
Whitepaper

Zo worden ook jouw 
klanten enthousiast over 
online samenwerken

Je wil graag online samenwerken met je klanten. Je informeert je 
klanten via een e-mail of een nieuwsbrief, waarin je ze ook vertelt 
over alle voordelen van deze manier van werken. Vervolgens neem 
je contact op. Maar stel dat je één van je klanten aan de telefoon 
hebt en in plaats van instemmend te antwoorden, komt de klant 
met bezwaren. Wat doe je dan?

Geen probleem, na het lezen van dit whitepaper ben je beter voorbereid 
op deze gesprekken. Naast antwoorden op een aantal bezwaren geven 
we je een handig stappenplan om met bezwaren om te gaan. Zo worden 
ook jouw klanten enthousiast over online samenwerken.

Ik tast steeds af: wat wil een klant graag.  
Ik probeer goed aan te voelen wat een klant 
fijn vindt. Daar ga ik naar op zoek en dan krijg 
je een heel fijne samenwerking.
 
Rita Vrieling-Gruppen, van Uw Cijfers Administratie & Advies
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Redenen waarom klanten niet  
online samen willen werken

Je klant zegt:

‘Dat gaat me veel tijd kosten, want ik heb veel papieren 
bonnetjes en facturen’

Jij antwoordt: ‘Er zijn inderdaad nog veel bedrijven die papieren bonnetjes en 
facturen gebruiken. Het kostte vroeger veel tijd om al die gegevens over te nemen 
in je administratie. Maar met SnelStart scan je alle papieren bonnetjes en facturen 
eenvoudig in, waarna je ze snel uploadt in je administratie. Of je voegt ze toe aan je 
boekhouding door een foto te maken met de handige SnelStart app. Zo voldoe je 
ook meteen aan de bewaarplicht Daarnaast worden steeds meer facturen digitaal 
verstuurd. Die worden direct opgeslagen in je administratie’ 

Wat kun je antwoorden als je klant zegt:  
‘Ik wil mijn administratie niet samen online doen, want…’

 Dat gaat me veel tijd kosten, want ik heb veel papieren bonnetjes 

 en facturen

 Met papier houd ik gemakkelijker overzicht en controle

 Ik vind het vervelend om op de computer te werken

 Boekhouden is niet echt mijn ding

 Maar ik werk al jaren zo’ of ‘maar jij doet dit toch (allemaal) voor mij?

 Ik wil niet voor lange tijd aan een abonnement vast zitten

 Ik vind het te duur

 Online, is dat wel veilig?

 Maar wat doe jij dan nog, als ik alles invoer en het wordt  
 automatisch verwerkt?
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Je klant zegt:  

‘Als ik alle bonnetjes bij elkaar in een doos bewaar, kan ik 
gemakkelijk checken of ik alles heb. Op papier houd ik goed 
overzicht.’
Jij vertelt de klant: ‘Ik begrijp dat je het prettig vindt om overzicht te houden, 
zodat je zeker weet dat je alles hebt aangeleverd. In SnelStart kun je alle gescande 
bonnetjes en facturen eenvoudig inzien. De bonnetjes en facturen worden als 
bijlagen in je online boekhouding bewaard. Doordat je meteen aan de bewaarplicht 
voldoet, hoef je al dat papier niet meer jaren te bewaren. Zo stapelen de dozen en 
mappen zich niet verder op in je kantoor. Dat is lekker overzichtelijk en scheelt een 
hoop ruimte!’ 
 
Zorg er wel voor dat de klant bonnetjes en facturen op de juiste manier uploadt in 
de boekhouding. In deze brochure geeft de Belastingdienst meer informatie over 
een geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht.

Je klant zegt:  
‘Ik vind het vervelend om op de computer te werken’ 

Jij antwoordt: ‘Ik heb ook andere klanten die het liefst zo min mogelijk op een 
computer werken. Dat is geen probleem, want SnelStart biedt ook een pakket 
waarbij je alleen alles digitaal aanlevert in plaats van op papier. Dat doe je via 
je mobiel. Je maakt namelijk met de SnelStart app op je mobiele telefoon foto’s 
van alle bonnetjes en facturen. En je bankgegevens worden aangeleverd via een 
automatische bankkoppeling. Verder hoef je zelf niets te doen. Ik verwerk alle 
gegevens in je boekhouding. Zo hoef je zelf niet op de computer aan de slag. Via  
de app op je telefoon zie je bovendien in één oogopslag hoe je bedrijf ervoor staat.’

Je klant zegt:  

‘Boekhouden is niet echt mijn ding’

Jij antwoordt: ‘SnelStart biedt een pakket waarbij ik je boekhouding verzorg, net 
zoals dat nu gebeurt. Het enige verschil is dat je alle gegevens digitaal aanlevert, in 
plaats van op papier. Dat doe je via je mobiel. Je maakt dan met de SnelStart app 
op je mobiele telefoon foto’s van alle bonnetjes en facturen. En je bankgegevens 
worden aangeleverd via een automatische bankkoppeling . Verder hoef je zelf 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/geautomatiseerde_administratie_en_fiscale_bewaarplicht_al0401z12fd.pdf
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/geautomatiseerde_administratie_en_fiscale_bewaarplicht_al0401z12fd.pdf
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niets te doen. Ik verwerk alle gegevens in je boekhouding en zorg ervoor dat aan 
alle fiscale verplichtingen wordt voldaan. Via de app op je telefoon zie je in één 
oogopslag hoe je bedrijf ervoor staat.’

Je klant zegt:  
‘Maar ik werk al jaren zo’ of ‘maar jij doet dit toch (allemaal)  
voor mij?’

Je haalt de klant over door uit te leggen wat die nieuwe manier van werken hem of 
haar oplevert.  
 
Jij antwoord: ‘Met deze manier van werken bespaar je veel tijd. Jij hoeft niet meer 
alle bonnetjes, facturen en bankgegevens bij elkaar te zoeken aan het einde van 
de periode, met de kans dat je dingen kwijtraakt of niet meer weet waarvoor een 
bonnetje ook alweer was. Die bonnetjes en facturen fotografeer je wanneer je 
ze ontvangt. Omdat je alle gegevens gedurende de periode digitaal aanlevert, 
hoeven we niet steeds op het allerlaatste moment alle gegevens in te voeren en te 
checken. Door de scan- & herkenfunctie in de software hoeft niemand de gegevens 
over te typen, dat scheelt echt veel tijd. Facturen maak je binnen een minuut. En 
door de automatische bankkoppeling worden uitgaven en inkomsten snel met de 
bankmutaties gematcht. Zo besparen we samen veel tijd en besparen we samen op 
de administratiekosten.’ 
 
‘Daarnaast zijn al je cijfers continue up-to-date. Dat is handig als je recente cijfers 
nodig hebt, bijvoorbeeld als je wilt investeren, een hypotheek aan wilt vragen of een 
auto wilt leasen.’

Je klant zegt:  
‘Ik wil niet voor lange tijd aan een abonnement vast zitten’

Veel kantoren verwerken de pakketkosten in hun maandprijs, maar je kunt 
natuurlijk ook afspreken dat de klant de abonnementskosten zelf betaalt. Wat doe 
je als de klant aangeeft dat hij of zij niet lange tijd aan een abonnement wilt vast 
zitten? Toon dan begrip en antwoordt: ‘Ik kan me voorstellen dat je niet meteen 
voor langere tijd aan iets vast wilt zitten. Maar bij online samenwerken in SnelStart 
maak je gebruik van een maandabonnement. Je kunt dus iedere maand, uiterlijk  
14 dagen voor het einde van de maand, je abonnement opzeggen via e-mail.’ 
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Je klant zegt:  
‘Ik vind het te duur’

Heeft je klant het gevoel dat de kosten voor de software extra kosten zijn, die boven 
op de huidige administratiekosten komen? Vertel de klant dat je begrijpt dat hij of 
zij niet onnodig extra geld wil uitgeven. En vertel vervolgens: ‘Maar met deze manier 
van werken besparen we allebei veel tijd. Daardoor ben je per saldo altijd beter af.’ 
 
‘Jij hoeft bijvoorbeeld niet aan het einde van de periode alles bij elkaar te zoeken 
en vervolgens te speuren naar zoekgeraakte bonnetjes. Die bonnetjes en facturen 
fotografeer je wanneer je ze ontvangt. Door de scan- & herkenfunctie in de 
software hoeft niemand de gegevens over te typen, dat scheelt echt veel tijd. 
Facturen maak je binnen een minuut. En door de automatische bankkoppeling 
worden uitgaven en inkomsten snel met de bankmutaties gematcht. Zo besparen 
we samen op de administratiekosten. Als je de tijd die jij bespaart uitdrukt in een 
uurloon, compenseert dat ruimschoots de kosten van het pakket.’

Je klant zegt:  
‘Online, is dat wel veilig?’

De klant heeft de veiligheid van zijn of haar gegevens niet zelf meer in de hand, 
maar moet erop vertrouwen dat de softwareleverancier ervoor zorgt dat er 
goede en veilige back-ups worden gemaakt en dat gegevens niet voor iedereen 
beschikbaar zijn.  
 
Jij antwoordt: ‘Bij SnelStart staan online administraties veilig in Azure, het 
cloudplatform van Microsoft. De gegevens zijn opgeslagen op een beveiligde server 
in een Nederlands datacenter. Bij een online administratie loop je daardoor niet 
langer het risico je gegevens te verliezen door bijvoorbeeld brand of diefstal. Zo’n 
centrale server wordt veel beter beveiligd dan je huis of kantoor.’ 
 
‘Microsoft beheert ook de servers van andere grote organisaties, zoals verzekerings-
maatschappijen, banken, vliegtuigmaatschappijen en overheidsorganisaties. Iedere 
dag worden back-ups in het datacenter gemaakt. Dan wordt een kopie van de 
volledige database gemaakt. De servers worden 24 uur per dag en 7 dagen in de 
week bewaakt en gecontroleerd.’ 
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Je klant zegt:  
‘Maar wat doe jij dan nog, als ik alles invoer en het wordt 
automatisch verwerkt?’

Soms is het gemakkelijker om iets te laten zien, dan te antwoorden met een 
argument. Laat aan je klanten zien wat jij doet en wat zij doen. Neem stap voor stap 
de app door, laat zien hoe je bonnetjes fotografeert en uploadt en laat zien hoe jij 
werkt in SnelStart 12.
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De meeste mensen zijn niet dol op verandering. Sommige mensen 
verzetten zich ertegen door allerlei bezwaren te maken. Om effectief 
die bezwaren weg te nemen, is het niet alleen belangrijk wat je 
antwoordt, maar ook de manier waarop je dat doet. Het volgende 
stappenplan geeft je hiervoor wat handvatten en handige tips. 

Stap 1  
Toon begrip voor het bezwaar

Klanten maken bezwaren als ze het nut en de noodzaak van een verandering nog 
niet inzien. Als je, door indringend op de ander in te praten er nog een schepje 
bovenop doet, zal de ander nog meer vasthouden aan dat bezwaar. Geef de klant 
niet het gevoel dat hij of zij ongelijk heeft en dat je nu het tegendeel gaat bewijzen. 
Laat daarom allereerst merken dat je begrip hebt voor een bezwaar. Ga er niet 
tegenin, maar toon empathie: ‘Ik kan me voorstellen dat je ….’

Stap 2  
Zoek uit wat de achterliggende oorzaken van het bezwaar zijn

Je hebt de gevoelens van de ander erkend. Daarmee heb je niet gezegd dat de 
ander gelijk heeft. Nu kun je door met achterhalen waar het bezwaar vandaan 
komt. Probeer hierbij het woord ‘waarom’ te mijden. ‘Waarom’ klinkt soms 
wat agressief en zorgt dan voor meer verzet. Probeer interesse te tonen door 
inhaakvragen te stellen, zoals: 

• Kun je daarover iets meer vertellen?

• Dat begrijp ik nog niet goed, kun je dat verder toelichten?

• Hoe zit dat precies? 

Bijvoorbeeld: ‘Ik begrijp dat je het prettig vindt om al je papieren bonnen en facturen  
bij elkaar op één plek te bewaren en ze dan aan mij te geven. Kun je me daar iets meer 
over vertellen?’ 

Hoe ga je om met bezwaren: 
een stappenplan



8    |    SnelStart whitepaper: zo worden ook jouw klanten enthousiast over online samenwerken

Wacht nog even met het geven van een antwoord. Dat komt pas bij de volgende 
stap. Het is in dit stadium, wanneer je het werkelijke bezwaar hebt gevonden, 
verstandig om te vragen: ‘Zijn er nog andere dingen waarover je je zorgen maakt?’ 
 
Zo geef je niet alleen de klant het gevoel dat je echt naar hem of haar luistert, maar 
haal je ook meteen alle echte bezwaren boven water en loop je straks niet achter 
de feiten aan. 

 Stap 3  
Geef antwoord

Nu je iets meer weet over de gevoelens en motieven van je gesprekspartner kun je 
gemakkelijker antwoord geven.  
 
Bijvoorbeeld: ‘Ik begrijp dat je het prettig vindt dat je precies kunt zien welke bonnen 
en facturen je deze maand verzameld hebt, zodat je zeker weet dat je ze allemaal bij het 
kantoor hebt afgegeven.’ 
 
‘Wist je dat je in een online administratie ook kunt zien voor welke inkopen de 
boekingen al gemaakt zijn? De bonnetjes en facturen worden bij elke boeking als 
bijlage bewaard. Zo kun je checken of je nog iets mist. Als je alles betaalt via je 
zakelijke rekening en we maken een koppeling met je bank, zien we bovendien 
meteen of we bonnetjes van uitgaven missen.’ 
 
Een andere manier is de volgende: Je toont eerst empathie en vertelt dat je het 
bezwaar begrijpt en dat je je realiseert hoe de klant zich daaronder moet voelen. 
Vertel vervolgens over iemand die in dezelfde situatie verkeerde en wat deze 
persoon heeft ontdekt. Deze klant merkte dat het allemaal nog zo slecht niet was, 
begon met online samenwerken en ontdekte daarna dat hij per saldo beter af was. 
Je laat zo merken dat de klant niet de enige is die weerstand voelt. Als hij eenmaal 
onderdeel is van een grotere groep mensen die van mening is veranderd, is het 
voor de klant gemakkelijker om dit ook te doen.
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Stap 4  
Controleer of het bezwaar is opgelost
Ga bij de ander of dit het antwoord was waarnaar hij of zij zocht. Proef je nog 
steeds twijfel? Vraag er dan naar. Als de klant het antwoord kreeg waar hij of zij 
naar op zoek was bereik je twee dingen:
• Het bezwaar bestaat niet langer.
• Mensen zijn graag consequent en houden vast aan hun mening. De klant heeft 

nu beaamt dat online samenwerken voordelen heeft en die mening zal hij of zij 
waarschijnlijk vasthouden.

Stap 5  
Ga verder met een volgende stap

Maak een volgende stap om te starten met online samenwerken. Bespreek 
eventueel welk pakket van SnelStart bij het bedrijf past en plan samen de volgende 
stappen voor de online samenwerking. 
 
Natuurlijk kan het gebeuren dat de klant met een ander bezwaar komt. Geen nood, 
herhaal het proces: luister opnieuw wat het bezwaar is, stel vragen en geef dan pas 
een reactie.
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Bonus bezwaar   
‘Ik vind het prima zoals het nu gaat. Waarom zou ik veranderen?’
Deze klant ziet geen nut of noodzaak om te veranderen, maar geeft geen specifieke 
reden waarom hij of zij niet op een andere manier wil werken. Laat hier eerst weer 
zien dat je empathie hebt voor de klant. Vervolgens vraag je of je nog één korte 
vraag mag stellen. En in die vraag haak je in op een reden waarom deze klant juist 
veel voordeel heeft van online samenwerken. 
 
Bijvoorbeeld: ‘ik kan me goed voorstellen dat je het prima vindt hoe de administratie nu 
gedaan wordt. Maar mag ik je nog een korte vraag stellen, voordat ik ophang?’  
 
De klant is meestal wel bereid nog een vraag te beantwoorden, enerzijds omdat de 
spanning van het gesprek af is (je gaat ophangen) en anderzijds omdat zijn reactie 
toch een beetje bot was. Nu haak je in met een vraag die inspeelt op de situatie van 
de betreffende klant, zoals:
 

  Ben je ook wel eens lang op zoek naar een bonnetje van een paar maanden geleden?

  Kost het je iedere keer veel tijd om alle documenten bij elkaar te zoeken voor  
 de btw-aangifte?

  Kom je er weleens achter dat sommige facturen al lang open staan? En zou je  
 willen dat je eerder een betaalherinnering had gestuurd? Zou het handig zijn  
 dat je altijd in één oogopslag kon zien welke facturen al betaald zijn? 
 
Door het over een probleem te hebben dat de klant herkent, geef je de klant een 
reden voor verandering en breng je het gesprek op gang. Misschien heeft de klant 
nog andere bezwaren. Doorloop dan nogmaals het stappenplan om op een prettige 
manier de bezwaren weg te nemen. 
 
 

tip  
Oefen dit soort gesprekken met bijvoorbeeld een collega, dan gaat het steeds meer 
‘automatisch’ en kom je heel ‘natuurlijk’ over.

Meer weten? 
Heb jij je klanten overtuigd en zijn jullie klaar om te gaan starten met online 

samenwerken? Bekijk de mogelijkheden voor jou en je klanten op deze pagina.

https://www.snelstart.nl/accountant/pakketten-voor-klanten

