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De geautomatiseerde 
accountant in de Nordics



The Nordics?





http://www.youtube.com/watch?v=IFzHLMFXNPY&t=18


The Nordic model

● Nordic Kapitalisme / Sociaal Democratie
● Economisch & Sociaal beleidsmodel
● Combi vrije markt kapitalisme & sociale zorgstaat
● Sociale partners die met elkaar in dialoog zijn



http://www.youtube.com/watch?v=d99DY1jcGqI&t=4


The Nordic model

● Welvaart
● Gelijkheid
● Sociale Zekerheid
● Vertrouwen
● Vooral op vertrouwen!





Voor de crisis alleen maar groei

● Economisch
● Productiviteit
● Werkgelegenheid
● Levensstandaard



http://www.youtube.com/watch?v=d99DY1jcGqI&t=51


Nordic model nog uniek?

● Hoge uitgaven publieke domein
● Collectieve onderhandelingen sociale partners
● Bescherming voor werklozen
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Nordic deelt nog steeds combi van...

● Hoog welvaartsniveau
● Lage inkomensongelijkheid
● Hoge arbeidsparticipatie
● Groot publieke sector/domein
● Flexicurity





Flexicurity

● Flexibility & Security (Flexibiliteit & Zekerheid)
● Bedacht in 90’s door Rasmussen (MP Denemarken)
● Speelt grote rol binnen Europees arbeidsmarktvraagstuk
● Gouden driehoek:

○ Flexibiliteit van de arbeidsmarkt
○ Sociale zekerheid
○ Actief arbeidsmarktbeleid, met rechten EN plichten voor 

werklozen



http://www.youtube.com/watch?v=d99DY1jcGqI&t=108


Uitdaging voor het model

● Mondiale concurrentie
● Technologische ontwikkeling
● Vergrijzing



Hoe gaan ze de uitdaging aan?

● Vergroten kennis en vaardigheden (LLL)
● Meer (nog steeds) werkenden
● Grotere flexibiliteit arbeidsmarkt
● Voordelige condities voor innovatie
● Belastinghervorming
● Efficiëntere publieke sector





http://www.youtube.com/watch?v=XU_pVLG1uI4&t=49


Slim met je geld omgaan

● Staatsfonds - door olie ontstaan
● Geld in de maatschappij gepompt
● Maart 2017 - NOK 7.75 triljoen (€ 846 miljard)

○ Eigendom van de bevolking
○ Gemanaged door de overheid
○ Geïnvesteerd in de toekomst





The Nordic model

● Hoge belastingen
● Veel soorten belastingen
● Stimuleren vrije handel
● Sturing vanuit de overheid





RPA

Niet Standaardiseren 
is 

Niet Automatiseren
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RPA

Niet Standaardiseren 
is 

Te duur











Centrale sturing - Focus















Stimulans -> Automated accountant

Overheid stimuleerde al lang geleden eenvoud, 
transparantie en standaardisatie.  



Stimulans -> Automated accountant

Voordeel: automatiseren en robotiseren van 
processen is zoveel eenvoudiger bij 
standaardisatie.



Stimulans -> Automated accountant

Motto: Wees vriendelijk voor je afnemer. Help hem 
meer efficiënt te kunnen werken.



Stimulans -> Automated accountant

● Ook de rol van de banken enorm
● Geen bankafschriften, maar boeken via 

factuurstelsel
● Matching eerder in de keten



En  morgen?

● Standaardiseren
● Het kan echt anders
● Hopelijk een regering met echte ambitie
● Kleine stapjes en tussenvormen



En  morgen?

● Cloud & Integratie
● Automation / Robotisering
● Appification
● Business Intelligence
● Artificial Intelligence



Oplossingen voor hoelang?
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Echte mensen?

http://www.youtube.com/watch?v=KgSw8ckG7Jo


Alle video’s volledig linkjes

What does NORDIC MODEL mean?
The Nordic welfare model in infographics
The secrets of the Nordic Model
Amelia 2.0

https://youtu.be/IFzHLMFXNPY
https://youtu.be/IFzHLMFXNPY
https://youtu.be/d99DY1jcGqI
https://youtu.be/d99DY1jcGqI
https://youtu.be/XU_pVLG1uI4
https://youtu.be/XU_pVLG1uI4
https://youtu.be/KgSw8ckG7Jo
https://youtu.be/KgSw8ckG7Jo


Aanvullende informatie linkjes

De historie van Visma
Visma Accountancy Cloud
Process automation: kans of bedreiging?
The Nordics
Visma & The Nordic Model
What is Robotic Process Automation?
Standards Norway
eGovernment Factsheets
Santander TradePortal

(Mochten er linkjes niet werken, mail dan naar dario.castiglione@visma.com)

https://www.visma.com/about-visma/history/
https://www.visma.com/about-visma/history/
https://nl.visma.com/financieel/accountancy/
https://nl.visma.com/financieel/accountancy/
https://www.visma.net/nl/lp/whitepaper-process-automation/
https://www.visma.net/nl/lp/whitepaper-process-automation/
http://www.norden.org/en
http://www.norden.org/en
https://youtu.be/kn417d9H7sw
https://youtu.be/kn417d9H7sw
http://irpaai.com/what-is-robotic-process-automation/
http://irpaai.com/what-is-robotic-process-automation/
http://www.standard.no/en/toppvalg/about-us/#.WPnqvtJ96Uk
http://www.standard.no/en/toppvalg/about-us/#.WPnqvtJ96Uk
https://joinup.ec.europa.eu/community/nifo/og_page/egovernment-factsheets
https://joinup.ec.europa.eu/community/nifo/og_page/egovernment-factsheets
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/norway/tax-system
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/norway/tax-system


Wees aardig voor je afnemer....


