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In 2020 heeft de wereld grote sprongen gemaakt 
in digitalisering. Ineens konden we niet anders 
dan online vergaderen, online netwerken en online 
zakendoen. Klanten konden niet zomaar bij je 
binnenstappen. Hoe heb je dat opgelost? En hoe  
zorg je ondanks alles voor groei van je kantoor?

Digitalisering is ineens geen toekomstmuziek meer.  

It’s here to stay, om het maar in goed Nederlands uit te 

drukken. Gelukkig zijn we in ons land al veel gewend 

qua digitalisering. Voor alles bestaat een app, vanaf het 

moment dat je wakker wordt tot je sport-uurtje aan het 

eind van de dag. De ondernemer van vandaag verwacht 

ook voor de zakelijke en administratieve werkzaamheden 

Introductie
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softwareoplossingen en apps. Wist je dat dat jou 

groeikansen biedt? Je werk wordt er makkelijker van.  

Waar sta jij in de digitale transitie? Ga je mee in de 

ontwikkelingen, of kijk je het nog even aan? We nemen je 

graag mee in de mogelijkheden om heel veel administratie 

digitaal te regelen. Zelfs de klanten die liever die doos 

bonnetjes bij jou op je bureau dumpen net voor de btw-

deadline, kun je overtuigen van het nut én het grote gemak 

van digitaal aanleveren. Dit boekje helpt je zelfs die klanten 

te overtuigen. Zo groei jij naar een gezonde toekomst.  

Veel leesplezier! 
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Digitalisering, moet dat nou?  

Ondernemers van nu willen (en moeten) snel schakelen 
om bij te blijven en – zeker in deze tijd – te overleven. 
Een heel kwartaal wachten op bijgewerkte cijfers duurt 
te lang als je je concurrent wilt voorblijven. Strategische 
beslissingen neem je op basis van realtime cijfers. 
Meegaan in de digitalisering is daarom van het 
grootste belang. 

Is de laatste week van de btw-maand bij jou 
altijd zo’n stressmoment?  

Ook de ondernemer die de hele boekhouding aan jou 

overlaat, zit niet te wachten op het verzamelen van die hele 

berg bonnen en facturen. Er raakt altijd van alles kwijt en 

er is eigenlijk geen tijd om de boel bij jou aan te leveren. En 

dus zit jij in de laatste week van de btw-maand weer met 

een rood hoofd de laatste bonnen in te kloppen voor veel te 

veel klanten.  

Dat kan anders  

Die digitalisering begint heel simpel: vraag je klant 

van elke bon een foto te maken. Een handige scan en 

herkenoplossing zorgt dat elke bon direct wordt ingeboekt 
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en wordt gematcht met de bankmutatie. Jij hoeft alleen nog 

maar na te kijken.  

Een app voor alle bonnen 

Afhankelijk van het pakket kan je klant zelf boekingen maken 

of nog steeds alles aan jou overlaten. Als elke bon gelijk 

na ontvangst bij jou binnenkomt en automatisch wordt 

ingeboekt, bespaar je veel tijd en voorkom je de piekdrukte 

in de btw-maand. Je kunt efficiënter werken, je medewerkers 

veel meer gedoseerd inzetten en meer klanten helpen. Hoe 

tof is dat? 

Te duur, toch? 

Aan een boekhoudapp bij een goed boekhoudprogramma 

zijn kosten verbonden. Maar het langsbrengen van bonnen 

kost tijd: jij (of je medewerker) maakt een praatje met 

elke klant, de ondernemer moet weg van zijn of haar 

werkzaamheden. Hoe vaak hoor je niet ‘ik had eigenlijk 

geen tijd om de bonnen langs te brengen’? Het is snel 

terugverdiend, dat programma. Zelfs voor de ondernemer 

die erop staat dat jij alles doet.  

 Bon, foto, klaar. 
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Sneller werken, meer verdienen 

Nu is de tijd om te werken aan digitalisering. Wie 
niet meekomt, loopt een achterstand op die later 
moeilijk in te halen is. Waarom elke ondernemer de 
administratie digitaal zou moeten voeren?  

Tijd besparen 

Niet alleen hoeft de ondernemer niet meer bij je langs te 

komen om bonnen in te leveren. Jij hoeft al die bonnen 

ook niet handmatig over te typen. Nooit meer onleesbare, 

verkreukelde, gescheurde en meegewassen bonnetjes. Nooit 

meer vergeten inkoopfacturen. Alles automatisch ingelezen 

en verwerkt. Jij controleert, vult aan en lettert af.  
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Direct inzicht in de cijfers 

Als al die bonnen en inkoopfacturen direct online in de 

boekhouding staan, is er altijd inzicht in omzet en resultaat. 

Weet de ondernemer precies hoeveel btw er moet worden 

afgedragen en kun je op tijd bijsturen op resultaat. Ook 

budgetteren wordt stukken makkelijker met reële, up-to-

date cijfers.  

Snel beslissen 

Ondernemers die willen investeren of financiering nodig 

hebben, hebben baat bij de laatste stand van zaken. Hoe 

vaak gebeurt het niet dat een klant belt of je ‘effe snel’ de 

kwartaalcijfers hebt, omdat hij in gesprek is over een nieuwe 

leasewagen? Als alle bonnen en facturen zijn verwerkt, is het 

maken van rapportages snel klaar. De ondernemer kan door 

met ondernemen. 

Hoe vaak gebeurt het niet dat een klant 
belt of je ‘effe snel’ de kwartaalcijfers hebt, 
omdat hij in gesprek is over een nieuwe 
leasewagen?
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Geld besparen, geld verdienen 

Tijd is geld. We weten het allemaal. De investering in 

een boekhoudpakket met app en online opslag is snel 

terugverdiend door de tijdbesparing. Bovendien kun je als 

accountant of boekhouder meer klanten bedienen en je 

kantoor laten groeien (of ervoor kiezen om andere dingen te 

doen in de tijd die overblijft).  

Veiliger dan thuis of op kantoor 

We horen veel verhalen over datalekken, fishing en 

oplichting online. De regels voor dataverwerking en -opslag 

zijn bijzonder streng voor boekhoudsoftware. Bij SnelStart 

staan alle gegevens van online administraties veilig 

opgeslagen in het cloudplatform Microsoft Azure. Begeeft je 

computer het, brandt je kantoor af of komt het dievengilde 

langs? Jouw gegevens en die van al je klanten staan veilig 

opgeslagen. Doordat je alle gegevens hebt geüpload en 

gekoppeld aan de bijbehorende betalingen voldoe je gelijk 

aan de bewaarplicht van de Belastingdienst.  
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Hoe vaak is het je al overkomen dat je zag dat een 
klant belangrijke financiële beslissingen nam ‘op 
gevoel’? Dat er ineens een dure bedrijfswagen of zelfs 
een heel nieuw pand was aangeschaft, terwijl de 
cijfers dat eigenlijk niet rechtvaardigden?  

Veel ondernemers in het mkb kijken niet verder dan omzet 

en resultaat, omdat ze niet weten hoe dat moet. Ze zeggen ‘ik 

weet toch wat ik verdien!?’ Daardoor geven ze maar lukraak 

uit en ontstaat (al vanaf het begin) een ongezonde financiële 

situatie. In het ergste geval leidt dat tot faillissement. Daar 

heeft niemand iets aan.  

Je kunt die klant helpen 

Als financieel expert heb jij wel inzicht in de cijfers van 

de ondernemers voor wie je de boekhouding verzorgt. 

Daarmee kun je ze inzicht geven in hun prestaties en dat kan 

weer leiden tot slimmere beslissingen en daardoor betere 

resultaten. Ga er niet vanuit dat je klanten zelf wel weten wat 

ze met hun jaar- en kwartaalcijfers moeten.  

Begrijpt je klant de cijfers? 
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Dit kun je doen 

Altijd bij de tijd 

Het belangrijkste is dat de administratie van je klant altijd 

is bijgewerkt. Als ook de laatste bonnen en bankmutaties 

zijn ingeboekt, betaalde facturen zijn verwerkt (en 

betalingsherinneringen op tijd worden verstuurd), weet de 

ondernemer in één oogopslag hoe hij ervoor staat en kan  

hij snel schakelen als de financiële situatie dat vereist.  

Juist door die digitalisering is het helemaal niet meer 

moeilijk om up-to-date te blijven. De ondernemer kan zelf 

in een paar klikken elke bon of inkoopfactuur inscannen 
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en uploaden naar de boekhouding. Een verkoopfactuur 

is zo verstuurd. Jouw werkzaamheden zijn niet langer 

geconcentreerd in de laatste twee weken van de btw-maand 

en je klant kan op zijn financiële dashboard dag en nacht de 

resultaten bekijken en zien hoeveel btw er aan het eind van 

de periode verschuldigd is.  

Dit is hoe jij het verschil maakt 

Jouw gemiddelde klant heeft helemaal geen kaas gegeten 

van alle kengetallen die de financiële gezondheid van een 

onderneming weergeven. Als ze al gehoord hebben van 

liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit, quick en current ratio, 

werkkapitaal en de omloopsnelheid van hun voorraden, 

doen ze er meestal evengoed niets mee. Gewoonweg omdat 

ze niet weten hoe. 

Natuurlijk zijn deze berekeningen een momentopname 

en geven ze ook geen voorspelling voor de toekomst. 

Toch geven ze wel degelijk handvatten bij het nemen van 

belangrijke beslissingen. Is financiering nodig en verstandig? 

Gaat het bedrijf vooruit of verslechtert de situatie? Welke 

ingrepen kunnen het bedrijf verder vooruit helpen?  

Jouw werkzaamheden zijn niet langer 
geconcentreerd in de laatste twee weken 
van de btw-maand.
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Door deze berekeningen over een langere periode steeds 

opnieuw te maken, krijgt de ondernemer een beter en 

meer rationeel inzicht in zijn financiële situatie en kan hij 

beter en vooral sneller bijsturen als dat nodig is. Bedenk 

je eens hoeveel van je klanten baat zouden hebben bij een 

regelmatige update over hun cijfers. Jij kunt daarin echt een 

verschil maken. 

De toekomst uitstippelen 

Veel ondernemers leven van dag tot dag. In de drukte van 

vandaag hebben ze geen tijd om te denken aan morgen, 

laat staan volgend jaar. Omdat jij hun cijfers in de vingers 

hebt en weet waar je moet kijken, kun je helpen door 

toekomstprognoses te maken aan de hand van de situatie 

van vandaag. Hoe ziet het komende jaar er naar verwachting 

uit? En de komende vijf jaar?  
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We weten allemaal dat een prognose nooit 100% waarheid 

wordt. Maar we weten ook hoe waardevol de inzichten zijn 

die het geeft en hoe je met een goede prognose duidelijk 

kunt sturen op resultaat. Wat is er nodig om het verwachte 

bedrijfsresultaat te behalen? Welke investeringen zijn nodig? 

Is er financiering nodig?  

Ook hier is die digitalisering weer enorm handig: de cijfers 

zijn up-to-date, dus je stuurt altijd op de laatste gegevens. 

Het samenstellen van rapportages en jaarstukken gaat – 

zeker met de juiste softwarekoppelingen – steeds sneller en 

daardoor houdt de ondernemer grip op zijn zaken en hou jij 

tijd over voor meer klanten.  

Niet alleen omzet en resultaat 

Het financieel beleid van een onderneming is natuurlijk 

meer dan alleen omzet, resultaat en kengetallen.  

Als financieel expert ben jij, veel meer dan je klanten, op de 

hoogte van de laatste fiscale regels, de mogelijkheden rond 

financieringen, pensioenen en verzekeringen, verloning en 

andere personeelszaken en de regels die de Belastingdienst 

Bedenk je eens hoeveel van je klanten 
baat zouden hebben bij een regelmatige 
update over hun cijfers.
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stelt bij opvolging en overnames. Als de cijfers steeds up-to-

date zijn, kun je adviseren op basis van realtime resultaten. 

Je advies wordt daardoor waardevoller en de volgende stap 

kan veel sneller worden genomen.  

Maak gebruik van de cijfers die je hebt 

Veel administratie- of accountantskantoren hebben een 

specialisatie in een bepaalde markt. Grotere kantoren 

hebben soms zelfs in meerdere branches een flinke 

hoeveelheid klanten. Is dat bij jou het geval? Dan kun je 

daar handig gebruik van maken. Als je dagelijks werkt met 

omzet en resultaten van veel ondernemingen in dezelfde 

branche, is het makkelijk om een vergelijking te maken voor 

je klanten, een zgn. benchmark. Hoe verhouden omzet en 

resultaat zich tot het gemiddelde in de regio?  

En – voor branches waarvoor landelijke informatie openbaar 

beschikbaar is – tot de gehele markt? Hiermee geef je de 

ondernemer het vertrouwen dat hij op de goede weg is, of 

kun je handvatten bieden om het beter te doen in  

de toekomst.  
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Je foutkans naar nul 

Tja, hoor ik je denken, maar mijn klanten kunnen 
helemaal niet boekhouden. Laat mij die bonnen  
maar inkloppen. 

Goed punt. Maar met de mogelijkheden die er nu zijn, hoeft 

je klant helemaal niet zelf te boekhouden. Een klant die 

liever alles aan jou overlaat, maakt snel een foto van zijn 

bonnetje en uploadt ontvangen inkoopfacturen. De bon of 

factuur verschijnt automatisch in de lijst met inkopen in zijn 

administratie. De scan- & herkenfunctie leest het bestand en 

boekt de herkende gegevens alvast in. Jij controleert en vult 

aan indien nodig. Een automatische bankkoppeling zorgt 

voor afletteren van de bon of factuur.  
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Wat je dus niet meer hoeft te doen is: 

 Wachten tot de klant zijn bonnen eindelijk inlevert 

 Bonnen sorteren  

 Handmatig gegevens overnemen en inkloppen 

 Kopietjes maken van bonnen die anders volgend jaar 

 niet meer leesbaar zijn 

 Boekstuknummers op elke bon noteren en alle bonnen  

 en kopieën in mappen bewaren 

 Op zoek naar de bijbehorende bankmutatie en deze 

 koppelen aan de bon of factuur 

 Aan de ondernemer vragen waar de missende bonnen  

 en facturen zijn 

 Stressen omdat alle administraties weer op het  

 allerlaatste moment moeten worden bijgewerkt 

 Mappen doorspitten op zoek naar het bonnetje, als je  

 klant (of de Belastingdienst) een vraag heeft 

Juist als bonnen en facturen met scan & herken worden 

verwerkt, is de kans op fouten minimaal. Bedrag, btw en 

leverancier worden automatisch herkend, KVK-gegevens 

direct gematcht aan de klant. Spookfacturen vis je er 

makkelijk tussenuit.  
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Digitaal werken heeft ook als voordeel dat je samen aan 

de boekhouding werkt: de klant levert digitaal aan, jij 

controleert, vult aan en geeft advies. Je kunt snel schakelen 

en doordat de klant via zijn dashboard altijd inzicht heeft in 

de laatste financiële gegevens van de onderneming, kan hij 

of zij slimme beslissingen nemen.  

Digitaal werken heeft ook als voordeel dat 
je samen aan de boekhouding werkt: de 
klant levert digitaal aan, jij controleert, vult 
aan en geeft advies.
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Straks kan die klant alles zelf  
en heb ik geen werk meer 

Tegenwoordig is er voor alles een app. De ondernemer 

van vandaag doet zaken via zijn smartphone. Niet alleen 

bellen en appen, ook bankzaken, bestellingen, e-mail, 

berekeningen, offertes en facturen doet hij op zijn telefoon. 

De hele dag op kantoor? Geen tijd voor. Inzicht in je cijfers? 

Is daar geen app voor? Zien of je facturen betaald zijn en 

herinneringen sturen, moet ik daarvoor op kantoor zitten en 

mappen doorspitten? Dat duurt te lang. Bonnen en facturen 

langsbrengen… pff, geen tijd voor. Volgende week maar.
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Zoals er met e-mail en automatisering geen papierloos 

kantoor ontstond, maar slechts een verschuiving in het 

papiergebruik, zo zal ook de mogelijkheid om bonnen 

en facturen via scan en herken in de boekhouding ‘in te 

schieten’ niet leiden tot het verdwijnen van administratieve 

handelingen of jouw waarde voor de ondernemer. Digitaal 

aanleveren en verwerken leidt tot een verschuiving van 

werkzaamheden en tot mogelijkheden om snel goed 

onderbouwde financiële ondersteuning te geven. Zo kun 

je meebewegen in de behoefte aan snel schakelen die veel 

ondernemers hebben.  

 
Betekent dit een verandering van je 
verdienmodel?  

Uiteindelijk heb je dat zelf in de hand. Er is niets mis met 

gewoon elk gewerkt uur factureren, al zal je misschien 

niet gelijk de stopwatch aan willen zetten als je een klant 

spreekt. Wat is jouw ideale band met je klant? Hoe zie jij 

jouw toekomst?  
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Steeds vaker zie je dat accountants- of administratiekantoren 

werken met een abonnementsmodel. De klant betaalt een 

vast bedrag per maand en krijgt daarvoor de controle en 

verwerking van de boekhouding, de btw-aangifte en de 

aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voeg daar 

aan toe regelmatige adviesgesprekken aan de hand van 

rapportages en kengetallen en je verhoogt je waarde verder 

voor je klant. Zo’n abonnement, met duidelijke afspraken 

over wederzijdse verwachtingen en taken, geeft je niet 

alleen een betere spreiding van de werkdruk over het jaar, 

maar ook een meer regelmatige omzet en (zeker als je via 

automatische incasso betaald krijgt) meer zekerheid.  

Hoe ziet jouw ideale dag eruit? 

Voor bijna alles in het leven bestaat een app. Ook de meeste 

boekhoudprogramma’s bieden inmiddels de mogelijkheid 

om via een app de administratie te regelen. De verwachting 

is dat daarmee langzaamaan de schoenendoos met 

bonnetjes gaat verdwijnen. Inkoopfacturen komen veelal 

per e-mail binnen of kunnen worden gedownload en zijn 

daarmee ook makkelijk digitaal aan te leveren. Stuurt jouw 

klant ze per e-mail door? Rechtstreeks naar de boekhouding 

uploaden is makkelijker.  

Voor bijna alles in het leven bestaat een app. 
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Meer tijd voor meer klanten

Het digitaal aanleveren van bonnen en facturen maakt een 

einde aan het handmatig inkloppen van gegevens. Fouten 

komen bijna niet meer voor. Wat die ondernemer van 

jou verlangt, is dat je controleert of het klopt, dat je alles 

boekhoudkundig correct verwerkt en hem of haar de zorgen 

uit handen neemt van het financiële deel waar hij niet zoveel 

verstand van heeft. En als zoveel al automatisch wordt 

verwerkt, kan jij meer klanten helpen in dezelfde tijd. 

Klanten helpen met jouw expertise

Een andere kans die je dan kunt pakken is advisering: Advies 

op het gebied van de financiële beleidsvorming blijkt in veel 

gevallen welkom, maar je klant weet niet welke vragen er 

gesteld kunnen of moeten worden. Als jij met antwoorden 

komt op de vragen die jij kent, maar de ondernemer nog 

niet, help je jouw ondernemers bij het nemen van de juiste, 

rationele beslissingen die hun bedrijf laten groeien. Zo word 

jij een financiële raadgever die je klanten vooruit helpt. 

Word jij de financiële raadgever die je klanten 
vooruit helpt? Grijp je de kans en ga je nog meer 
ondernemers helpen om gewoon al die bonnen  

– die je nu niet meer hoeft over te typen –  
te verwerken? De keus is aan jou. 
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Een geval uit de praktijk 

Een klant die gewend is zijn zak vol verkreukelde 
bonnetjes op 20 april bij je op je bureau te dumpen, 
staat vaak niet te springen om verandering. Het gaat 
toch prima zo? Jij glimlacht nog maar eens – de 
klant is koning. En daarna zit je met hoofdpijn tot laat 
achter de computer om op tijd de btw-aangifte te 
regelen voor deze klant en al die anderen die altijd 
weer laat aankomen. Hoe krijg je ze zover dat ze 
meegaan in de digitalisering?  
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Fiscaal en financieel adviesbureau Loyal Consultants uit 

Enschede werkt online samen met alle klanten. Daarvoor 

gebruiken ze de boekhoudsoftware van SnelStart. Eind 

september 2020 interviewde Marjolijne van der Ven (mijn 

collega bij SnelStart) Alen Miladinović van Loyal Consultants 

over de overstap naar online samenwerken. Over mensen 

die het nut er niet van inzien, het ‘aha-moment’ en waarom 

collega’s en klanten nu niet anders meer willen. 

‘We willen onze klanten adviseren, als bedrijfscoach en 

als ondernemerscoach. Om dat goed te doen, is het 

belangrijk dat de cijfers kloppen en up-to-date zijn. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om een ondernemer die een huis 

wil kopen of een auto wil leasen. En als je wilt investeren 

in bedrijfsmiddelen, zoek je dan het geld binnen je eigen 

bedrijf of ga je een lening aan?’  

https://www.loyalconsultants.nl/
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In 2018 begon Loyal Consultants met online samenwerken. 

In eerste instantie was het lastig om klanten te overtuigen, 

ook omdat ze voor een SnelStart Instap-abonnement 

moesten betalen. Alen vertelt dat hij gesprekken voerde 

met klanten over de voordelen: geen dozen vol bonnetjes 

inkloppen op het allerlaatste moment, alle aangiftes op tijd 

zonder stress en continu inzicht door up-to-date cijfers. 

Maar klanten zagen dat anders: ‘Ja, dat is voor jullie handig, 

maar het ging vroeger toch ook goed? Mijn aangiftes 

werden op tijd gedaan. Waarom zou ik dan nu betalen voor 

een abonnement?’ 

Alen vond dit best frustrerend, maar begreep ook dat de 

boodschap niet overkwam: ‘Een klant wil ondernemen 

en verwacht dat wij ervoor zorgen dat aan alle fiscale 

verplichtingen voldaan wordt. Hij is gewend om een ordner 

of doos aan te leveren, waarna wij ons kunstje daarop 

verrichten en de aangifte indienen. Het duurde even, maar 

na een tijdje zag ik in dat het voor de klant uiteindelijk gaat 

om de vraag: wat levert die nieuwe manier van werken mij 

op? Wat heb ik eraan?’ 

Het duurde even, maar na een tijdje zag 
ik in dat het voor de klant uiteindelijk gaat 
om de vraag: wat levert die nieuwe manier 
van werken mij op? Wat heb ik eraan?
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Wat levert het de klant op? 

Op het moment dat een ondernemer wil investeren, een huis 

wil kopen of een auto wil leasen zijn er recente cijfers nodig. 

Alen legt uit dat de meeste klanten van Loyal Consultants met 

een kwartaalaangifte werken, waardoor ze altijd een kwartaal 

achterlopen met de cijfers. ‘Voordat je alle informatie bij 

elkaar hebt, ben je een paar maanden verder. En maanden 

wachten op cijfers voordat je kunt investeren in je bedrijf 

of op zoek kunt gaan naar een huis, dat vinden klanten niet 

prettig. Met dit inzicht werd het een stuk eenvoudiger om 

ondernemers de meerwaarde van het online samenwerken 

uit te leggen. Met een online administratie kun je de meest 

recente cijfers vrijwel direct aanleveren.’ 

Daarnaast verwacht hij dat de administratiekosten voor 

klanten zullen dalen. ‘We evalueren ieder jaar wat klanten 

ons betalen. Deze manier van werken scheelt ons uiteindelijk 

veel tijd, waardoor kosten omlaag kunnen of we meer advies 

kunnen geven. Wanneer je het hierover hebt, luisteren 

klanten meteen.’ 

Maanden wachten op cijfers voordat je 
kunt investeren in je bedrijf of op zoek kunt 
gaan naar een huis, dat vinden klanten 
niet prettig.
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Hoe krijg je collega’s mee? 

In het begin voerde alleen Alen gesprekken met klanten 

over de nieuwe manier van werken, maar in de laatste helft 

van 2019 kreeg hij versterking van de rest van het team van 

Loyal Consultants. Hoe kreeg hij het team mee? 

Alen: ‘Vóór SnelStart gebruikten we een programma waarin 

alles handmatig moest worden ingevoerd. Collega’s waren 

hierdoor gewend aan een bepaalde manier van werken. 

Sommige collega’s werkten liever met zo’n tastbare map, 

dan met een bijlage. Daarnaast aarzelden mensen ook door 

onwetendheid en zagen ze niet meteen de toegevoegde 

waarde van online samenwerken met klanten.’ 

Daarnaast aarzelden mensen ook door 
onwetendheid en zagen ze niet meteen 
de toegevoegde waarde van online 
samenwerken met klanten.
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Het team kwam iedere maandagmiddag een paar uur 

bij elkaar om te praten over efficiënter werken, over 

digitalisering en automatisering. Alen liet zijn collega’s zien 

wat er allemaal kon met een online SnelStart-administratie. 

Zodra ze zagen hoe snel en met hoe weinig handelingen 

hij zo’n administratie bijwerkte, waren ze overtuigd van de 

efficiëntie. 

Hij houdt alle nieuwe ontwikkelingen goed in de gaten. ‘Daar 

hebben niet alleen wij, maar ook ondernemers profijt van. 

Bijvoorbeeld het fotograferen van bonnetjes in SnelStart 

Web, in combinatie met een scan en herken functie. En ik 

kon niet wachten om het nieuwe invoerscherm voor inkopen 

aan mijn collega’s te laten zien. Dat scheelt zoveel tijd!’ 

Alen’s tip  ‘Show, don’t tell’. Laat zien hoe 
 snel en gemakkelijk het werkt. 

Mijn klanten willen niet anders meer 

Klanten beginnen steeds meer de voordelen van een 

up-to-date administratie in te zien. Alen vertelt over 

een ondernemer die vorig jaar zijn bedrijfspand wilde 

verbouwen. ‘Hij belde op en zei ‘Alen, ik heb snel de 

jaarrekening nodig, want ik ga verbouwen.’ Maar als hij me 

in januari de map met facturen en bonnen zou brengen, 

kon ik die pas in februari en maart verwerken. Als ik het 
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vervolgens voor april niet helemaal rond kreeg, dan moest 

hij misschien nog langer wachten. Lichte paniek bij de klant: 

‘Maar hoe gaan we dat dan doen?’ Dat was natuurlijk een 

mooie aanleiding om het over een online administratie te 

hebben. Hij had zijn jaarrekening voor eind januari binnen. 

En als klanten eenmaal de voordelen zien, willen ze niet 

anders meer.’ 

Ik heb zoveel meer plezier in mijn werk 

Voor Alen betekent deze nieuwe manier van werken meer 

plezier in zijn werk: ‘Bonnen inkloppen, gegevens overnemen 

en steeds dezelfde handelingen uitvoeren vindt niemand 

echt leuk. Laat staan vier keer per jaar die kwartaalstress. 

Daarnaast heb ik relatief veel klantcontact en voer ik nu hele 

andere gesprekken dan vroeger. Ik hoef klanten niet langer 

te vragen of ze zo snel mogelijk met hun facturen en bonnen 

langskomen. In plaats daarvan mag ik meedenken over 

ondernemen. Klanten geven me daarin vertrouwen. En dat 

voelt goed.’ 
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Zo help je je klant hiermee

Heb je klanten die blijven beweren dat ze ‘alles wel 
gewoon zo aanleveren’ en niet digitaal hoeven? 
Waarschijnlijk kennen ze de mogelijkheden niet. 
Of zijn ze huiverig voor digitalisering. Help je 
ondernemers op weg. Laat ze zien hoe makkelijk het 
is. Een klant die weet wat hij doet is sneller klaar en 
bespaart tijd op de boekhouding.  

Klant Harry zegt: ‘Ik breng mijn bonnetjes wel langs,  

dan spreken we elkaar ook regelmatig.’ 

Jij vertelt hem: ‘Scan ze in zodra je ze krijgt, dan worden ze 

gelijk verwerkt. En kom op een rustiger moment eens langs. 

We spreken gelijk een tijdstip af.’  

Klant Marieke zegt: ‘Online, dat vertrouw ik niet hoor.’  

Jij zegt: ‘Bonnen kunnen kwijtraken, nat worden, wegwaaien. 

Je huis kan afbranden. Je computer kan gestolen worden. 

Online opgeslagen zijn ze goed beveiligd. De beveiliging van 

cloud storage is veel geavanceerder dan die van je eigen 

harde schijf thuis.’ 
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Klant Anton zegt: ‘Computers? Snap ik niks van.’  

Jij helpt hem door te vertellen: ‘Hoeft ook niet! Er zijn 

handige oplossingen waarbij je enkel zijn bonnen ‘de 

administratie in fotografeert’ en inkoopfacturen per e-mail 

naar de administratie mailt, waar de boel automatisch wordt 

klaargezet voor controle.’  

En jouw rol als boekhouder of accountant? Je controleert, 

corrigeert en lettert af. Dat scheelt tijd!  

Hoe doe je dat dan, je klanten overtuigen van het nut en 

de voordelen van digitaal aanleveren? Het whitepaper 

Zo worden ook jouw klanten enthousiast over online 

samenwerken geeft je meer informatie en handige tips voor 

de communicatie met je klanten. 

Natuurlijk maakt het uit over welke klant je het hebt. De ene 

klant kan of wil niks, de andere wil bijna alles zelf doen. Ken 

jij je klant?

https://www.snelstart.nl/accountant/download/whitepaper-klanten-enthousiast-maken
https://www.snelstart.nl/accountant/download/whitepaper-klanten-enthousiast-maken
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Klant Raimon zegt: 

Boekhouden? Doe jij het maar.  

SnelStart heeft voor hem het pakket inOrde.

Raimon: Uploadt bonnen en inkoopfacturen en levert 

kassatotalen aan.

Jij: Verwerkt de inkopen en verkopen, doet aangiftes,  

maakt jaarstukken, informeert en begeleidt Raimon. 

www.snelstart.nl/accountant/pakketten-voor-klanten
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Klant Diana zegt:  

Boekhouden? Mij niet gezien. Alleen facturen sturen.  

De bonnen lever ik bij jou in.  

SnelStart heeft voor haar het pakket inStap. 

Diana: Stuurt verkoopfacturen en herinneringen vanuit de 

software. Uploadt bonnen en inkoopfacturen. 

Jij: Verwerkt de inkopen en verkopen, doet aangiftes, maakt 

jaarstukken, informeert en begeleidt Diana.  

www.snelstart.nl/accountant/pakketten-voor-klanten
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Klant Paoline zegt:  

In- en verkopen boeken? Dat kan ik wel zelf hoor. Dan houd 

ik gelijk grip op de situatie. We kunnen wel afspraken maken 

wie wat doet. Doe jij dan de aangifte inkomstenbelasting?    

SnelStart heeft voor haar het pakket inKaart. 

Paoline: Stuurt verkoopfacturen en betalingsherinneringen, 

uploadt bonnen en inkoopfacturen en boekt ze in, doet zelf 

de btw-aangifte (of laat het doen) en laat de jaarcijfers aan 

jou over.  

Jij: Controleert, helpt Paoline met haar financiële strategie 

en het beoordelen van de cijfers, verzorgt de jaarsuppletie, 

jaarstukken en zorgt dat alles op orde is.   

www.snelstart.nl/accountant/pakketten-voor-klanten
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Klant Kees zegt:  

Mijn boekhouding wordt steeds uitgebreider. Ik wil  

meer mogelijkheden, uitgebreide offertes maken,  

periodiek factureren en mijn administratie koppelen  

aan andere software.  

SnelStart heeft voor Kees het pakket inBalans.

Kees: Maakt uitgebreide offertes, stuurt (periodieke) 

verkoopfacturen (en wanneer nodig herinneringen en 

aanmaningen), uploadt en boekt bonnen en inkoopfacturen, 

doet btw-aangifte en laat de jaarcijfers meestal aan jou over.    

Jij: Controleert, stuurt bij, helpt Kees chocola maken 

van zijn cijfers, ondersteunt bij het vinden van de juiste 

weg, financieringsaanvragen, investeringsoverwegingen, 

financieel beleid en natuurlijk de jaarstukken.  

www.snelstart.nl/accountant/pakketten-voor-klanten
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Klant Iris zegt:  

Boekhouding? Daar heb ik iemand voor op kantoor. Wij 

willen uitgebreide mogelijkheden om rapportages te maken, 

periodieke boekingen en facturatie door te voeren en 

kostenplaatsen te gebruiken. Ook ons orderbeheer gaat 

volledig via onze administratie.  

SnelStart heeft voor Iris het pakket inZicht. 

Iris: Heeft een administratief medewerker die de hele 

administratie verzorgt en rapportages uitbrengt naar de 

directeur / het management.  

Jij: Controleert, adviseert, ondersteunt bij financieel-

strategische besluitvorming, financieringsaanvragen en 

investeringsoverwegingen, verzorgt de jaarstukken en 

aangifte vennootschaps- of inkomstenbelasting.   

www.snelstart.nl/accountant/pakketten-voor-klanten
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Klant Kevin zegt:  

Wij hebben een volledig geïntegreerd systeem nodig voor 

onze administratieve processen, waarin meerdere afdelingen 

samenwerken. Voorraadbeheer en koppelingen met alle 

externe softwarepakketten is noodzakelijk voor een efficiënte 

financiële administratie. Wij werken met inkoopoffertes en 

inkoopbestellingen vanuit ons systeem en met deelleveringen 

en backorders.  

SnelStart heeft voor Kevin het pakket inControle. 

Jij: Helpt je klant met het in kaart brengen van de gewenste 

integraties. Brengt je klant in contact met een SnelStart 

implementatiepartner die kan helpen bij het opzetten 

van de volledige administratie. Spreekt met je klant af 

welke administratieve handelingen zij zelf doen en welke 

werkzaamheden je uit handen kunt nemen.  

Ben jij klaar voor digitalisering?  
SnelStart maakt het makkelijk.

www.snelstart.nl/accountant/pakketten-voor-klanten
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SnelStart maakt boekhouden makkelijk. Je klanten zijn druk 

bezig en hebben geen tijd voor hun administratie. Tijd bespa-

ren? Dat is bonnen inscannen, facturen maken, bankmutaties 

automatisch verwerken en altijd direct inzicht. Jij houdt tijd 

over voor advies en ondersteuning. Of voor meer klanten.

Dit boekje is voor jou.  
Van SnelStart. 
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Jonneke Duin is tekstschrijver en 
content-marketeer. Bij SnelStart  
en al jaren als freelancer. 

‘Schrijven doe ik al zolang ik me kan 

herinneren. Mijn moeder gaf me een 

pen en papier toen ik als eenjarig 

meisje in de box zat. Ik was uren zoet.’ 

E-books en blogs schrijft Jonneke vanuit 

haar ervaring als ondernemer. Omdat 

ze veel heeft geleerd van alles wat fout 

ging (en dat was nogal wat). Dat helpt 

jou dan weer vooruit. 

Redactie: Stephanie Rijk 

en Marjolijne Banks - van der Ven

39

Over de schrijver
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De inhoud van dit boekje is met de grootste zorg 

samengesteld. Toch kan het zijn dat de regels inmiddels  

zijn aangepast, of jouw situatie onder de uitzonderingen valt. 

Check daarom de website van de Belastingdienst voor  

meer informatie.
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