
3.0 Boekhouding?
Of gaan we ondernemers écht helpen…?
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Ondernemingen in MKB TOPFIT maken
Eerlijk, eenvoudig en effectief

Opleiding
Nyenrode, master en post-master RA

Gek op
Innovatieve bedrijven en concepten

Droom
Experience center voor ondernemers



live.voxvote.com of de app

Pincode event: 18875

Test – 3.0 in de praktijk 

http://live.voxvote.com/?pin=18875&autosubmit=true
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• Scan & Herken
• Interne administraties
• Het gaat allemaal niet zo snel
• We doen de boekhouding gewoon goed, 

ga jij maar ondernemen

• Doelen stellen en realiseren
• Kennis van software in de markt
• Koppelingen met andere pakketten
• BI i.c.m. data-analyse, keuze en begeleiding
• Proces versnellen
• Medewerkerkers motiveren
• Suggesties voor nieuwe apps
• Inzicht omzetten in juist gedrag

• Online samenwerking samensteldossier
• Instant payment
• Efficiënter boekhouden
• Dashboards geven inzicht
• Data-analyse
• SBR, RGS, UBL. Blockchain, etc. etc.
• Digitale handtekening
• Online portalen

• Sparren
• Coach gesprekken
• Jaarrekening doornemen
• Periodiek even bellen
• Korte vragen kun je stellen
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Voor de ondernemer:
Waarde neemt alleen toe wanneer tarieven 
ook dalen

Voor het kantoor:
Waarde neemt toe wanneer tarieven gelijk 
blijven

Voor de ondernemer:
Waarde neemt enorm toe, ondernemer 
gaat steeds meer vragen

Voor het kantoor:
Waarde neemt enorm toe door cross 
selling, tarieven kunnen zelfs omlaag

Voor de ondernemer:
Waarde blijft gelijk, moet nu eenmaal 
gebeuren.

Voor het kantoor:
Waarde blijft gelijk, maar verlies van jonge 
ondernemers

Voor de ondernemer:
Waarde neemt af, er zijn partijen die het 
slimmer en tegen betere tarieven doen.

Voor het kantoor:
Waarde blijft gelijk wanneer tarieven gelijk 
blijven, maar verlies van jonge ondernemers

Waarde
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“We beoordelen onszelf op basis 
van onze intenties en anderen 
op basis van hun gedrag.”

- Stephen Covey -

Ondernemers met software helpen met gewenst gedrag!



Met het juiste gedrag word je TOPFIT





Voorbeeld werkkapitaal

Inzicht of gedrag



Betalen (SEPA)
Rekening info

Verkoopfactuur

Ontvangst

.UBL

Klant

Leverancier

Webshops,etc.

Rapportages

Rapportage

Boekingen

Debiteurenbeheer

E-mail

Kassa

Payment service provider

Salarisverwerking

3.0 boekhouden of 3.0 klanten helpen?
Landschap MKBTR (gerealiseerd of op korte termijn)



BUSINESS CONNECTED ACCOUNTING CONNECTED

Boekhouden en betalen (‘instant payment’) 



• Richt je op doelen

• Er is meer dan dashboards, 
boekhoudsoftware en online samenwerken.

• Verdiep je in software en apps in de volle 
breedte van de markt.

• Koppel software (o.a. boekhouding) zoveel 
mogelijk en laat zien wat dat oplevert.

• Gebruik software en coach het juiste 
gedrag bij de ondernemer.




