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Introductie RS



Introductie RS

• Boekhouders met Lef, gericht op het MKB

• Gestart in 2013

• Nu ruim 60 medewerkers

• Géén accountantskantoor, geen partnerstructuur

• Hoge mate van automatisering

• Administratie vs Advies: 50/50

• Exact Cloud kantoor in 2016, FD Gazelle in 2017 en 2018



Waarom advies

Succesvolle klanten

Succesvolle Adviseurs



Het aantal accountants- & 
administratiekantoren groeit

2013 Q4 2018 Q4
• Accountancy 29.020 32.655

• Eenmanszaken 22.955 26.520

• > 10 medewerkers 740 750

• Administratiekantoren 4.390 7.480

• Eenmanszaken 4.000 6.995

• > 10 medewerkers 65 90



Accountants- & Administratiekantoren

• (Middel-)grote kantoren richten zich op compliance

• Specialisatie naar:
• Klantrelatie

• Branchespecialist

• Fiscale optimalisatie

• Technische optimalisatie

• Kleine kantoren specialiseren zich vaak op één facet



Wat betekent dit?

• Er onstaat ruimte in het midden van de markt

• Voor administratiekantoren die een efficïent administratief proces
kunnen inrichten

• Nieuwe IT toepassingen maken efficiency mogelijk

• Om periodiek relevante rapportages te maken

• Voor ondernemers in het MKB die hun bedrijf willen begrijpen



Wat is advies?

De cijfers van gisteren gebruiken
voor de keuzes van morgen



Opbouw van de dienstverlening

Finance & Reporting

Fiscaal HR IT
Onder-
nemen



Waar wordt het verdiend?

Finance & Reporting

Fiscaal HR IT
Onder-
nemen

Leuk werk &
Goede marge! 

Commodity &
Lagere marge



Welke opdrachtgevers?

• ZZP: Moneybird can do it all

• MKB zonder eigen controller of CFO
• De ondernemers met interesse in cijfers

• De ondernemers die boekhouden als een kostenpost zien

• MKB en groter met eigen controller of CFO



Vastleggen Controleren Rapporteren Interpreteren

De rol van IT in Advies

EFFICIENCY, KWALITEIT & SNELHEID DISTRIBUTIE INZICHT



Vastleggen en controleren

• Dizzy Data, Basecone, Blue10

• SRXP, Declaree

• Exact, Twinfield, Visma, Yuki, Snelstart, iMuis

• NMBRS, Loket

• Branchespecifieke pakket, online verkoopsystemen in het primaire 
proces



De wasstraat



Vastleggen en controleren

• Volledige online verwerking van administratie wordt de standaard

• Vaak op basis van enkele configuraties van Best of Breed pakketten

• Het kunnen configureren en implementeren van software en 
randtoepassingen is een belangrijke vorm van advies

• Dit versnelt en verbetert het administratieve proces

• Noodzakelijk voor maand- of kwartaalafsluitingen



Rapporteren

• Ieder pakket heeft standaard rapporten en dashboards

• Excel 

• Visionplanner, Comandi, Tableau

• Samenstel software

• Fiscale software

• Advanced reporting, Microsoft Power BI



Rapporteren

• Dit vereist goed geïntegreerde administratieve applicaties

• Alle pakketten hebben hun eigen merites

• Vaak is technische kennis vereist voor de implementatie

• Financiële data is vaak goed te ontsluiten

• Goed koppelen aan operationele data kan complex zijn

• Advies: Het opbouwen van relevante rapportages en bepalen van de 
juiste KPI’s



Interpreteren

• Het gebruiken van de data om (geautomatiseerd) keuzes te kunnen
maken in het belang van de ondernemer

• Loanstreet - financieringen

• Payt - debiteurenbeheer

• Futrli - forecasting 

• Nextens – (optimalisatie van partnerverdeling)



Interpreteren

• Techniek biedt nieuwe mogelijkheden
• Benchmarking

• Data analyse

• Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de adviseur

• Plan periodieke besprekingen



Hoe snel gaat de techniek?

• Laat je niet gek maken!

• Nieuwe innovatieve technieken komen maar langzaam tot bruikbare
toepassingen en/of verhoging van de efficiency:
• RGS (Referentie Grootboekschema)

• Robotic accounting

• Zelfcontrolerende administratie dmv data analyse

• SBR 

• UBL

• PSD2

• Blockchain



Hoe houden we dat bij?

• Partnerteam is actief betrokken het onderzoek naar en implementatie
van nieuwe technieken

• We configureren alleen. We schrijven zelf geen software.

• Aannemen van bedrijfseconomen, projectmanagers en IT consultants

• Key-user structuur waarbij technische gebruikers uit de team 
regelmatig hun kennis delen



Onze learnings

• Het begint bij de vennoten

• Het vergt een investering in tijd en geld

• Een investering in het leren kennen van de software en het opleiden 
van onze mensen voor het gebruik ervan

• We nemen nu ook mensen met andere profielen aan: 
bedrijfseconomen, projectconsultants

• We hebben onze processen aangepast, met invoering van 
nulmetingen en onboarding

• Het past niet bij iedere klant, maar ieder kantoor heeft klanten die er 
het voordeel van zien



Vragen?


