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Inleiding 

“It’s not the strongest of 
the species that 
survives, nor the most 
intelligent that 
survives. 

It is the one that is 
the most adaptable 
to change. “ 

 

Charles Robert Darwin 

(1809 – 1882) 



Van “schoenendoos tot product” 

• Jaarrekening en aangifte is standaard product 

• Basis hiervoor is administratie 

• Hoe beter de administratie, hoe goedkoper het 
product, maar ook mogelijkheden voor 
aanvullende diensten 

• Hoe sneller het gehele proces, hoe goedkoper 

• Goede aansluiting tussen de diverse 
deelprocessen, standaardiseren, M2M 

• Klant onderdeel maken van het proces 



Digitaliseren 

Digitaal 

Papier Papier 

Digitaal 



Scannen facturen 

Voordelen 

• Tijdswinst, niet meer handmatig doorvoeren van 
facturen 

• Minder kans op fouten 

• Ondersteuning klant in financiële administratie 

• Bigdata 

• Dashboarding 

 



Scannen facturen 

Randvoorwaarden 

• Goede vulling van stamgegevens crediteuren en 
debiteuren 

• Mogelijk aanpassen van kasbasis naar 
factuurstelsel 

• Aanpassing werkproces 

 



Smartbooqing 



Compleet verhaal 

• Inlezen bankafschriften 

• Hergebruik data 

• Activamodule 

• Loonjournaalposten 

• Goede afspraken met klanten 

• Standaardiseren 

• Standaardiseren 

• Standaardiseren 

• Standaardiseren 

•Standaardiseren 



Activamodule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Accountant januari-februari; Software voor de 
adviespraktijk 



Ervaringen uit de praktijk 

• Efficiency  is noodzaak om mee te kunnen in 
markt 

• Strakke procesbeheersing 

• Continue veranderen in kleine stappen, efficiency 
wordt vaak pas later behaald 

• Hiermee ruimte creëren om binnen budget 
aanvullende diensten te leveren, bijvoorbeeld 
TTO 

• Ondersteunende rol ICT van groot belang 

 



Ervaringen uit de praktijk 

• Tijdig beginnen met ontdekken en ontwikkelen 
adviseurskwaliteiten werknemers, de MKB 
adviseur 

• Juist gebruik van ICT tools maken mogelijk te 
adviseren 

• ICT affiniteit is dan ook zeker een pré 

• Klant tijdig betrekken bij proces 

• Standaardiseren van proces, maatwerk in advies 

• Werknemers enthousiasmeren 

• Klanten enthousiasmeren 

 



Implementeren (kun je leren) 

• Maak een plan van aanpak 

• Pas het complete verhaal toe 
bij enkele klanten in plaats van 
een enkel onderdeel voor de 
gehele klantengroep 

• Implementatie met 
enthousiaste werknemers en 
klanten 

• Gebruik de successen om 
anderen te overtuigen 

 



Afsluiting 

 


