREN. * AANTAL DEELNEMERS: 27  

 Een cultuur van verandering creëren. 
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 Belangrijkste is draagvlak creëren. Essentieel is dat wijzigingen niet alleen in de processen van 
de medewerker moeten plaatsvinden, maar ook op directie niveau. Dus de wijzigingen niet al-
leen bij de medewerker neerleggen, maar integraal in de kantoororganisatie.  

 Weliswaar een kans geven, maar anders door selecteren. Mensen willen soms wel veranderen 
maar niet iedereen kan dat.  

 Afrekenen of persoonlijke KPI's, ofwel strenger worden.  

 Zie eerder antwoord.  

 Tijd geven voor bepaalde wijze van werken Branche In Zicht (voorbeeld SRA).  

 Eigenlijk zouden alle medewerkers moeten denken in het belang van de klant en de verbetering 
van de concurrentiepositie van het accountantskantoor waar ze werkzaam zijn.  

 Geduld, meenemen in proces is cruciaal, ook weer niet te snel willen gaan, anders word je een 
wolkenfietser los van de praktijk. Kleine stapjes maken, snel fouten maken, snel repareren en 
snel verder.  

 Act small, grow fast, move quickly of iets dergelijks.  

 Vanuit het betrekken en deelgenoot maken van medewerkers in het veranderproces kan men 
ook inschatten wat noodzakelijk is. Ik heb bewust periodiek overleg op 4 gezet omdat er ook 
nieuwe vormen van overleg en betrokkenheid nodig zijn. Minder mededelend en meer echt 
luisteren naar elkaar.  

 Ook sturen op binding, met kleine beloningen goed gedrag naar voren halen. 

 Door eens een keer op bezoek te gaan bij een heel innovatief kantoor, dat inspireert meer dan 
dat er over wordt gepraat.  

 Ik betrek altijd klanten bij de veranderingen. In de vorm van ene klantenpanel of arena. Maar 
ook intervisie met elkaar is belangrijk.  

 De visie hoort geïntegreerd te zijn in het veranderproces. Om de veranderingen goed door te 
kunnen voeren zijn de gebruikers het meest belangrijk. Betrek ze erbij en geef ze ruimte om 
ideeën aan te dragen.  

 Reorganisatie van accountantskantoor. Alleen IT minded mensen aannemen. 

 Motivatie en interesse wekken bij personeel.  

 Business Gaming, de medewerkers zelf laten inzien, dat verandering noodzakelijk is en welke rol 
zij daar in moeten spelen.  

 Ze moeten over de juiste capaciteiten beschikken en vaardigheden hebben om de klant te kun-
nen coachen. Dus een andere instelling dan de huidige accountants  

 Werk niet vanuit de piramide gedachte. Vertrouw op de medewerkers en hun kennis. Gebruik 
deze actief en vaak.  

 Benadrukken en laten ervaren dat de noodzakelijke veranderingen een win-win situatie zijn: het 
werken wordt leuker...  

 Verantwoordelijkheid geven in het proces bij het participeren. 

 Dit gaat over verandermanagement en daar zijn verschillende stijlen (bv. kleurenmethodiek van 
De Caluwé) in te hanteren. De kunst is om de juiste stijl te zoeken die past bij de organisatie en 
haar medewerkers. Zowel aan de kant van degenen die de verandering in gang zetten (door-
gaans de kantoorleiding) als bij degenen die de verandering moet ondergaan. Daarom staat 'an-
dere manieren' op plaats 1, de overige heb ik qua volgorde laten staan, omdat er wat mij be-
treft geen eenduidige volgorde bestaat.  

 Hands on experience is hoe het snelst geleerd kan worden. 

 Structureel een klant arena inrichten waarbij klantfeedback het veranderingsproces draagt.  

 Coaching van persoonlijke doelen, die in lijn liggen van de visie van het kantoor.  



Pagina 49 van 63 

 

 Inzichtelijk maken hoe de toekomst van de werknemer past in de visie van het kantoor. Als de 
match er niet is dan ook de consequenties daarvan nemen.  

 Belonen kan bijdragen aan de motivatie, hoewel dit vaak een korte termijn prikkel is. Belangrij-
ker is het om medewerkers die intrinsiek geïnteresseerd zijn als voorbeeld te stellen, waardoor 
zij als het ware de rest (en dat moeten er dan niet te veel zijn!) mee op sleeptouw nemen.  
 

10.1.1.8. VRAAG 8. AAN WELK OPLEIDINGSNIVEAU MOETEN MEDEWERKERS VOLDOEN 

VAN EEN MODERN MKB-ACCOUNTANTSKANTOOR GERICHT OP DE SAMENSTELPRAKTIJK. * 

AANTAL DEELNEMERS: 52  

 

10.1.1.9. VRAAG 9. AANVULLING OP EN TOELICHTING BIJ HET IN VRAAG 8 GEKOZEN OP-

LEIDINGSNIVEAU. * AANTAL DEELNEMERS: 32  

 HBO voor de samenstel met een sterke affiniteit met automatisering.  

 HBO niveau is voldoende, indien goede affiniteit en kennis van IT aanwezig is.  

 Wij werken met mensen zonder relevant diploma maar met de juiste instelling en analytisch 
vermogen. De opleiding op zich zegt dus eigenlijk niet zo veel, maar dat antwoord stond er niet 
tussen.  

 Praktische inslag, maar voldoende begrip voor risico's.  

 Advies is koning. 

 Creatief denken en meer inzet op communicatie met klanten.  

 Hoogwaardig werk blijft. Ik zou verwachten dat met name fiscale kennis hoog gewaardeerd 
blijft. Ik denk dat de waarde van externe verslaggeving af zal nemen (hoewel de RJ het waar-
schijnlijk niet met mij eens is).  

 Vergeet niet de mogelijkheden om ook MBO profiel in te zetten.  

 Omdat de uitvoering verschuift naar pro actief wordt er verwacht van de medewerkers (de 
meeste althans) dat men in scenario’s kan denken. In Als dat dan dit. Etc. etc. Pro actief.  

 Mid-office en back office zullen onder automatisering sterk verdwijnen. Ook hier speel een ti-
ming horizon.  

 Het zal steeds meer analytisch, steeds meer IT worden. Dat betekent dat niet iedere HBO’er ge-
schikt is!  

 Minimaal HBO opleiding of MBO'ers die een gelijkwaardige competentie mix in de praktijk heb-
ben bereikt.  

 Omgang met mensen belangrijk, meer verkopen.  
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 Het gaat vooral ook om breed consultatieve selling.  

 Meest belangrijk is de persoonlijke klik met de ondernemer.  

 Vanaf een HBO opleiding verwacht je dat men zich het meest eenvoudig aanpast aan verande-
ringen.  

 Het 'simpele' werk is weg. Dit betekent dat er meer adviesvaardigheid moet komen. Dit bete-
kent dat universitair niveau bijna rand voorwaardelijk is.  

 De organisaties zullen platter worden. Medewerkers moeten allround zijn.  

 Door automatisering zal lagere kader verdwijnen.  

 Service gericht en alert.  

 Continu kunnen doordenken, over de impact van bepaalde keuzes. 

 HBO en universitair, accountantskantoor van de toekomst doet niet zelf meer aan administratie 
verwerking.  

 Minimaal HBO niveau, waarbij ook een aandeel universitair geschoolde werknemers aanwezig 
zijn ten einde ook complexere onderwerpen te kunnen behandelen.  

 Je zou ook kunnen zeggen vanaf MBO+  

 Dit gaat dan om het kennisniveau om alles te kunnen bijbenen.  

 Universitaire opleiding lijkt me niet logisch.  

 Als je eenmaal geïnvesteerd hebt in dergelijke medewerkers gaan ze job-hoppen. Dat laatste 
risico loop je ook op HBO+. 

 Tenminste HBO. MBO niveau wordt ook in de accountancy geheel weg geautomatiseerd.  

 En binnen het HBO niveau deels ook aan andere competentiemix. Maar niet geheel, con-
trole/verbanden leggen blijft bestaan. Communicatie/verkoop wordt daarnaast veel belangrij-
ker.  

 Op dit moment ligt de Controlepraktijk in het middelpunt van de (publieke) belangstelling. Mijn 
verwachting is dat dit binnen een aantal jaren zal uitbreiden naar de samenstelpraktijk. Daaraan 
zullen dus ook steeds hogere (kwaliteit) eisen worden gesteld en leidt weer tot hogere eisen 
aan de mensen die werkzaam zijn in die praktijk. Vooralsnog zal dat op HBO niveau kunnen wor-
den opgevangen, temeer daar diverse taken wellicht door ICT kunnen worden overgenomen. 
Maar het is ook denkbaar dat de minimale opleidingseis op termijn (5-10 jaar) richting WO gaat.  

 Sluit aan op het internationale gedachtengoed.  

 Het zal meer en meer een mix moeten worden met vooral consulting skills.  

 Vroeger kon je als MBO-er doorgroeien in een accountantsorganisatie. Hiervoor was ook tijd ge-
reserveerd. Door de automatisering worden nu processen dusdanig versneld, waardoor het tra-
ditionele opleidingstraject verdwijnd binnen de accountancy organisatie. Uiteindelijk heb je be-
ter gekwalificeerd personeel nodig om deze data te analyseren/verwerken. Vandaar het HBO 
niveau.  

 MBO’ers waarschijnlijk te veel ingesteld op uitvoerend en te automatiseren werkzaamheden!  

 Niet zozeer het opleidingsniveau is van belang, juist het vermogen om aan te passen en te blij-
ven ontwikkelen is van belang.  

 Nog te vaak wordt MBO als een intelligentie niveau gezien; vaak zegt het meer over de wijze 
waarop iemand leert.  

 Liever een goede MBO'er die snel leert en zaken oppakt dan een hbo of universitair geschoolde 
die niet wil/kan veranderen of teveel met oogkleppen de wereld bekijkt.  

 MBO zal uit gefaseerd worden.  

 Minimaal gewenst, eerder nog werk en denkniveau dan feitelijk de opleiding genoten.  
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 MBO niveau is op middellange termijn onvoldoende om een echte adviseur te worden als aan-
spreekpunt voor de klanten. Dit omdat de klant een steeds bredere rol verlangt van zijn accoun-
tant/adviseur en dat vraagt om een bredere kennis en kunde.  

10.1.1.10. VRAAG 10. WELKE INFORMATIE HEEFT EEN GOEDE MKB-ONDERNEMER VOLGENS 

U NODIG OM BETER TE KUNNEN ONDERNEMEN. * AANTAL DEELNEMERS: 52  

 Deze vraag is open gesteld. Ik denk dat bedoeld wordt bij welke vraag kan een accountantskan-
toor de MKB ondernemer beter ondersteunen met ondernemen.  

 Kennis. 

 Netwerk. 

 Financiering. 

 Actuele cijfers. In een presentatie die de MKB-ondernemer snapt. Bijvoorbeeld een dashboard.  

 Goede kostprijzen en cashflows van producten, trends die onder de financiële resultaten liggen, 
prijselasticiteit van producten en toegevoegde waarde van medewerkers.  

 Dit is afhankelijk van de branche. 

 Grofweg zijn de KPI's het belangrijkst, eventueel in relatie tot de branche. 

 Uitgewerkt plan op basis van strategie voor de toekomst. 

 Info over ontwikkelingen in de markt. 

 Prognoses versus realisatie (dagelijks). 

 Kasstroom prognose (wekelijks). 

 Benchmark. 

 Stuurinfo over zijn onderneming per heden en naar de toekomst van zowel harde (cijfers) als 
zachte (business model) KPI’s. 

 Relevante informatie over zijn bedrijfsvoering. 

 Tijdige financiële informatie en directe beschikbaarheid en vergelijking cijfers met branchegeno-
ten en sturen op afwijkingen t.o.v. branche.  

 Zie vraag 1.  

 Vanuit het perspectief van de accountant moet je denk ik verwachten dat een ondernemer ei-
genlijk helemaal geen accountant wil. Die moet onzichtbaar zijn en de zorgen wegnemen zon-
der dat een ondernemer daar last van heeft.  

 Een goede ondernemer zal niet wijzer worden van de basis informatie van zijn accountant - dat 
wist hij dan al wel of is een bevestiging van wat hij al wist of vermoedde.  

 Ik zou zeggen informatie waarmee aansluiting kan worden gehouden met ontwikkelingen in de 
voor hem belangrijke markten (inkoop en verkoop). Plat gezegd om te voorkomen dat ze een 
soort V&D worden die het natuurlijk echt niet gaan redden.  

 Accountant kan ondernemer uitdagen/triggeren op ontwikkelingen en meenemen in prognoti-
seren en scenarioberekeningen - verder zorgt de accountant voor een correcte afwikkeling van 
de compliance maar daar zal de ondernemer verder nauwelijks waarde aan toekennen.  

 Een echt klankbord om alternatieven door te nemen. Kansen te zien en ook de juiste keuzes te 
maken. Kortom denk aan benchmarken op basis van de juiste gegevens. Real time informatie uit 
eigen onderneming etcetera.  

 Voornamelijk dagelijkse/periodieke stuurinformatie.  

 Beter informatie over zijn toeleveranciers, hun financiële status. Er is een enorme verandering 
gaande naar een digitale maatschappij. De grote worsteling voor het MKB is hoe een fysieke 
winkel te combineren is met een goede internet propositie.  

 Zie 1  

 Hoe zijn koers is ten opzichte van zijn strategie. 
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 Tussentijdse resultaten en liquiditeiten echter vooral voor zover deze afwijken van de prognose. 
(de norm); omzet en marge ontwikkelingen en dan met name welke klanten groepen/ pro-
ducten/diensten het meest rendement verschaffen in de exploitatie.  

 Real time inzicht in zijn financiële situatie.  

 Hij moet kiezen voor bepaalde klantengroepen en weten wat de klant wil.  

 Een goed businessplan om focus te hebben. Daaraan gekoppeld zijn financiële administratie 
met dashboard met de juiste KPI's welke zijn doelen monitoren.  

 Up to date info.  

 Bijgewerkte en kwalitatief goed ingerichte administratie.  

 Geen. Het gevoel is veelal voldoende.  

 Ontwikkelingen in zijn branche om tijdig te kunnen inspringen op innovaties.  

 Zie mijn antwoord bij vraag 1  

 Dat is geheel afhankelijk van de doelstellingen die hij of zij heeft. Wij hanteren de groeiformule. 
Nieuwe leads x conversie ratio  
Aantal klanten x retentie ratio x gemiddelde opbrengst per opdracht x aantal opdrachten = om-
zet; Bruto marge, Debiteurendagen, Crediteurendagen en Voorraad dagen  

 Cashflow bewaking. 

 Een goed doordacht en uitgewerkt visiedocument met een praktisch plan van aanpak dat gemo-
nitord wordt.  

 De ondernemer wil sturen op zijn persoonlijke en zakelijke doelen. De informatie die hij/zij hier-
voor nodig heeft dient aangeleverd te worden door de accountant op een manier zodat de on-
dernemer die informatie begrijpt.  

 Inzicht en overzicht in zijn eigen business model. Aannames niet voor waar aannemen, maar 
snel durven testen op real time klant. Geen businessplan, maar een business model. Direct aan 
tafel zitten met de belangrijkste consultant die je hebt: je eigen klant.  

 Een dashboard dat hem snel en in een oogopslag de voor belangrijke stuurinformatie geeft. Dat 
is gedeeltelijk generiek en gedeeltelijk specifiek. Bij het ontwerp van dat laatste deel is de in-
breng van de MKB accountant onontbeerlijk. Voorwaarde is dat de boekhouding "bij" is.  

 Ontwikkelingen in de brede zin (macro economisch, peer bedrijven, micro economisch) versus 
de eigen performance.  

 Informatie die hem aantoont dat hij zijn bedrijf in control heeft. Informatie die hem tijdig laat 
anticiperen op verwachte ontwikkelingen. 

 Financiële kengetallen, bijvoorbeeld:  

 Best betalende klanten  

 Slechts betalende klanten  

 Klanten die het meest bijdragen aan de winst  

 Klanten die het minst bijdragen aan de winst  

 Inzicht in werkkapitaal en de mogelijkheden in dit zo goedkoop mogelijk te vergroten.  

 24/7 info over zijn KPI's, maar ook vergelijkingen, prognoses, zie vraag 1.  

 Kengetallen en ratio's van zijn eigen onderneming afgezet ten opzichte van de begroting en van 
benchmark bedrijven.  

 Branche- en bedrijfsspecifieke stuurinformatie, mix van financiële en niet-financiële data. Ook 
tijdige en relevante informatie over trends en ontwikkelingen (bv. marktontwikkelingen, wet- en 
regelgeving) zijn van groot belang. Verder zullen vergelijkende cijfers in belang toenemen en in-
formatie die toekomstgericht is (bv. prognoses of ratings).  
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 Is afhankelijk van zijn cliëntenportefeuille en zijn specifieke kennis van de branche waar hij 
werkt, maar bovenal informatie over de ICT ontwikkelingen in het algemeen en voor de financi-
ële wereld in het bijzonder. 

 Real time stuur informatie en actuele benchmark. 

 Deze vraag moet je stellen aan de ondernemer! De accountant heeft de tools om in deze be-
hoefte van de klant te voorzien. En denk breder qua advies als accountant. Niet alleen financi-
eel. Maar ook bijvoorbeeld coaching, opleiding en marketing etcetera.  

 Stuurinformatie (financieel), afwijkingen analyse. Hangt nogal af van branche ondernemer.  

 Meer verdiepen in de bedrijfsprocessen en cultuur van MKB-ondernemers. Op de hoogte blij-
ven van de laatste ontwikkelingen op het gebied wet- en regelgeving, de laatste IT-ontwikkelin-
gen om goed te kunnen adviseren. Blijven digitaliseren, productaanbod/diensten vernieuwen, 
prijsmodel onder de loep nemen en je onderscheiden in de markt. Ook niet altijd maar afwach-
ten wat de concurrent gaat doen, maar ook durven en blijven innoveren.  

 Input van zijn accountant; welke aspecten verdienen aandacht, wat gaat goed, wat kan beter? 
Op basis van financiële informatie/KPI’s advies op maat.  

 Betrouwbare info van de overheid.  

 Benchmark: hoe doe ik het ten opzichte van mijn concurrenten. 

 Informatie die voortvloeit uit continuous monitoring.  

 Het antwoord van deze vraag is afhankelijk van het niveau van de klant. Een zeer volwassen 
klant zal eerder behoefte hebben aan een pro actieve watch list dan een liquiditeitsoverzicht. 
Terwijl een startende ondernemer het wel prettig zal vinden om deze commodity KPI te heb-
ben. Het systeem moet dus dynamisch zijn.  

 Uit KvK onderzoek blijkt:  

 Strategische informatie  

 Financieringsinformatie  

 Inzicht in huidige performance en advies hoe dit te verbeteren, advies rondom optimalisering 
(financiële) processen.  

 Met name toekomstgerichte informatie o.b.v. het vertrekpunt om goed te kunnen inspelen op 
veranderingen in de markt.  

 Marktinformatie, trendanalyse en prognoses.  

 Beantwoording van de vraag: wie zijn mijn klanten? Zijn die volgend jaar nog steeds klant? Wat 
kopen ze dan van mij?  
 

10.1.1.11. VRAAG 11. VRAAG 10 KAN LEIDEN TOT EEN ANDERE MANIER VAN AANLEVEREN 

VAN GEGEVENS DOOR DE ONDERNEMER. HOE DENKT U DEZE ONDERNEMER TE OVERTUI-

GEN OM ZIJN MANIER VAN AANLEVEREN TE VERANDEREN. * AANTAL DEELNEMERS 52 

 

10.1.1.12. VRAAG 12. TOELICHTING BIJ VRAAG 11 OVERIGE MANIEREN VAN AANLEVEREN 

VAN GEGEVENS. * AANTAL DEELNEMERS: 32  
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 Gewoon een lagere rekening.  

 Met het nieuwe business model (zie antwoord bij vraag 5) aangeven dat de kosten voor hem 
omlaag gaan, de cijfers actueler zijn en meer betrouwbaar zijn.  

 Door het een keer op basis van zijn situatie voor te doen en samen de resultaten te interprete-
ren.  

 Extra functionaliteiten bieden.  

 Zie eerder antwoord.  

 Goede tools voor data-analyse. 

 De drive voor een ondernemer is dat hij snel inzicht kan hebben in en advies over zijn eigen 
prestatie, als hij zijn gegevens tijdig inlevert.  

 Ik denk eerlijk gezegd gewoon doen. Met de motivatie dat je mee gaat met de ontwikkelingen 
en dat papier geen oplossing meer is. Zonder specialisatie is het denk ik belangrijk dat een kan-
toor efficiency haalt uit schaal. Ondernemers die niet in een schaalbaar proces passen, kosten 
disproportioneel veel energie.  

 Meenemen in de ontwikkelingen die ondernemer.  

 Deelgenoot maken van de werkwijzen en de voordelen er van.  

 Laten zien welke additionele dienstverlening wordt geleverd door deze manier van aanleveren.  

 Ondernemer gaat steeds meer zelf doen en info wordt gedeeld tussen ondernemer en adviseur. 
De laatste zal de informatie beoordelen en misschien nog wat verbeteren, maar de basis is de 
centrale data. Hoe gaat het nu, hoe in verhouding tot doelstelling, wat doet de omgeving (ben-
chmark), hoe stuur ik bij. 

 Voordelen van deze veranderingen aantonen met voorbeelden en referentie klanten.  

 Vraag 10 heb ik strategisch gelezen en 11 gaat over aanleveren van info. De ondernemer gaat 
m.i. niets meer aanleveren bij het online samenwerken en waarbij de administratie volledig digi-
taal benaderbaar is voor zijn adviseur/accountant.  

 Als het voordelen voor de ondernemer oplevert, bijvoorbeeld tijdbesparing die hij voor zijn on-
derneming (of privé) anders kan invullen en hem gelukkiger maken dan mag dat soms ook best 
wat kosten. Dat dit beperkt kan worden door efficiency in de uitvoering is dat een extra plus.  

 De voordelen benadrukken voor de ondernemer. Het gaat om toegevoegde waarde voor de on-
dernemer.  

 Helaas kijken ondernemers teveel naar de korte termijn kosten. De vraag "what´s in it for me" 
komt vaak op bij veranderingen van aanleveren.  

 Door middel van automatisering kunnen veel gegevens direct uit de administratie worden ver-
kregen. Tevens presentatie door middel van dashboards. Wel meer informatie maar geen extra 
werkzaamheden voor ondernemer en accountant.  

 Ondernemer kan alle facturen e.d. digitaal aanleveren, welke dan meteen worden verwerkt. We 
maken dat voor de ondernemer zichtbaar op een manier waarop hij het begrijpt.  

 Ook de klant direct meenemen in het proces. Nu al beginnen met luisteren wat hij wil. Pro-
ducten ontwikkelen en testen.  

 Ervaring leert dat als ondernemers gebruik maken van een Client portaal etc., zij daarna op geen 
andere manier meer willen werken.  

 Zien is geloven. Dus vooral laten zien.  

 Andere voordelen zoals digitaal dossierbeheer, uit handen nemen van factureren, incasseren, 
debiteurenbeheer: allemaal mogelijke nieuwe diensten.  

 Belangrijkste is dat de ondernemer gaat snappen dat hij er beter van wordt. Dat is wel iets meer 
dan "het nieuwe product laten zien" al is dat ook wel een factor van belang. Geen extra kosten 
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is wat mij betreft niet relevant, ondernemers zijn juist bereid extra te betalen voor toegevoegde 
waarde.  

 Vertellen wat de winst is voor de onderneming en dan gaat hij altijd om. Winst is niet alleen 
geld maar ook extra informatie die hij kan gebruiken. 

 Zoals aangegeven, moet je goed luisteren naar de behoefte van de klant. Administratie verwer-
ken, jaarrekening etc. zijn commodity goederen. Waar wil de ondernemer over 1 of 2 jaar staan 
en denk mee. Als accountant heb je voldoende kennis in huis om hem bij te staan als vertrou-
wenspersoon en operationeel mee te denken als ware je de CFO, die hem bijna dagelijks kan 
(bij)sturen op actuele cijfers, al dan niet via benchmarking verder onderbouwd in je advisering. 
Kansen zat!  

 Soms is het voor ondernemers maar ook voor het personeel een kwestie van wennen. Maar als 
je niets doet, zal er ook niets veranderen. Je personeel moet wel overtuigd zijn van het nieuwe 
product en hier ook voldoende kennis over hebben. Door het product bij de ondernemer op 
een enthousiaste manier te introduceren en aan te geven dat dit hem of haar tijd en kosten be-
spaart en de meerwaarde laat zien dan moet dat vast en zeker lukken.  

 Enkel en alleen door de meerwaarde te laten ervaren. (uitzondering; overheidsaanpassingen).  

 De relatiemanager speelt nu, maar ook in de toekomst de meest belangrijke rol naar de klant.  

 Het is dus belangrijk dat de medewerkers ervan overtuigd zijn dat de klant en zij er voordeel bij 
hebben. Vervolgens zijn het tonen van het product en het verhaal van geen extra kosten alleen 
maar extra bagage voor de medewerker om de klant te overtuigen vanuit een comfort zone.  

 De voordelen doorrekenen voor de ondernemer, inzicht geven in het totale proces zodat het 
geen black box is  

 Het gaat de klant in mijn optiek niet zozeer om de kosten, maar om de bijdrage die het werk op-
levert. Als een klant snelheid wenst van zijn adviseur in het digitale tijdperk dan zal de klant zich 
bewust zijn van het feit dat de klant daarin een bijdrage kan leveren.  

 Ga alsjeblieft met je klant in gesprek over zijn continuïteit en toekomst. vraag hem waarop hij 
zijn bedrijf stuurt en ga dat leveren! Als je dit echt vraagt zal je zien dat de uitkomsten verras-
send zijn, en vaak niet sporen met wat de accountant nu levert. 
 

10.1.1.13. VRAAG 13. HOEVEEL TIJD DENKT U DAT EEN TRADITIONEEL MKB-ACCOUNTANTS-

KANTOOR NODIG HEEFT OM MEER TIJDIGE EN TOEKOMSTGERICHTE ADVISERING OP BASIS 

VAN CONTINU BIJGEWERKTE ADMINISTRATIES EN RAPPORTAGES TE LEVEREN. * AANTAL 

DEELNEMERS: 52 
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10.1.1.14. VRAAG 14. TOELICHTING BIJ VRAAG 13 TIJDSDUUR NIET VAN TOEPASSING. * 

AANTAL DEELNEMERS: 20  

 Grootste bottleneck zit hem bij het personeel.  

 De tijd die nodig is, is afhankelijk van de standaardisering van al zijn klanten. Als de accountant 
één grootboek rekening schema hanteert voor al zijn klanten dan is het te bereiken in een jaar. 
Als elke klant zijn eigen grootboek rekening schema heeft dan kan dit wel enkele jaren duren.  

 Een goed georganiseerd kantoor heeft deze tools al beschikbaar.  

 Soms ligt het niet aan het accountantskantoor, maar ook aan de klant. Als een kantoor niet de 
lead neemt, dan gaat de klant niet erin mee.  

 Deze vraag is lastig te beantwoorden als je niet weet wat de huidige status is. Als het betekent 
omschakelen van boekhoudsysteem wat helaas toch nog het hart van de dienstverlening vaak 
is, heeft dit meer voeten in de aarde. Belangrijker is om de mind set te veranderen zodat men-
sen zelf bewust zijn van de routines en hoe ze die kunnen doorbreken.  

 Waarschijnlijk meer om de echte stap te maken - en zullen er ook tientallen zijn in de komende 
jaartjes die deze beweging niet gaan maken en deze zullen verdwijnen - kijk ook naar de moei-
lijkheden en prijsstelling om praktijken/kantoortjes te kunnen verkopen aan opvolger of andere 
belangstellenden.  

 Het ombouwen van een kantoor vergt verschillende stappen. Die kosten tijd.  

 Automatisering aanpassen  

 Leren werken met die automatisering  

 Nieuwe producten inpassen  

 Klanten leren werken met. Ondertussen moet het personeel een omslag maken. Andere manier 
van werken, pro actief worden etc. etc. 

 Bestaande kantoor organisatie ombouwen in enkele jaren en tegelijkertijd een specialist oplei-
den binnen het kantoor om een cloud platform aan (nieuwe) klanten aan te bieden. Dit laatste 
kan al in enkele maanden eigen gemaakt worden via een standaard cloud platform Accounting 
HUB bijvoorbeeld!!  

 De ondernemer moet er klaar voor zijn. De meeste accountants willen wel maar de ondernemer 
is veelal niet goed geautomatiseerd en of onderlegd op dit gebied.  

 Het is een cultuur omslag. Wij zijn een jaar bezig geweest en zijn nu een real time accountant. 
Behalve intern de boekingen regelen vraagt het ook medewerking van de klant. Die moet tijdig 
zijn gegevens aanleveren.  

 Een traditioneel accountantskantoor kan de slag niet maken die nodig is om te overleven.  

 Ik denk dat een MKB kantoor binnen een jaar zijn manier van werken kan innoveren. Het tempo 
dat een MKB kantoor cliëntinformatie en -analyses kan opleveren ná invoering van de nieuwe 
manier van werken. In dat geval nagenoeg a-tempo.  

 Je moet wil willen en kunnen als kantoor.  

 Het voordeel van online oplossingen is dat er geen sprake is van een groot kapitaalbeslag.  

 Ik schat 5-10 jaar als we het gemiddelde bedoelen. Startende kantoren of nieuw gestarte ne-
venvestigingen van bestaande kantoren met bijvoorbeeld branchefocus en serieus marketingin-
spanning gaan uiteraard veel sneller. Zie bijvoorbeeld het Fiscount Groeikrachtprogramma.  

 Bewustwording en noodzaak bij de ondernemers creëren.  
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 Raakt alle aspecten van je organisatie dus dat is echt een traject van lange adem. Bovendien 
moeten andere ketenpartners (klanten, softwareleveranciers) net zo snel willen mee verande-
ren. Dan is twee jaar eigenlijk een hele korte termijn.  

 Toelichting bij meer: accountants hebben een vreselijke achterstand in kennis van ICT eerst ei-
gen kennis bijwerken en dan kunnen ze pas aan de slag met het opdoen van kennis die gericht 
kan zijn op de cliënten.  

 Een kantoor van onze omvang heeft 1 jaar nodig om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en 
ook de interne processen op orde te hebben. Met name de technologische kansen voldoende 
uitbuiten kost tijd, waarbij de factor mens een beslissende rol is in het succes hiervan. En ook 
dient het kantoor de marketing (intern en extern) goed af te stemmen op de tijdige behoefte 
van de ontvanger. Beter in stapjes naar deze punt aan de horizon, dan in 1 grote stap.  

 Antwoord is niet eenduidig te geven. Wanneer een kantoor over de juiste tools en bemensing 
beschikt kan het heel snel.  

 Is afhankelijk van omvang organisatie en hoe organisatie wordt geleid. Met een doortastende 
aanpak en focus van alle werknemers bij het MKB kantoor is het in 1 jaar te realiseren om een 
groot deel van klanten op nieuwe wijze te bedienen. 
 

10.1.1.15. VRAAG 15. BENT U VAN MENING DAT KLANTEN BEREIDT ZIJN MEER TE BETALEN 

VOOR DE NIEUWE DIENSTVERLENING. * AANTAL DEELNEMERS: 52  

 

10.1.1.16. VRAAG 16. WELKE AANVULLING HEEFT U OP HET BIJ VRAAG 15 GEKOZEN ANT-

WOORD. * AANTAL DEELNEMERS: 35  

 Mits daaruit toegevoegde waarde en pro activiteit blijkt.  

 Het zelfde en wellicht minder.  

 Voor dezelfde prijs wil de klant sneller zijn cijfers. En daarbij ook betrouwbaarder.  

 Proces wordt juist goedkoper.  

 Het moet goedkoper !!  

 Moet kunnen binnen huidig prijsconcept op basis van huidige diensten en huidige prijs.  

 Het gaat de klant niet om nieuwe dienstverlening, het gaat de klant om betere pro actieve 
dienstverlening. Daar is de klant vaak wel bereid om voor te betalen.  

 Fundamenteel verandert er niet veel als je dagelijks bij bent, dit gebeurt pas als je andere dien-
sten gaat leveren.  Naar mijn mening is dagelijks bij zijn niet iets dat je voor je klanten doet (die 
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hebben daar vaak niet zo'n behoefte aan volgens mij) maar meer voor het beter reguleren van 
je eigen processen.  

 Geen, maar wanneer klanten iets als relevant ervaren zullen ze bereid zijn om hiervoor te beta-
len. En nieuwe dienstverlening ontwikkelen en uitventen moet alleen maar relevant zijn anders 
moet je er niet aan beginnen.  

 Als er snellere meerwaarde komt is een klant bereidt te betalen. Door de snelheid van onze sa-
menleving is het huidige product achterhaald. Men betaalt thans voor geschiedschrijving.  

 Als je direct in contact bent met je klant kom je vaak met werk thuis.  

 Klant wil altijd betalen als er toegevoegde waarde wordt geleverd. 

 Nee, ze zijn bereid om hetzelfde te betalen voor meer gemak en betere dienstverlening.  

 Nee. De uitdaging zal altijd zijn: kwaliteit omhoog en de tarieven structureel omlaag. En dat kan 
ook heel goed door automatisering.  

 Als de toegevoegde waarde van de producten en wijze van dienstverlening aansluit en de be-
hoefte juist wordt ingevuld. De behoefte kan er al zijn of worden gecreëerd.  

 In principe willen ze niet meer betalen, tenzij er een heel duidelijke toegevoegde waarde is. Het 
netjes opstellen en verantwoorden van informatie is geen toegevoegde waarde. Er zal dus echt 
een volledig andere dienstverlening moeten komen.  

 Door real time informatie ontstaan nieuwe producten. Rapporteren over het heden met kennis 
van het verleden om toekomstige doelen te realiseren. Dat is toegevoegde waarde waar een 
klant voor wil betalen.  

 Alleen die zaken, waarbij aantoonbaar kosten bespaart kunnen worden bij een cliënt, of dat er 
door een advies/begeleiding meer omzet gemaakt wordt.  

 De prijs zal echter niet hoger uitvallen.  

 Het gaat niet om meer of minder. Het gaat er om dat er toegevoegde waarde wordt geleverd. 
Wat maakt je als accountant uniek? Waarom zou een klant ergens voor willen betalen? Wat le-
vert het op? Iedereen denkt dat klanten niet (meer) willen betalen, terwijl juist duurdere mer-
ken de beste verkoopresultaten hebben.  

 Ja, voor de nieuwe diensten en producten.  Nee, voor het commodity product boekhouden en 
samenstellen jaarrekening.  

 Kwaliteit loont, prijzen voor de thans geleverde service staan onder druk, maar voor een hogere 
kwaliteit dienstverlening is de klant bereid meer te betalen.  

 De klant verwacht juist dat de rekening goedkoper wordt door steeds verder gaande digitalise-
ring en elektronische gegevensuitwisseling.  

 Ja, kwestie van goed verkopen. Er ontstaat immers meerwaarde voor de ondernemer.  

 Echter: juist op verkooptechniek is er erg veel te leren in de accountancy.  
Denken in uren/tarief in plaats van waarde voor de klant zit heel erg ingebakken bij huidige kan-
tooreigenaren. Het tempo van dit leerproces (verkooptechniek) bepaalt naar mijn mening de 
transitieperiode en het succes van de transitie, niet keuzes in ICT/nieuwe diensten. Men is zich 
hiervan in het algemeen niet bewust.  

 Nee, wordt verwacht van onze rol.  

 Hebben we als koepelorganisatie samen met de Universiteit van Leiden onderzocht en daar 
kwam dit beeld op zeer overtuigende wijze uit naar voren.  

 Zal alleen ja zijn indien de klant er daadwerkelijk profijt van heeft anders zal hij er niet meer 
voor willen betalen.  

 Door de automatisering is het gewoon mogelijk om up-to-date info te verstrekken. Meerkosten 
zijn niet te rechtvaardigen.  



Pagina 59 van 63 

 

 Een klant wil niet meer betalen voor traditionele diensten/services, die eigenlijk tot commodity 
goederen behoren als gevolg van vergaande automatisering. Voor nieuwe diensten, die in lijn 
liggen van de eerder geleverde commodity goederen/services wil de klant wel mogelijk extra 
betalen. Mits het een toegevoegde waarde kan bieden en in de tijdlijn van de trends ligt. Want 
ook een klant is gevoelig voor hype services, die een kantoor op dat moment kan bieden. En het 
advies, dat hieruit voortvloeit, is dan weer uurtje factuurtje voor de accountant.  

 Ja, met een grote mits. Ik denk ook dat het verwachtingspatroon toeneemt en dat een accoun-
tant dat niet automatisch kan vertalen in een hogere rekening.  

 Ja, klanten zijn bereid om te betalen voor nieuwe dienstverlening als deze meerwaarde ople-
vert.  

 Nee, klanten zijn niet meer bereid om te betalen voor informatie (jaarrekening?) die hen wei-
nig/geen meerwaarde levert.  

 Vanwege de economische druk die de klanten ervaren zullen de klanten zeker niet bereid zijn 
om meer te betalen voor commodity. De klanten verwachten dat de accountant de partner van 
hun wordt. Dus mee gaat ondernemen en actief gaat participeren in hun bedrijfshuishouden. 
De klant is op zoek naar rendement en niet naar vastlegging. Ik verwacht dat de dienstverlening 
ECHT moet gaan verbreden wil je het klantenbestand houden of zelfs uitbreiden. Er zijn teveel 
ontwikkelingen op commodity vlak waardoor klanten minder afhankelijk worden.  

 Procesoptimalisatie leidt tot lagere kostprijs, dus meer ruimte om te adviseren.  

 Gaat niet om prijs maar om prijs/kwaliteit verhouding.  

 Het draait allemaal om wat de klant er mee kan. Oftewel klanten zijn nog steeds bereid om te 
betalen voor toegevoegde waarde, maar minder voor standaardwerk. 

 

10.1.1.17. VRAAG 17. WELKE TYPE KLANTEN BEDIENT U? AANTAL DEELNEMERS: 52 

 

TOELICHTING OP VRAAG 17: CATEGORIE ANDER 

 Geen. Werk voor de NBA. 

 Accountantsorganisaties. 

 Geheel MKB. 

 Internationaal. 

 Accountants en administratie kantoren zijn onze klanten. 

 Geen intermediair. 

 Software club, welke software maakt voor accountants. 

 Ben ICT onderzoeker van ZZP tot Groot. 

 Gepensioneerd wel actief als hoogleraar en adviseur. 

 Accountantskantoren.  

 MKB accountantskantoren. 

 Nu niet meer werkzaam bij accountant, wel bij toeleverancier. 
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10.1.1.18. VRAAG 18. BENT U VAN MENING DAT BIJ DE VERANDERING VAN TRADITIONELE 

ACCOUNTANTSWERKZAAMHEDEN NAAR TIJDIG EN TOEKOMSTGERICHTE ADVISERING MEN-

SEN UIT ANDERE BRANCHES AANGETROKKEN MOETEN WORDEN. * AANTAL DEELNEMERS: 

52  

 

10.1.1.19. VRAAG 19. INDIEN U VRAAG 18 MET JA HEEFT BEANTWOORD, AAN WELK SOORT 

PERSONEN DENKT U DAN. * AANTAL DEELNEMERS: 40  

 Minder blauwe mensen maar meer adviseurs.  

 It gericht personeel. (programmeurs).  

 Bedrijfskundigen, waarderingsexperts, fusie en overname adviseurs, mensen in de corporate 
recovery en bankiers.  

 IT-ers en bedrijfsanalisten.  

 Bedrijfseconomen. 

 Juristen.  
HRM adviseurs.  

 Mensen met HBO opleiding en creatief denkvermogen. Communicatieve vaardigheden.  

 Het hangt erg af van de instelling van de medewerkers of 18 met ja of nee beantwoord moet 
worden. Het kan zijn dat de medewerkers al beschikken over de juiste competenties namelijk.  

 Technologie.  

 Data analytische skills, proces beheersing skills  

 Er zal er meer samengewerkt worden. Met automatisering en database beheerders. Ook nota-
rissen e.d. komen in beeld.  

 Wellicht niet moeten, maar kunnen.  

 Accountmanagers van Banken, Bedrijfskundigen, HR specialisten.  

 Ik twijfel. Sommige kantoren experimenteren met bijvoorbeeld bankmensen, hebben verstand 
van advies op gebied financieringen etc., maar lopen op andere terreinen achter. Mijn indruk is 
dat dit nog geen succes is. Ben daarom heel ambivalent.  

 Commerciële, bedrijfskundige en MBA type mensen, mogen ook controllers zijn (RC en FC).  

 Met andere dan accountants skills. Kennis over data analyse, mens, mens, verkoper. 

 Medewerkers uit de assurantiewereld bijvoorbeeld.  

 Bijvoorbeeld verandermanagement, HRM management, IT specialisten.  

 In het algemeen heb je meer mensen nodig die wat meer out of the box denken. Dat kunnen 
prima mensen vanuit de accountancy zijn.  
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 Mensen met IT affiniteit.  
Mensen met een echte focus op de 'relatie'.  

 Juridische diensten.  

 Bedrijfskundige adviseurs.  

 Zoek naar een externe consultant met ondernemers en business model ervaring. Die wel weet 
wat de algemene tendens binnen de beroepsgroep Finance is (vaak zoeken naar zekerheid), 
maar die ook andere posities kan laten zien (hoe kan het ook). Vertrouw niet op oude denkpa-
tronen. Als je toch de stap waagt, kan je het maar beter goed doen.  

 Aan marketeers en gedragswetenschappers. Er is sprake van een cultuuromslag, dat moet naar 
het personeel toe zorgvuldig worden begeleid.  

 Ik ga er even vanuit dat het MKB kantoor niet groot genoeg zal zijn om specialisten aan te ne-
men, maar in eerste instantie zou gedacht kunnen worden aan IT specialisten.  

 Mensen die alert zijn op behoeften bij de klant, die over de juiste vaardigheden beschikken om 
in te schatten welke behoefte er is, en die eveneens goed begrijpen welke variëteit aan dienst-
verlening wij kunnen aanbieden. 

 Personen met een achtergrond in verkoop/marketing. Personen met een bedrijfskundige ach-
tergrond. 

 Personen met echte ervaring in adviseren/vooruit denken (bijvoorbeeld belastingadviseurs).  

 Marketeers, bedrijfskundigen, bedrijfseconomen. Eventueel, als je dergelijke mensen op de 
loonlijst wilt hebben staan zou je ook kunnen denken aan deskundigen op het gebied van Cor-
porate Finance, vastgoed, Legal, etc. etc. Maar dit kun je ook door (strategische) samenwer-
kingsverbanden oplossen.  

 Econometristen, ICT deskundigen, knowledge werkers, financiële analisten.  

 Consultants. HR.  

 Data analisten, branche specifieke adviseurs / consultants.  

 Maakt niet uit. Mensen uit de horeca hoger hotelschool hebben vaak een enorme focus op 
klantgerichtheid. Mensen uit techniek/informatica e.d. zijn vaak hele goede analytici.  
Beide groepen heb je nodig. 

 Commerciële bedrijfsadviseurs met sterke financiële en IT-kennis.  
Analisten die data kunnen vertalen. Meer samenwerken met andere bedrijven/experts.  

 Ja, andere expertise is nodig, beter.  
Nee, iemand die de accountants/MKB branche niet kent heeft er weinig te zoeken.  

 Als je de focus legt op meer sector gerichte benadering van cliënten, zou je sector-specialisten 
kunnen aantrekken.  

 Kenniswerkers.  

 Bankiers, ICT, sociaal psychologen.  

 Ik denk aan een splitsing tussen back office en front office. Het bijwerken van de administratie 
zal grotendeels geautomatiseerd gaan. In plaats van boekhouders heb je procesbewakers nodig 
met ICT affiniteit. Idem voor jaarrekeningen en klantbediening. Specialisten op de achtergrond, 
generalisten met verkoopkwaliteiten bij de klanten voor advisering. De generalisten kunnen ook 
bijvoorbeeld bedrijfskundigen zijn of ICT’ers.  

 Branchedeskundigen, specialisten (o.a. op gebied van financiering).  

 Branchedeskundigen, marktdeskundigen, collega's. 
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10.1.1.20. VRAAG 20. KUNT U AANGEVEN OF U ANONIEM OF MET NAAM EN KANTOOR-

NAAM VERMELD WILT WORDEN IN HET AFSTUDEERVERSLAG. * AANTAL DEELNEMERS: 52 
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