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Kwaliteit. Eén van de buzzwoorden binnen accountancyland. Want zonder verdere omschrijving is niet  
duidelijk wat we nu eigenlijk met kwaliteit bedoelen. Wel zien we in de meeste uitingen over kwaliteit een 
duidelijke focus op de wettelijke controlepraktijk, slechts één van de gepraktiseerde domeinen binnen 
SRA-kantoren. Dus, wat verstaan we nu eigenlijk binnen SRA onder ‘kwaliteit’: wat is ons beleid, onze  
kwaliteitsambitie? En, hoe ondersteunen we u daarbij? 

Kwaliteit 

Van meerkoppig monster  
tot grote uitdaging?
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dossier kwaliteit

L aat het duidelijk zijn: binnen onze vereniging denken we bij 
‘kwaliteit’ echt niet alleen aan de wettelijke controlepraktijk. 
Alhoewel discussies over kwaliteit vanuit die hoek weliswaar 

wat meer en geregelder worden aangezwengeld, is onze focus 
gericht op kwaliteit van de volledige dienstverlening van het SRA- 
kantoor. Die focus is daarbij niet statisch. De wereld om ons heen 
verandert, de wensen van de gebruikers van en stakeholders bij 
onze dienstverlening veranderen – denk alleen al aan het thema 
‘fraude’ – en de mogelijkheden van dienstverlening veranderen.  

Nieuwe focus van toezicht?
Dat gegeven maakt dat het SRA-bestuur zich de afgelopen periode 
heeft gebogen over een aantal zaken. Zoals u al eerder heeft kunnen 
lezen, hebben we het initiatief genomen om een ‘Verkenning op 
toezicht’ op te stellen, met als doel het toezicht een modernere jas 
te geven. Na 10 jaar extern toezicht is immers het vertrouwen in 
onze beroepsgroep nog steeds niet hersteld. De Verkenning is wel-
iswaar geschreven vanuit de wettelijke controlepraktijk, maar de 
uitwerking ervan geldt voor alle domeinen binnen de SRA-Review. 
De Verkenning hebben we besproken met onze stakeholders. 

Door het kwaliteitsbeheersingssysteem (opzet, bestaan en werking) 
veel nadrukkelijker centraal te stellen als onderwerp van toezicht, 
kan een evenwichtiger oordeel over de kwaliteit van het gehele 
accountantskantoor verkregen worden. Dit is ook het uitgangspunt 
in de wet, dat naar onze mening nog onvoldoende terug te zien is in 
het huidige toezicht. Ook binnen onze eigen SRA-Review, overigens. 
De komende periode gaan we gebruiken om samen met onze 
stake holders na te denken hoe we kunnen toewerken naar een 
goed en effectief toezicht, waarbij de toetsing van accountants-
kantoren een nieuwe, betere focus kan krijgen. 

Kwaliteitsbeleid uitwerken
Alhoewel de SRA-kantoren inmiddels een kwaliteitsvoorsprong  
hebben opgebouwd – lees het  jaarverslag van de NBA Raad van 
Toezicht – willen we die voorsprong vanzelfsprekend wel behouden 
en blijven realiseren. Het SRA-bestuur heeft de zomer dan ook 
gebruikt om de contouren van haar kwaliteitsbeleid verder uit te 
werken. Dat kwaliteitsbeleid was tot op heden gericht op ‘het vol-
doen aan wet- en regelgeving die voor SRA-kantoren relevant is’: 
ieder accountantskantoor dat daar aantoonbaar aan voldoet, ‘com-
pliant is’, kan lid van de kwaliteitsvereniging SRA worden en blijven. 
Maar zoals gezegd: tijden zijn veranderd. De kwaliteit van accoun-
tantskantoren staat nadrukkelijker ter discussie, zowel binnen als 
buiten het beroep. En stakeholders verwachten meer van ons. 
 
Ook hier zie je een (paradigma)shift. Kwaliteit draait niet meer alleen 
om vaktechniek en voldoen aan wet- en regelgeving. Ook indicato-
ren op organisatieniveau, zoals kwaliteitsgerichte cultuur, belonings-
beleid, toon aan de top of aantal meldingen van fraude, worden 
meegewogen bij het bepalen van de kwaliteit van een kantoor.  
Continue aandacht voor kwaliteit vanuit een integraal organisatie-
beleid waarin al die aspecten worden meegenomen, en met oog 
voor kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging is daarbij van belang. 
Ook voor SRA-kantoren. Wat het SRA-bestuur betreft is dit een 

kans om nadrukkelijker het onderscheidende vermogen te  
positioneren. Ongeacht type of grootte kantoor, ongeacht de  
praktijkvoering.

Collegiale verantwoordelijkheid
Om dat onderscheidende vermogen een duidelijke basis te geven, 
heeft het SRA-bestuur het kwaliteitsbeleid verder uitgewerkt. De 
lidmaatschapsverplichting van elk SRA-kantoor om via periodieke 
toetsing aantoonbaar te voldoen aan wet- en regelgeving, blijft van-
zelfsprekend. Nieuw is dat elk SRA-kantoor voortaan de collegiale 
verantwoordelijkheid en verplichting heeft, passend bij de vereni-
gingsgedachte, om continu en aantoonbaar bezig te zijn met 
kwaliteit, om te werken aan kwaliteit en – waar nodig – aan kwali-
teitsverbetering. Ook zullen we met voorstellen komen waarbij het 
bestuur de mogelijkheid krijgt om kwaliteitsprogramma’s te ontwik-
kelen voor de SRA-kantoren. Uiteraard zal het bestuur eerst de 
leden raadplegen zodat er voldoende draagvlak daarvoor bestaat.

Als leden niet aantoonbaar werken aan kwaliteit via een integraal 
kwaliteitsbeleid, dan kan dit het onderscheidende vermogen (ook  
wel het kwaliteitskeurmerk genoemd) en daarmee indirect andere 
SRA-leden schaden. Dit is ongewenst. Zeker in deze tijden geldt het 
adagium: doe wat je zegt dat je doet. Het SRA-bestuur wil daarom 
continu aandacht voor kwaliteit bij alle (kandidaat)leden vaststellen, 
stimuleren, bewaken en faciliteren. Dat betekent bijvoorbeeld dat als 
bij een toetsing blijkt dat een SRA-lid wel ‘compliant is’ maar niet 
aantoonbaar bezig is met kwaliteit, kwaliteitsbeheersing en kwali-
teitsborging, het SRA-bestuur het gesprek zal aangaan met het 
betreffende kantoor.     

Comply or explain
Specifiek voor SRA-leden met een Wta-vergunning zal aanvullend 
het volgende gaan gelden: Een kantoor toont aan bezig te zijn met 
de maatregelen Publiek belang volgens het principe comply or 
explain (pas toe of leg uit). Dit betekent: 
a.  door de maatregelen te implementeren en de voortgang c.q. 

borging van het verandertraject aan te geven in de NBA Monitor 
Publiek belang (pas toe); of

b.  door de risico’s die de basis zijn voor de maatregelen Publiek 
belang, op andere wijze te mitigeren, en dit aantoonbaar te 
maken op een andere manier dan via de NBA Monitor Publiek 
belang (leg uit).

Als bij een toetsing blijkt dat een SRA-lid met een Wta-vergunning 
niet voldoet aan het principe comply or explain rond de maatregelen 
Publiek belang, dan informeert de Reviewcommissie het SRA-be-
stuur. Het bestuur kan ervoor kiezen om in gesprek te gaan met het 
SRA-lid of de Reviewcommissie aanvullende vragen te laten stellen.

De komende maanden zullen we het kwaliteitsbeleid en het daar-
mee samenhangende onderscheidende vermogen verder in- en 
extern positioneren. Het kwaliteitsbeleid is immers slechts een van 
de kapstokken van het SRA-kwaliteitskeurmerk. Ook van belang zijn 
bijvoorbeeld het karakter van een accountantskantoor werkzaam in 
het mkb, het feit dat SRA-leden garant staan en waarde toevoegen 
aan financiële en niet-financiële informatie, kennismanagement en 

Kwaliteit 
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kenniscreatie via data, branchekennis en vakkennis of als regisseur 
in de verantwoordingsketen. We zullen u in ieder geval uitnodigen 
mee te denken in dit verdere proces.
    
Inspiratiebronnen
Naast het opstellen van de eigen Verkenning op toezicht, waren  
publicaties van onder meer de Monitoring Commissie Accountancy 
(Doorpakken!), de Young Profs NBA/Nyenrode University (Opvattingen 
over het accountantsberoep) en de AFM-uitvraag SIRA deze zomer 
ook inspiratiebron voor eigen onderzoek en mogelijke verdere beleids-
ontwikkeling. Voor nu zoomen we even in op het onderzoek van de 
NBA Young Profs, dat – even kort door de bocht – een link legt tus-
sen werkdruk, tijdsdruk, budgetdruk, gedrag en cultuur en kwaliteit. 

Aangezien de SRA-Cultuurscan ook expliciete vragen stelt over deze 
thema’s, hebben we de resultaten van de doelgroep Young Profs bij 
SRA-kantoren (jonger dan 25 jaar, tussen 25 en 35 jaar, korter dan  
5 jaar in dienst én tussen 5 en 10 jaar in dienst) uit de overall resul-
taten gefilterd. En wat bleek? Over het geheel genomen ervaren de 
Young Profs bij de 125 onderzochte SRA-kantoren in 2017 weinig 
tot geen werkdruk. Ander opvallende uitkomst is dat de jonge  
professionals ervaren dat geen concessies worden gedaan aan de 
kwaliteit, onder druk van klanten en leidinggevenden. Dat gebeurt 
ook niet vanwege een hoge werkdruk. Vanzelfsprekend valt er ook 
nog iets te verbeteren: leidinggevenden kunnen volgens de Young 
Profs beter signalen oppikken over werkdruk. Ook kan binnen het 
accountantskantoor – ongeacht groot of klein – meer van elkaar 
geleerd worden door ervaringen te delen en medewerkers te vragen 
naar hun opinie over kwaliteit.

Ook het rapport van de Monitoring Commissie Accountancy en de 
AFM-uitvraag SIRA geven aanleiding tot reflectie over onderwerpen 
die het SRA-bestuur en-bureau moeten oppakken om de SRA- 
kantoren te ondersteunen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld andere 
thema’s dan ‘integriteit’ uit wet- en regelgeving, thema’s vanuit  
stakeholderswensen of thema’s vanuit maatschappelijk of onder-
nemers perspectief beter en systematischer beheersen en borgen? 
Op welk vlak kunnen we onze leden concrete handvatten bieden, 
bijvoorbeeld bij het transparanter communiceren over ‘kwaliteit’ of  
hoe krijg je meer ‘innovatie’ (en dat is niet alleen technisch) binnen 
de kantoren en op de agenda van beleidsbepalers? Een selectie  
van onderwerpen en thema’s willen we dit najaar samen met de 
Commissie Kwaliteit Vaktechniek verkennen.

Keurmerk als kapstok
Vanuit onze kwaliteitsvisie en -ambities kunnen we als bestuur  
verdere beleidsmatige piketpalen slaan. Want het is juist de kwaliteit 
die we als vereniging gezamenlijk leveren, die maakt dat we in de 
buitenwereld als autoriteit gekend en gehoord worden. Uw eigen 
kantoor (zie figuur 1) staat daarbij centraal. Uw kantoor speelt een 
grote rol in het economische verkeer doordat u uw klanten en 
ondernemers in het mkb met alle vormen van dienstverlening (in 
vergrotende trap) geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en zekerheid 
biedt. Ook afnemers van die gevalideerde informatie, zoals de  
Belastingdienst of de banken, vertrouwen op uw diensten; dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de convenanten die we kunnen afsluiten en de 
gesprekken die we nu voeren in het verder door ontwikkelen naar 
Horizontaal toezicht 3.0.
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Boven de zelfstandige leden hangt de vereniging SRA, die als buffer 
fungeert en zorgt voor ontzorging en duiding tussen de boven de 
rode lijn vermelde partijen en de individuele kantoren (paarse pijlen). 
De rode pijlen vertegenwoordigen de belangenbehartiging door 
SRA, met als belangrijk doel om regelgeving voor zowel het  
individuele accountantskantoor als de mkb-ondernemer behapbaar 
te houden. En met de data van elk SRA-lid bouwen we verder aan 
een enorme database voor kennismanagement en kenniscreatie: 
branchekennis en vakkennis. En met de volgende kapstok, Branche  
in Zicht aangevuld met regressieanalyse, zijn we in staat om het 
zelfstandige SRA-kantoor te positioneren als regisseur in de verant-
woordingsketen. Daarbij zal de tandem ‘accountant & fiscalist’ bij 
ons type (gemengde) kantoren, evenals de multidisciplinaire samen-
werking alleen maar belangrijker worden. En de vereniging SRA doet 
er alles aan om het mogelijk te maken dat SRA-kantoren de rol van 
ketenregisseur kunnen pakken!

Kwaliteit monitoren
Ook voor wat betreft de ondersteuning bij uw kwaliteitsinspanningen 
hebben we deze zomer niet stil gezeten. Alhoewel ook hier het wet-
telijke controledomein de insteek is, heeft het SRA-bureau feitelijk 
een kwaliteitsmonitor voor uw hele kantoororganisatie ontwikkeld. 
De SRA-Kwaliteitsindicator is een praktische tool waarmee de  
kantoren in een oogopslag helder kunnen maken in hoeverre aan  
de kwaliteitsverwachtingen (van de AFM) is voldaan, waar zij nu 
staan en wat de (tijds)planning is; een hulpmiddel voor uw kantoor 
om de kwaliteit van uw organisatie te monitoren.

De SRA-Kwaliteitsindicator bevat een vragenlijst die gebaseerd is  
op het AFM-rapport ‘Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onder-

zocht’. De pijlers Beheersing en Gedrag & Cultuur hebben wij 
aangevuld met een Mkb-pijler. ‘De lerende organisatie’ en  
‘Bouwen aan vertrouwen’ staan hierin centraal. 

Dit najaar zal de SRA-Kwaliteitsindicator worden uitgerold. De tool  
is gratis voor SRA-kantoren die de uitkomst van hun monitor delen 
met SRA. Op deze manier kunnen we eventuele leerpunten en  
hiaten signaleren die we via praktijkhandreikingen, kennissessies  
of andere vormen van ondersteuning weer terug geven aan de 
SRA-kantoren. Zo maken we van een meerkoppig monster een 
grote uitdaging die we graag samen met u willen oppakken. 

Meer informatie
Wilt u meer weten? Ga dan naar het dossier Kwaliteit op  
www.sra.nl/kwaliteit of neem contact op met Mieke Meijer,  
030 656 60 60. 

Systematische Integriteit RisicoAnalyse
Het SRA-bestuur en bureau Vaktechniek hebben op vrijdag  
7 september 2018 een presentatie SIRA gehouden. Daarbij zijn 
onder meer de integriteitsrisico’s onder de loep genomen en is 
toegelicht hoe SRA u kan ondersteunen bij het SIRA-vraag-
stuk. Elke accountantsorganisatie, ongeacht of zij over een 
Wta-vergunning beschikt of niet, zal actief met integriteits-
risico’s aan de gang moeten. 

Uit de bijeenkomst kwam naar voren dat kantoren vaak niet 
bewust ingericht zijn om kritisch naar de eigen organisatie te 
kijken. Systemen zijn niet ingericht op de huidige uitvraag van 
de AFM en moet querybaar gemaakt worden. Hier ligt een 
automatiseringsuitdaging. Op dossierniveau lijkt het in kaart 
brengen van (integriteits)risico’s redelijk goed geregeld, maar 
lastiger is dit op organisatieniveau waar de systematische en 
structurele wijze veelal ontbreekt. Dit vraagt om een moderne 
manier van het organiseren en beheersen van de eigen  
organisatie. Goed verankerd in de organisatie biedt SIRA 
mogelijkheden. 

Om u te ondersteunen heeft SRA op de website het dossier 
Integriteit / SIRA samengesteld, met onder meer een  
Signalering en de presentatie van 7 september jl. Daarnaast 
onderzoekt SRA mogelijkheden voor het maken van een foto 
van zowel uw organisatie als uw klantenportefeuille via externe, 
betrouwbare partijen. Ook onderzoeken we mogelijkheden om 
uw analyse goed vast te leggen, via CRM-pakketten of soft-
ware. Kantoren gaven tijdens de bijeenkomst aan gebaat te  
zijn met een SRA-tool. Vanzelfsprekend biedt SRA verdere 
ondersteuning via de gebruikelijke kanalen zoals Educatie, 
Vaktechniek en Communicatie. 
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D e SRA-Cultuurscan voor de samen-
stelpraktijk is een op maat gemaakte 
variant van de al bestaande scan 

voor niet-OOB-accountantskantoren en 
geeft inzicht in de kwaliteit van het kantoor 
in brede zin. De scan meet op onderdelen 
als aansturing, ethisch bewustzijn & werk-
druk, beloning, samenwerking en strategie 
van het kantoor. De bijbehorende vragenlijst 
sluit nauw aan bij de Nadere Voorschriften  
Kwaliteitssystemen (NVKS) die sinds  
1 januari 2018 van toepassing zijn. Een 
uitstekende combinatie, vinden Dirk Krol en 

Wilco Wezenberg. “De NVKS heeft ons 
ertoe aangezet om opnieuw bezig te gaan 
met ons handboek kwaliteit en onze kwali-
teitsambitie”, aldus Wezenberg. “De 
Cultuurscan past als toetsinstrument uitste-
kend in dit traject. We weten nu waar we 
nog kunnen verbeteren en hoe we dat kun-
nen doen en achteraf kunnen we met een 
1-meting toetsen of dit ook echt is gelukt.”

“Daar komt bij dat een op kwaliteit gerichte 
cultuur echt iets gezamenlijks is”, vult Krol 
aan. “De hele organisatie moet erachter 

staan. Het is dan ook fijn om te zien dat al 
onze collega’s betrokken zijn en de SRA- 
Cultuurscan hebben ingevuld. Een score 
van honderd procent; dat is bijzonder, ook al 
zijn we maar met een relatief kleine groep.”

Kritisch geluid
De uitkomsten van de SRA-Cultuurscan 
hebben Krol en Wezenberg positief verrast. 
Het kantoor laat op een groot aantal onder-
delen erg sterke scores zien en is al een heel 
eind op de goede weg, al is er uiteraard 
altijd ruimte voor verbetering. Uit de per-

Nieuwe Cultuurscan voor de samenstelpraktijk:

Praktische handvatten 
om kwaliteit naar een 
hoger plan te tillen
Vanwege de nieuwe NVKS zal ook de samenstelpraktijk meer acht moeten slaan op een op kwaliteits-
gerichte cultuur. Daarom heeft SRA speciaal voor dit segment een unieke variant van de succesvolle 
Cultuurscan ontwikkeld. Krol Wezenberg Accountants heeft deze als eerste SRA-kantoor uitgevoerd. 
“Ook voor een relatief klein kantoor als het onze heeft de Cultuurscan direct toegevoegde waarde.”
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soonlijke toelichting van SRA blijkt dat,  
naast het onderdeel kwaliteit, ook het 
ethisch bewustzijn en de balans tussen  
werk en privé er op dit kantoor positief uit-
springen. Niet zo verwonderlijk, want dit zijn 
punten die voor Krol en Wezenberg, allebei 
meer dan twintig jaar in het vak, zwaar 
wegen. “Ethisch bewustzijn zit in ons DNA”, 
aldus Krol. “We hebben een open cultuur en 
spreken uit wat we wel en niet acceptabel 
vinden, ook richting klanten. Als zij zich niet 
aan onze normen en waarden kunnen of 
willen houden, nemen we afscheid.” 

De scanresultaten onderstrepen dat er  
bij Krol Wezenberg Accountants voldoende 
ruimte is voor een kritisch geluid en andere 
perspectieven. “Mijn ervaring is dat een 
ondernemer dit waardeert”, vertelt  
Wezenberg. “Ondernemers willen graag 
sparren en als accountant kun je deze rol 
prima invullen. Het is mooi om te zien dat 
onze medewerkers zich hier ook van bewust  
zijn, initiatief tonen en dit oppakken.”

Meer sturing
De vrijheid en ruimte voor eigen initiatief zijn, 
tot verrassing van Krol en Wezenberg, ech-
ter te groot als het gaat om ontwikkelings -
mogelijkheden. Medewerkers krijgen alle 
gelegenheid om opleidingen en cursussen 
te volgen, maar zouden hierin graag meer 
begeleiding zien, zo blijkt uit de SRA-scan. 
Wezenberg: “Onze collega’s hebben blijk-
baar meer handvatten nodig om keuzes te 
maken. Ik had gehoopt en ook wel verwacht 
dat ze hierin iets meer zelfstandigheid zou-
den hebben, maar op dit onderdeel hebben 
ze dus een duwtje in de rug nodig.” 

Wellicht vinden medewerkers het lastig om 
aan te geven dat ze op een bepaald vlak 
extra kennis of ervaring nodig hebben, spe-
culeert Wezenberg. “Tegelijkertijd blijkt uit de 
scan dat medewerkers bij ons op kantoor 
open kunnen praten over eventuele fouten. 
Maar als het persoonlijk wordt, lijkt dat toch 
lastig. Daar gaan Dirk en ik zeker meer aan-
dacht aan schenken. We willen onze 

collega’s in elk geval een persoonlijk  
ontwikkelplan aanbieden waarin we  
samen keuzes maken.”

Schouderklopje
Een tweede punt van aandacht is de  
beloningsstructuur. Het advies van SRA is 
om hier meer expliciet met medewerkers 
over in gesprek te gaan en te onderzoeken 
waar de minder hoge score (ten opzichte 
van de andere onderdelen in de scan)  
precies vandaan komt. Dit hoeft zeker niet 
om een geldelijke beloning te gaan, maar 
kan heel goed betrekking hebben op ‘softe’ 
factoren, zoals complimenten en waarde-
ring. Wezenberg herkent dit wel: “We zitten 
in de waan van de dag en vergeten soms 
hoe gemakkelijk het kan zijn om iemand een 
schouderklopje te geven. Dat is natuurlijk 
ook onderdeel van de beloning en daarvan 
moeten we ons meer bewust zijn.”

Gek genoeg is het dikwijls juist hun con-
stante focus op kwaliteit die op dit onder-
deel roet in het eten gooit, weten Krol en 
Wezenberg. Ze noemen een voorbeeld.  
“Als we een dossier reviewen dat een van 
onze collega’s heeft voorbereid, stuiten we 
wel eens op enkele punten die beter kun-
nen. Omdat we zo zijn gefocust op kwaliteit, 
benoemen we vooral die punten. Alle andere 
zaken die wel goed zijn verwerkt, zien we te 
veel als vanzelfsprekend en laten we onver-
meld. Dit moeten we vaker wel doen en 
expliciet maken. Een belangrijk punt dat we 
met de hulp van onze collega’s kunnen 
oppakken.”

Rendement
Opvallend is dat Krol Wezenberg Accoun-
tants zelfs op de onderdelen waarop het 
kantoor nog beter kan, relatief sterk scoort, 
afgezet tegen de gemiddelde resultaten die 
SRA in de controlepraktijk ziet. Bijzonder is 
ook dat medewerkers zonder uitzondering 
bevestigend antwoorden op de vragen of de 
leidinggevende oprecht is geïnteresseerd in 
kwaliteit en of er voldoende tijd is om een 
opdracht goed uit te voeren. Een heel fraai 

resultaat, maar geen reden om nu maar 
tevreden achterover te leunen, vinden de 
beide naamgevers. Krol: “Zaken die al goed 
gaan, kunnen wellicht nog beter. Daarom 
gaan we sparren met SRA, op alle onderde-
len. Om kwaliteit echt naar een hoger plan 
te tillen, moet je je kwetsbaar durven opstel-
len en je bewust worden van je blinde 
vlekken.”

Wezenberg concludeert: “Het is goed om 
een spiegel voorgehouden te krijgen,  
door SRA en door je eigen medewerkers.  
Het invullen van de SRA-Cultuurscan kost  
relatief weinig tijd en inspanning, maar het 
biedt meer dan voldoende houvast om  
een volgende stap te zetten. Dus ik raad 
samenstel praktijken aan: ruk je even los van 
de waan van de dag en maak er tijd voor. 
Het levert je voor de lange termijn heel veel 
rendement op.”

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in de SRA-Cultuur-
scan voor de samenstelpraktijk of wilt u 
meer informatie? Kijk op onze website  
www.sra.nl/cultuurscan-samenstelpraktijk of 
neem contact op met Judith van der Hulst 
of Wilma Hosang, 030 656 60 60. 

SRA-Cultuurscan  
controlepraktijk
Heeft u een gemengde of een controle-
praktijk? En wilt u weten waar u nu 
staat? Dan kunt u gebruik maken van 
de 1-meting. Dit geeft u een goed ver-
gelijk met uw eerdere 0-meting. Heeft u 
geen 0-meting gedaan, dan kan de 
1-meting als 0-meting worden ingezet. 
Ga naar het dossier kwaliteit op 
www.sra.nl/kwaliteit voor meer  
informatie. 

Wilco Wezenberg en Dirk Krol 

De NVKS heeft ons ertoe aangezet om opnieuw bezig te  
gaan met ons handboek kwaliteit en onze kwaliteitsambitie
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Wat moet een mkb-ondernemer in de retailbranche doen om het hoofd boven water te  
houden? “In ieder geval moet je weten welke ontwikkelingen er spelen in de branche.  
Bekijk welke jouw segment raken en bedenk hoe je daar slim op kunt inspelen.”  
Dit zegt Frank Quix, managing director van Q&A Insights & Consultancy, een adviesbureau 
gespecialiseerd in retail. Onlangs vertelde hij als spreker op de SRA-Branche- en advieskring 
breeduit over vijf actuele ontwikkelingen waar retailondernemers niet onderuit kunnen.

Ontwikkelingen in retailland

De lokale mkb- 
ondernemer moet  
zich onderscheiden
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Groei? 
De economie zit in de lift, veel branches profiteren van een stijgend 
bestedingspatroon of een groeiende orderportefeuille. Quix ziet dit in 
de retail nog niet echt terug: “Als je jaren van krimp hebt meege-
maakt, ben je al snel blij met wat groei. Voor de mkb-ondernemer in 
het algemeen in deze sector blijft nog het gewoon heel lastig. Ook al 
daalt het aantal faillissementen percentueel in de retail, er zijn seg-
menten waar we nog klappen verwachten.” Daarbij denkt hij aan de 
kleding- en schoenenbranche, het segment huishoudelijk en elektro-
nica. 

Tal van ‘nieuwe’ ontwikkelingen
De ontwikkelingen in retail gaan echter stug en in rap tempo door en 
zijn legio. “Er is een aantal dat eruit springt”, aldus Quix. “De truc is 
om goed uit te pluizen wat je er als ondernemer mee moet en mee 
kunt. Daarbij, alle veranderingen hebben impact op wet- en regelge-
ving. Daarom is het voor accountants en fiscalisten belangrijk goed 
te weten wat er speelt.” 

AI, ofwel kunstmatige intelligentie
“Kunstmatige intelligentie speelt een rol en die wordt steeds groter, 
bij alles waar routine in zit. Denk aan het doen van de boodschap-
pen. Met AI kun je het de klant gemakkelijk maken.” De klant kan 
natuurlijk zelf de bestelling doen, maar dit kan ook automatisch voor 
je gedaan worden. Quix: “Denk aan sensoren in je koelkast die ver-
bonden zijn met het internet en zo bestellingen doorgeven.” Dit is 
technisch al mogelijk maar wordt in praktijk nog niet bij de consu-
ment toegepast. “Bij Amazon echter, kun je bijvoorbeeld al bepaalde 
producten automatisch bestellen. Dit kan enerzijds op basis van een 
abonnement, maar ook op basis van een voorspelling die gedaan 
wordt over je huishouden.”

Weten dat jij ‘jij’ bent
“Een andere manier om slim gebruik te maken van AI, is dat de site 
waarop ik inlog, weet dat ik ‘ik‘ ben. Denk aan een kledingwebshop 
die mij als persoon herkent, mijn maten weet en mij daarom alleen 
aanbiedt uit de webwinkel wat mij past. Al het overige wordt wegge-
laten. Dit is natuurlijk een sublieme manier van klantvriendelijkheid, 
het scheelt enorm veel tijd en moeite.”

Wie houdt de data bij?
Het bijhouden van data, die nodig zijn bij AI, is nog niet zo eenvou-
dig en een pittige klus. Zeker voor de mkb-ondernemer. “Je zult 
gegevens bij moeten gaan houden, verzamelen en er iets mee doen. 
En dan heb ik het nog niet over de volgende stap: algoritmen die 
kunnen bepalen wat je nodig hebt”, zegt Quix. “Voorbeeld: je stelt je 
agenda open en er wordt uit opgepikt dat je naar Italië op vakantie 
gaat. Je agenda bestelt dan bij de drogisterij zonnebrand en een 
update voor je navigatie.” Technisch is het allemaal al mogelijk. 

“Maar wie gaat al die data verzamelen en bijhouden? Dat is nog wel 
een dilemma voor veel retailers. De grote spelers in de markt kunnen 
dit wellicht nog wel zelf, maar een kleine mkb-ondernemer heeft hier 
vaak een andere partij bij nodig.”

Slimme tussenpartij
Een voorbeeld van zo’n derde partij is de startup Fit for You, zegt 
Quix. Zij staan tussen de kledingbranche en de klant in. Een slim 
algoritme rekent de kledingmaten van de verschillende internationale 
merken terug naar de werkelijke Nederlandse maat. “Zij vergroten 
hiermee de kans aanzienlijk dat je direct de juiste maat koopt.  
Het voordeel voor de retailer: veel minder retourzendingen (tot wel 
30-40%) en dus veel minder kosten. Daarbij zal ook de klanttevre-
denheid stijgen en nemen zo de aankopen toe.”

Voice
Waar Frank Quix veel van verwacht is de ontwikkeling van Voice. 
Quix: “Je bestelt met je stem, stelt vragen, dat soort zaken.” Dit kan 
al via de mobiele telefoon of via een spraakcomputer in huis. Denk 
aan Alexa van Amazon, Siri van Apple of Google Assistent die nu 
ook in het Nederlands beschikbaar is. “Ik verwacht dat er in veel 
huishoudens een personal assistant komt te staan. Je geeft bijvoor-
beeld, terwijl je aan het koken bent, je boodschappenlijst voor de 
volgende dag door. Geven alle gezinsleden hun bestellingen door, 
dan heb je een complete order.”

Jongeren gebruiken Voice
Quix denkt dat Voice de toekomst heeft omdat een op de vijf Neder-
landers heeft aangegeven zo’n personal assistant te willen. Maar 
een nog sterkere reden is dat ruim een derde van de jongeren 
momenteel al Voice gebruikt op hun mobiele telefoon om iets op te 
zoeken. Ze typen niet meer, maar spreken iets in. 

Geen kassa meer
De kassaloze winkel is een ontwikkeling in een vergevorderd sta-
dium. Quix denkt dat dit snel realiteit is. “Een branche waarin deze 
ontwikkeling nu snel gaat, is de supermarkt. Je zet je mandje of 
winkelwagen in een omgeving waar de producten gescand en her-
kend worden en naar een ‘kassa’ op je mobiele telefoon gaan.” Met 
een betaalverzoek van de supermarkt via bijvoorbeeld Tikkie, betaal 
je de rekening. Je krijgt een elektronische kassabon op je mobiel en 
met deze verlaat je door een poortje de winkel. Spar gaat dit samen 
met Tikkie verder uitrollen in Nederland. Quix denkt niet dat deze 
ontwikkeling ten koste gaat van veel personeel. “Je gaat je mensen 
anders inzetten. Sluit je bijvoorbeeld een aantal kassa’s, dan kunnen 
zij wellicht verse broodjes afbakken of als inpakker of bezorger aan 
de slag.”
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Frank Quix

Vijf actuele 
ontwikkelingen waar 
retailondernemers 
niet onderuit kunnen

Beïnvloeding via sociale media
Een andere ontwikkeling die sterk de markt bepaalt en steeds meer 
zal bepalen zijn de influencers op sociale media. Meer dan de helft 
van de jongeren doet regelmatig een aankoop omdat ze ‘het op 
sociale media hebben gezien’. Via Instagram of YouTube krijgen ze 
producten aangereikt. Quix: “Als ondernemer kun je twee dingen 
doen: je kunt boos worden op Instagram en een kop koffie erbij 
pakken en boos zitten te zijn. Je kunt ook bekijken welke kansen  
er liggen op dit mediakanaal en achterhalen wat jouw klanten hier 
zoeken of waardoor ze geraakt worden.” 

Bezorgen met een slim deurslot
Als laatste voorbeeld: ook op het gebied van bezorgen staat weer 
van alles te gebeuren. “AH heeft aangekondigd dat zij met een slim 
deurslot een proef gaan doen. De klant kan via een app op afstand 
de deur opendoen voor de bezorger van AH.nl. De deur wordt dan 
eenmalig geopend en de bezorger kan de boodschappen binnen-
zetten.” Amazon heeft al een vergelijkbare mogelijkheid, Amazon 
Key. Deze is ook al gekoppeld aan diverse automerken. Volvo heeft 
aangekondigd dat zij ook een dergelijk service willen ontwikkelen. 
Via de Volvo-app zou je dan anderen toegang kunnen verlenen tot  
je auto. “Dit kan praktisch zijn als je bijvoorbeeld de achterbak  
eenmalig openstelt voor een pakketbezorger.”

Drones
Van drones als bezorger verwacht Quix geen enorme boost. “Dit kan 
eigenlijk alleen in de wat meer afgelegen gebieden. In een drukbe-
volkte omgeving zoals de Randstad is het lastig, met ook nog een 
drukbezet luchtruim. In landen als China en de VS is het luchtruim 
anders ingedeeld en zijn ook de afstanden veel groter.” Voor Neder-
land lijkt dit minder goed mogelijk en dus minder interessant. 

Lokaal voordeel
Voor de lokale mkb-ondernemer is het van belang te bedenken hoe 
hij zich kan onderscheiden. “Daar liggen nou net kansen,” geeft Quix 
aan. “Neem nou het slimme deurslot: waarschijnlijk laat je juist de 
lokale ondernemer eerder binnen dan een anonieme bezorger van 
AH.nl.” Hij verduidelijkt: “Onderdeel zijn van de maatschappij en van 
je directe omgeving gaat in belang toenemen. Nut dat uit.”

Rol van de accountant
De kosten die gepaard gaan met nieuwe ontwikkelingen kunnen 
uiteraard juist voor de kleine mkb-ondernemer een lastige hobbel 
vormen. Maar daar gaat Quix niet in mee: “Als je een goed door-
dacht plan hebt, krijg je het vaak wel gefinancierd. Je kunt het 
banken niet kwalijk nemen dat zij, met alle nieuwe eisen die ook zij 
hebben gekregen, kritisch kijken naar een financieringsverzoek.” En 
hier ligt volgens hem dé advieskans voor het accountantskantoor: 
niet alleen door cijfermatige ondersteuning bij de financieringsaan-
vraag maar ook door kritische vragen te stellen aan de ondernemer 
betreft het ondernemingsplan. 

SRA-Branche en Advieskring 2018
Accountantskantoren ontwikkelen zich steeds meer tot advies-
gerichte organisaties. Tijdens deze interactieve bijeenkomst 
behandelt een deskundige de actuele ontwikkelingen, de  
risico’s en de toekomstverwachtingen van een specifieke  
branche of adviesthema. De volgende bijeenkomsten staan  
nog gepland:
  Ontwikkelingen en innovatie Medische sector 
 Marleen Jansen, Sectorspecialist Gezondheidszorg &  
Innovatie Raboresearch Nederland
  Scenarioanalyse in het mkb 
drs. Gert Romme MSc, bedrijfskundig adviseur

Meer informatie en inschrijving?
Kijk op www.sra.nl/kringen of neem contact op met  
SRA-Vaktechniek, kringen@sra.nl of 030 656 60 60.
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Omzet stijgt met 5%
In 2017 zet de positieve trend voor de SRA-kantoren zich voort.  De 
gemiddelde netto-omzet van SRA-accountantskantoren is in 2017 
met 5% gestegen. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt 
door een omzetstijging van 5% in de samenstelpraktijk. Tevens is 
ook de omzet in de controlepraktijk toegenomen. Dit blijkt uit cijfers 
van het SRA-Benchmarkonderzoek 2017

Verrassend succes voor de samenstelpraktijk
Verleden jaar stelde SRA nog voorzichtig dat 2017 weleens het jaar 
kon zijn waarin er een einde kon komen aan de dalende omzetlijn 
van de samenstelpraktijk. “Opvallend en opmerkelijk dat we voor het 
eerst sinds 2010 zelfs een substantiële omzetstijging van 5% zien. 
Een goede ontwikkeling. Gezien de huidige economische groei 
schept dat ook verwachtingen naar de toekomst”, aldus SRA- 
bestuursvoorzitter Paul Dinkgreve. 

Omzetstijging controlepraktijk
Ook de controlepraktijk zag in 2017 de omzet stijgen. Dinkgreve: 
“Deze groei is met name bewerkstelligd door een stijging in het 
aantal fte’s, dus niet vanwege een toename in het aantal wettelijke 
controleopdrachten. Gezien de huidige ontwikkelingen rond toe-
zicht, de resultaten van de SRA-Review en de kwaliteitsperceptie in 
de markt, zou dit ook zo moeten zijn.”

Meer efficiency door IT maar ook meer kosten
De ICT-kosten zijn in 2017 met ruim 9% gestegen ten opzichte van 
2016. Ruim een derde van de kantoren verwacht het komende jaar 
wederom een stijging groter dan 5% van de automatiseringskosten.
Vooruitkijkend geven de deelnemende kantoren aan dat de focus de 
komende jaren ligt bij meer efficiency met behulp van IT.

Krapte arbeidsmarkt leidt tot kostenpost
De totale personeelskosten stegen in 2017 met 6%. De zoektocht 
naar personeel zorgt dus opnieuw, net als in 2016, voor een forse 
kostenpost. De uitgaven aan werving & selectie zijn een belangrijke 
factor, deze zijn met 50% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. 
Het merendeel van de deelnemende kantoren aan het benchmark-
onderzoek ziet het tekort aan gekwalificeerd personeel als 
belangrijkste bedreiging. “Dit is ook voor het SRA-bestuur een 
belangrijk aandachtspunt. Het beroep aantrekkelijk maken en  
houden, is een van de grootste uitdagingen”, bevestigt Dinkgreve.

Wilt u een rapport ontvangen en meedoen?
De resultaten van het SRA-Benchmarkonderzoek zijn alleen 
bestemd voor de kantoren die hebben deelgenomen aan het  
onderzoek. Heeft uw kantoor niet meegedaan aan het onderzoek  
en wilt u toch een exemplaar van het Benchmarkonderzoek  
ontvangen? Dan dient u zich aan te melden voor het volgende 
onderzoek dat medio 2019 plaatsvindt (en na ontvangst uiteraard  
de kosten van het rapport à € 295 te voldoen). 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan op 
www.sra.nl/benchmark-kantoren of neem contact op met 
Irma Coeymans (vaktechniek@sra.nl, 030 656 60 60). 

Onlangs zijn de resultaten van het SRA-Benchmarkonderzoek gepubliceerd. Alle deelnemende kantoren 
hebben de rapportage ontvangen. Het bedrijfsvergelijkend onderzoek geeft de deelnemende kantoren een 
helder beeld van hun resultaten ten opzichte van andere SRA-kantoren van gelijke omvang. Het geeft inzicht 
in de omzet per opdracht en type medewerker in uren en euro’s. Ook geeft het een beeld van de tarieven, 
productiviteit en diverse financiële kengetallen (zoals de debiteurentermijn). Daarnaast geeft het inzicht in de 
bedrijfsvoering van de deelnemende kantoren.

Ook samenstelpraktijk 
zorgt voor positief resultaat
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A ccountantsnetwerken zijn er te over, maar een associatie 
van zelfstandige, gelijkgestemde kantoren die zich specifiek 
op het midden- en kleinbedrijf richt; dat is allesbehalve stan-

daard. INAA-leden zijn afkomstig uit meer dan vijftig verschillende 
landen, verspreid over alle continenten, en gaan stuk voor stuk prat 
op toegankelijke en persoonlijke dienstverlening. Tel daarbij op dat 
de kosten voor het lidmaatschap van INAA, zeker voor SRA-kanto-
ren, relatief laag zijn, en je begrijpt het elan waarmee Daniels over 
het netwerk vertelt. “De grote meerwaarde van INAA zit voor mij in 
het feit dat je snel terecht kunt met vragen en je een klant ook met 
een gerust hart kunt doorverwijzen naar een partner in het buiten-
land.”

Kwaliteit en vertrouwen
Het initiatief voor INAA is genomen door enkele kleine kantoren die 
hun klanten een bredere waaier aan oplossingen wilden bieden, 
vooral op het gebied van internationale transacties, zonder de grote 
internationale kantoren te hoeven inschakelen. Nu, ruim 25 jaar later, 
omvat de associatie meer dan zestig leden, samen goed voor onge-
veer 670 partners en meer dan 3.300 werknemers. Om nog meer 
cijfers te noemen: het gecombineerde inkomen bedraagt in totaal 
ongeveer € 525 miljoen en elk jaar geven de leden onderling voor 
meer dan € 1,5 miljoen aan werk door. Een mooie vijver om in te 
vissen dus. 

Maar niet iedereen kan zomaar de hengel uitwerpen, benadrukt 
Daniels, want onderling vertrouwen is essentieel. “Kantoren die zich 
bij INAA willen aansluiten, moeten daarom voldoen aan een aantal 
kwaliteitseisen. Ze moeten bijvoorbeeld een full-serviceconcept 
hebben, goed verzekerd zijn en zijn aangesloten bij een beroeps-
vereniging in het land waarin ze zijn gevestigd. Er zijn geen harde 
criteria voor de omvang van een kantoor of de branches waarin het 
actief is, al hebben we wel een voorkeur voor kantoren die zelf een 
aantal partners en verschillende activiteiten hebben. Zij kunnen 
namelijk meer inbrengen in het netwerk.”

Lage instapkosten
Nederland speelt een relatief grote rol binnen INAA vanwege de 
sterke achterban. SRA International vertegenwoordigt meerdere 
Nederlandse accountantskantoren en is daarmee het grootste lid. 
Waar in andere wereldwijde netwerken op basis van exclusiviteit 
soms maar één kantoor per land zich mag aansluiten, kunnen in het 
geval van INAA alle SRA-kantoren lid worden. Dit heeft als groot 
bijkomend voordeel dat de jaarlijkse lidmaatschapskosten relatief 
laag zijn, vertelt Daniels. “SRA International betaalt als één lid van 
INAA, maar kan deze kosten vervolgens spreiden over alle SRA- 
kantoren die zich hebben aangesloten. De instapvergoeding is voor 
een SRA-kantoor dus heel bescheiden, maar daarvoor krijgt het wel 
toegang tot een groot internationaal netwerk. Daar staat tegenover 
dat het werk dat uit INAA voortkomt ook met andere actieve leden 
moet worden gedeeld.”

Eerlijke verdeling
De kosten voor het lidmaatschap van INAA zijn ook voor alle andere 
leden laag in vergelijking met veel andere netwerken, doordat de 
associatie geen winstoogmerk heeft. Een belangrijk deel van de 
uitvoeringskosten van INAA wordt betaald uit het referral-systeem. 
Daniels: “Als je als kantoor een klant krijgt vanuit het netwerk, draag 
je jaarlijks tien procent van de omzet die deze klant genereert af aan 

SRA International is lid van INAA:

Samenwerken met 
vertrouwde kantoren 
over de hele wereld
Veel bedrijven doen zaken over de grens. Dat vraagt om een accountant die ook internationaal goed uit de 
voeten kan. Daarom kunnen SRA-kantoren zich via SRA International aansluiten bij INAA, een onafhankelijke 
associatie met professionele leden over de hele wereld. Adriaan Daniels, bestuurslid van INAA, legt uit wat 
deze manier van samenwerken zo bijzonder maakt.

Je begrijpt het elan 
waarmee over INAA 
wordt gepraat
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INAA. Dit houdt de jaarlijkse lidmaatschapskosten relatief laag en 
eerlijk. Als je meer aan het netwerk verdient, draag je ook meer bij.”

Uit je bubbel breken
Het bestuur van INAA is onbezoldigd en de associatie bekostigt 
alleen een backoffice die onder meer congressen organiseert.  
“We verzorgen elk jaar zeven lokale en internationale bijeenkomsten, 
overal ter wereld en vaak met externe sprekers.” De meeste leden 
komen af op de Annual General Meeting in oktober of november en 
de Intermediate Members Meeting in mei. Deze vinden plaats op 
steeds een andere locatie, meestal een keer in en een keer buiten 
Europa. “Daarnaast bieden we sinds kort een cursus Engels aan”, 
vervolgt Daniels. “Dit is voorafgaand aan het European Tax & Audit 
Forum. Zo kunnen cursisten hun opgedane kennis meteen in de 
praktijk brengen en nog beter sparren met andere leden. Je spreekt 
mensen in het buitenland die een vergelijkbare functie hebben.  
Daardoor breek je uit je bubbel en daar word je altijd beter van.”

Snelle service
Daniels vertegenwoordigt de leden van SRA International in het 
bestuur van INAA, maar werkt zelf bij VanOoijen Accountants en 
Belastingadviseurs. Ook zijn kantoor heeft zeer geslaagde erva-
ringen met het netwerk, vertelt hij. “We staan een Amerikaans 
familiebedrijf bij dat in Nederland een vestiging wil starten. Dit bedrijf 
wilde ook een wereldwijd softwaresysteem implementeren en was 
daarvoor bezig met een Australische softwareleverancier. Ik heb de 
Amerikanen toen op zeer korte termijn in contact gebracht met een 
van onze Australische partners, zodat zij direct antwoord op  
hun vragen konden krijgen. Klanten zijn daar over het algemeen 
behoorlijk van onder de indruk.”

Voor wie nog twijfelt aan de voordelen, heeft Daniels een duidelijke 
boodschap. “Als je als kantoor ook maar een beetje over de lands-
grenzen kijkt, waarom zou je dan geen lid van INAA worden? Het 
kost relatief weinig, je kunt je klanten laten zien dat je proactief bezig 
bent en ook in het buitenland oplossingen kunt aanreiken en je kunt 
delen in een heleboel kennis. Natuurlijk, INAA levert wellicht ook 
extra werk voor je kantoor op, maar de snelle service richting klan-
ten is minstens zo belangrijk.” 

Adriaan Daniels

De meerwaarde van 
INAA zit in het feit dat 
je snel terecht kunt met 
vragen en je een klant 
met een gerust hart kunt 
door verwijzen naar een 
partner in het buitenland

Word lid van SRA International
Het lidmaatschap van SRA International, en daarmee van INAA, 
kost SRA-kantoren ongeveer € 1.000 per jaar, exclusief btw. U kunt 
dan gebruikmaken van alle faciliteiten van INAA, krijgt toegang tot 
het ledengedeelte van de INAA-website en mag het logo van INAA 
plaatsen op uw uitingen naar buiten. Kijk voor meer informatie en 
aanmelding op www.sra.nl/sra-international of op www.inaa.org.
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Naast de SRA-handboeken zijn ook de bijbehorende  
praktijk handreikingen, voorbeelden en procedures  
beschikbaar in Scienta. U kunt de handboeken  

kantoor specifiek maken. De boeken bestaan uit verschillende  
hoofdstukken en paragrafen.

Melding van wijziging
De beheerder van het kantoor krijgt automatisch een melding als 
SRA de content actualiseert. Hij ziet in een oogopslag wat er is 
gewijzigd en voert wijzigingen in een keer door. Vervolgens kan de 
wijziging beschikbaar worden gesteld aan de medewerkers. 

Alle informatie op één plek
Scienta is een digitale werkomgeving om kennis in te delen, zaken 
vast te leggen en documenten te beheren. Of het nu gaat om  
procesbeschrijvingen, werkinstructies, uw personeelshandboek of 
andere informatie als het interne nieuws, notulen of presentaties:  
u heeft al uw informatie op één plek! Scienta heeft een krachtige 
zoekfunctie die door titels, teksten en bestanden zoekt én alles 
vindt. Kortom, u krijgt overzicht, bespaart tijd en vindt wat u zoekt! 

Altijd de meest recente versie
U heeft altijd actuele documenten en ziet wijzigingen met een klik. 
Geen verschillende versies meer, maar altijd de laatste versie van 

Uw handboeken  
eenvoudig online beheren
Alle SRA-handboeken zijn beschikbaar in Scienta. Scienta is de cloudoplossing voor het beheren en  
bewerken van informatie en documenten, zoals handboeken. Met Scienta kunt u uw handboeken  
eenvoudig en efficiënt onderhouden. Het doorvoeren van wijzigingen gaat snel en overzichtelijk en u  
heeft altijd toegang tot de meest recente versie. U krijgt automatisch een melding als SRA de content  
actualiseert, u ziet direct wat er is gewijzigd en voert wijzigingen eenvoudig door. 
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product uitgelicht

Demonstratiebijeenkomst
SRA organiseert in samenwerking met Scienta een bijeenkomst 
waarin wij u laten zien hoe u deze tool kunt gebruiken binnen uw 
kantoor. 
Wanneer: 16 november 2018
Hoe laat: 14.00 - 16.00 uur
Waar:  SRA, Marconibaan 41 in Nieuwgein
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via vaktechniek@sra.nl 
of via www.sra.nl/handboeken-beheren. 

een document. Alle wijzigingen worden bijgehouden in Scienta,  
u ziet met één druk op de knop precies wat er is veranderd.  
Zo kunt u altijd opzoeken hoe procedures in het verleden waren.

Koppeling SRA-werkprogramma’s
Voor een optimale integratie met uw werkprogramma’s hebben  
wij de hoofdstukken en paragrafen uit de handboeken en praktijk-
handreikingen gekoppeld aan taken van onze werkprogramma’s in 
Unit4, CaseWare en MLE. Zo kunt u vanuit elke taak in het werk-
programma direct de relevante paragraaf in het handboek 
raadplegen. 

Nieuwe prijsafspraken
Er zijn nieuwe prijsafspraken gemaakt met als gevolg dat de kosten 
voor het gebruik van de tool met SRA-content aanzienlijk verlaagd 
zijn. De jaarlijkse gebruikersvergoeding is afhankelijk van de omvang 
van uw kantoororganisatie. U kunt een prijsopgave opvragen via 
vaktechniek@sra.nl.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met SRA-Vaktechniek  
via 030 656 60 60 of vaktechniek@sra.nl. Of kijk op de site  
(www.sra.nl/handboeken-beheren). 

Met Scienta heeft u alle  
informatie op één plek

‘Wij gebruiken Scienta onder andere voor het handboek kwaliteit en ons personeelshandboek.  
Het voordeel van Scienta is dat SRA een template aanlevert via Scienta. Deze template  
wordt geüpdatet door SRA en je kunt kantoorspecifieke aanpassingen verwerken. Aangezien  
het handboek centraal in Scienta is opgeslagen, kunnen alle medewerkers het handboek  
eenvoudig vinden.’
Henk van de Ruitenbeek MSc RB, Conquis Accountants en Adviseurs

‘Met Scienta hebben wij een belangrijke, overzichtelijke en eenvoudig te beheren tool in huis 
om onze interne kwaliteitseisen optimaal te ondersteunen. Scienta is voor ons niet alleen een  
intranetoplossing waarmee wij de interne communicatie op kantoor stroomlijnen, maar ook een 
oplossing waarmee wij heel eenvoudig onze handboeken en praktijkhandreikingen up-to-date  
kunnen houden. We krijgen namelijk automatisch een melding als SRA de content heeft  
geactualiseerd. Dit alles levert ons tijdwinst op.’
René Koffeman RA, hoofd vaktechniek/compliance officer bij Londen & Van Holland  
Registeraccountants en Belastingadviseurs

‘Sinds bijna een jaar werken we nu met Scienta. Aanleiding was dat we bij AKSOS Accountants  
de handboeken digitaal en interactiever wilden beheren. Met de content van SRA is onze  
verwachting van wat Scienta ons beloofde volledig uitgekomen. Als onverwacht voordeel  
beschikken we met Scienta nu ook over een intranetplatform waarbij we alles wat maar zinvol 
is (van vaktechniek tot verjaardagen) met elkaar delen. Kortom, een aanwinst voor onze  
organisatie!’
Peter Koning AA, AKSOS Accountants

Ervaringen van collega-kantoren
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Nieuw: Engelstalige Special Miljoenennota
Dit jaar is voor het eerst in de Nieuwsbank de Special Miljoennota in  
een Engelstalige versie verschenen. Dit geldt ook voor de ‘Top 10 Fiscale 
wijzigingen’ en ‘Prinsjesdag, wat zijn de plannen voor uw bedrijf?’. Hiermee 
kunt u internationale klanten die gevestigd zijn in Nederland en/of hier 
zakendoen of Nederlandse bedrijven die in het buitenland een vestiging 
hebben, uitstekend informeren over de belangrijkste wijzigingen in wet-  
en regelgeving. Met deze Engelstalige publicaties komen we tegemoet  
aan de wens van de abonneehouders. 

Wist u overigens dat de Special Lonen, die altijd direct aan het begin van 
het jaar verschijnt, al jaren in een Engelstalige versie wordt uitgebracht? 

Interesse?
Nog geen toegang tot de Nieuwsbank? Kijk voor meer informatie op  
www.sra.nl/nieuwsbank en vraag een gratis proefabonnement aan.  
Probeer de Nieuwsbank zes weken uit en ontdek alle mogelijkheden.

zappservice

Assistentenkring 2018-2019
SRA organiseert op drie locaties SRA-Assistentenkringen. Er zijn 
assistentenkringen in Houten, Hoofddorp en Eindhoven. Tijdens een 
kwartaalbijeenkomst van deze kringen behandelt een deskundige 
een voor de werkzaamheden van de assistent-accountant actueel 
thema. Er is gelegenheid met de gastspreker en collega’s van 
gedachten te wisselen over vraagstukken rond dit thema. Ook  
kunt u vooraf cases uit uw praktijk over het onderwerp inbrengen. 

In het nieuwe programma zijn bijeenkomsten opgenomen over  
fiscale actualiteiten, externe verslaggeving, loonactualiteiten en  
ontwikkelingen in de samenstelpraktijk. Sluit nu aan bij één van  
de drie regionale assistentenkringen en blijf up-to-date. 

Informatie en inschrijving
Kijk op www.sra.nl/assistenten-kring-2018-2019 of neem contact 
op met kringen@sra.nl.

DGA-PE-dag 2018
Waar krijgt u van de dga veel vragen over en op 
welke thema’s wilt u uw kennis nog actualiseren? 
Met de DGA-PE-dag stelt u uw eigen cursus-
programma samen.

Om te profiteren van de vele fiscaalvriendelijke faciliteiten 
voor IB-ondernemers, kan de dga (tijdelijk) een firma of 
maatschap aangaan met de eigen bv. Leer hoe de dga  
de vof of stille maatschap kan inzetten als instrument voor 
taxplanning óf laat u bijpraten over de aandachtspunten 
bij veelvoorkomende commerciële contracten van de dga. 
In de middag staan het FVGR en de cv als tools voor 
vermogensstructurering op het programma. Of laat u 
verrassen door Jan Adriaanse, ‘voorkom dure lessen voor 
de dga: wat hij/zij kan leren van andermans fouten om op 
koers te blijven’. De dag wordt plenair afgesloten met het 
Belastingplan 2019, alle adviestips voor de dga op een rij.

Informatie en inschrijving
Kijk op www.sra.nl/educatie voor het volledige  
programma en inschrijving. Save the date! De ervaring 
leert namelijk dat deze PE-dagen erg populair zijn.  
Er staat een DGA-PE-dag gepland op 30 oktober in  
Eindhoven (EOPE14974) en op 19 december in Vianen 
(EOPE14975).

SRA-Dag
13 december

Komt u ook naar de SRA-dag 2018? Deze staat 
gepland op donderdag 13 december bij het NBC  
Congrescentrum in Nieuwegein. Er staat u, naast 
uiteraard de ALV, een mooi programma te wachten. 

In de ochtend kunt u met collega-kantoren klankborden 
over data-analyse, de inzet van tussentijdse cijfers en  
uw ervaring met ondersteunende softwarepakketten.
Het traditionele Fiscale Eindejaarsseminar start na de  
lunch. Gastsprekers drs. Jan Zweekhorst RB, mr. Hans 
Zwagemaker en dr. Ruud van den Dool praten u weer bij 
over alle fiscale actualiteiten. Uiteraard sluiten we de dag af 
met een borrel. Tevens kunt u uw licht nog even opsteken 
op de informatiemarkt.

Bekijk het complete programma en schrijf u nu in op
www.sra.nl/sra-dag.
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Hoge waardering SRA vaktechnisch naslagwerk
Ruim 95% van de SRA-accountantskantoren raadpleegt de 
vaktechnische naslagwerken die door SRA zelf worden uitgege-
ven. Bijna de helft doet dit wekelijks, 10% zelfs dagelijks. Niet 
vreemd, want ruim 83 procent beoordeelt de kwaliteit van de 
vaktechnische informatie van de SRA-Praktijkhandreikingen en 
Signaleringen als goed tot zeer goed. De eigen Handboeken 
worden door ruim 70% van de kantoren als goed tot zeer goed 
gekwalificeerd. Dit blijkt uit een schriftelijke enquête waar bijna 
een derde van de leden aan deel heeft genomen.

Externe vaktechnische bronnen
Via de SRA-website kunnen leden ook een aantal externe  
bronnen raadplegen. Deze externe bronnen worden door hen 
minder benut dan de SRA-info, uitgezonderd de Richtlijnen  
voor de jaarverslaggeving (RJ). De helft van de kantoren  
maakt hier wekelijks tot maandelijks gebruik van.  
De kwaliteit van de RJ en RJk wordt dan ook door  
60% als goed tot zeer goed bestempeld.
 
Betere vindbaarheid

Als verbeterpunt wordt de vindbaarheid van de juiste  
SRA-informatiebron genoemd. Dit blijkt soms lastig omdat  
er veel bronnen oppoppen bij bepaalde zoekwoorden.  
Het SRA-Internetbureau neemt deze kritische noot ter harte  
en werkt hard achter de schermen aan verbetering. 

SRA.nl 
       een bron van informatie!

SRA.nl is voor alle leden een complete informatiebron en vraagbaak geworden. De site is voorzien 
van handige en slimme tools, zo vindt u alle SRA-publicaties overzichtelijk geordend. Ook heeft  
u als SRA-lid gratis toegang tot externe informatiebronnen die volledig zijn geïntegreerd. Maar  
de site heeft ook een publieke functie met onder meer pers- en andere nieuwsberichten en  
vacatures. SRA.nl is volledig mobile proof, u kunt alle content gemakkelijk inzien en downloaden 
vanaf uw mobiele telefoon of tablet.
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zappservice
TIAS/SRA-Masterclass 
Bedrijfswaardering
Wat is een bedrijf waard? In deze unieke  
masterclass leert u in vier dagen alles over 
bedrijfswaardering voor de mkb-ondernemer  
die zijn bedrijf wil verkopen óf een onderneming 
wil kopen.
Bij een bedrijfsovername is de waardering van groot 
belang. Leer tijdens deze masterclass welke waarde-
ringsmethoden u in het mkb kunt inzetten. Hoe komt  
u tot een goed onderbouwde bedrijfswaardering? 
En welke rol speelt de vermogenskostenvoet?

Extra aandacht besteden we aan bedrijfswaardering  
in conflictsituaties. Ook onderwerpen als de  
precontractuele fase, de letter of intent en het  
overnamecontract komen aan bod. En wat zijn  
mogelijke fiscale scenario’s? Leer hoe bedrijfs- 
waardering werkt in de mkb-praktijk!

Informatie en inschrijving
Kijk op www.sra.nl/educatie voor het volledige  
programma en inschrijving. Er start op 31 oktober  
een masterclass in Houten (EALE14846) en op  
21 november een masterclass in Sint Michielsgestel 
(EALE30261).

Stimuleer de in- en doorstroom  
van talentvolle medewerkers 
SRA heeft drie programma’s ontwikkeld voor alle lagen binnen uw kantoor  
om de instroom en doorstroom van talentvolle medewerkers te bevorderen: 
 Leadership Essentials Program voor vennoten en directieleden
  Management Development Program voor accountantmedewerkers met  
leidinggevende ervaring, teamleiders en relatiebeheerders
  Young Profs Program voor aankomende teamleiders en relatiebeheerders  
zonder leidinggevende ervaring

De bovengenoemde leertrajecten maken wij uiteraard ook op maat,  
aangepast aan de wensen van uw kantoor en de aankomende managers.  
Meerdere SRA-kantoren hebben een leertraject al incompany afgenomen  
én met succes. Bekijk de mogelijkheden en schrijf uzelf en collega’s direct  
in via www.sra.nl/educatie.

SRA-Strategiesessie
Een SRA-Strategiesessie is een formeel overleg in een informele  
setting met vennoten (en met key-spelers). We brainstormen, bepalen 
prioriteiten en verdelen de taken. Aandacht is hierbij voor de markt,  
de organisatie en samenwerkingspartners. Na afloop maken wij een 
concreet actieplan voor u. Een strategiesessie is altijd maatwerk. 

Een greep uit concrete acties die uit strategiesessies met collega- 
kantoren zijn voortgekomen: 
  Het in kaart brengen van commerciële kansen en het maken van  
een concreet marketingplan. 
  Zorgen dat de medewerker met de juiste competenties op de juiste 
plek zit (organigram).
   In kaart brengen van opleiding en ontwikkeling van medewerkers.  
Wie heeft wat nodig?
  Afscheid nemen van medewerkers en/of vennoten die niet meer  
meekomen in de veranderende markt en de nieuw te varen koers.
  Vennoten ontlasten door te kijken welke taken ze kunnen delegeren.
  Groeien door een mogelijke fusie met een collega-kantoor.
  Signaleren van groeimogelijkheden door werven van nieuwe klanten 
en creëren van kansen bij bestaande klanten.
  Uitwerken van een plan van aanpak voor betere interne communicatie.
  Onderlinge samenwerking optimaliseren door leiderschap in kaart te 
brengen.

Natuurlijk staat u er niet alleen voor! Wij helpen u met het concretiseren 
van de acties. Een strategiesessie is dan ook geen eindpunt, maar een 
startpunt.

Geïnteresseerd? 
Neem contact met op met Judith van der Hulst en/of Wilma Hosang, 
marketing@sra.nl of 030 656 60 60.
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Sparren met  
collega-kantoren
Sparren, kennis delen en inspiratie opdoen, daar heeft u behoefte aan. Dit blijkt uit tal van relatiegesprekken 
en bijeenkomsten. Velen van u hebben namelijk vergelijkbare uitdagingen, problematieken en dilemma’s.  
Dan is het prettig om op gezette tijden van gedachten te kunnen wisselen, met name met collega-kantoren 
van dezelfde omvang.

Vier gratis sessies
U ziet hierin voor SRA een faciliterende rol. Daarom organiseren  
wij de komende maanden vier gratis sessies waarbij u in kleine  
groepen spart over thema’s die hoog op uw agenda staan.  
Deze thema’s heeft u zelf aangedragen in een onlangs gehouden 
enquête. U kiest zelf welke sessie(s) u relevant vindt voor uw  
kantoor, dat kunnen ze uiteraard ook alle vier zijn. 

Onderwerpen van de sessies
1. Binden van getalenteerde medewerkers
2. Data-analyse: IT en automatiseringsprocessen
3. Verstevigen van de concurrentiepositie
4. Business- en verdienmodel

Voordeel voor u
 Sparren in kleine groepen met kantoren van vergelijkbare omvang 
 Kantoren die dezelfde uitdagingen hebben 
 Gratis inspiratie
 Minimale tijdsbesteding

Enthousiast? 
Kom dan naar de eerste sessie op 8 november bij SRA in Nieuwe-
gein. Meer informatie en aanmelden kan via www.sra.nl/sparren  
of neem contact op met Judith van der Hulst of Wilma Hosang, 
marketing@sra.nl of 030 656 60 60. 

Programma sessies

Binden van getalenteerde medewerkers

Donderdag 8 november 2018, 15.30 uur - 19.00 uur

Thema’s:
  Instroom, uitstroom en doorstroom van personeel

  Niet willende en/of niet kunnende medewerkers meekrijgen in  

het veranderingsproces

  Opvolgingsproblematiek binnen het kantoor

  Reputatiemanagement

 
Data-analyse: IT en automatiseringsprocessen

Donderdag 13 december 2018, 09.15 - 12.30 uur,  

onderdeel ochtendprogramma SRA-dag 2018 en vindt  

plaats in NBC Nieuwegein

Thema’s:
  Data-analyse

  Tussentijdse cijfers

  Softwarepakketten

 
Verstevigen van de concurrentiepositie

Dinsdag 15 januari 2019, 15.30 uur -19.00 uur

Thema’s:
  Hoe blijf ik met mijn samenstelpraktijk onderscheidend  

van administratiekantoren? (groep 1)

  Rendabel en kwalitatief hoogstaand houden van de  

controle praktijk (groep 2)

 
Business- en verdienmodel

Dinsdag 5 februari 2019, 15.30 uur - 19.00 uur

Thema’s:
  Uren x tarief of anders?

  Innovatie, nieuwe diensten
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masterclass strategie

Digitalisering is een onvermijdelijke ontwikkeling, want klanten 
kunnen en willen steeds meer digitaal doen. Maar daarbij 
volstaat het niet meer om alleen naar de eigen branche  

te kijken, stelt De Groot tijdens de SRA-Masterclass Strategie.  
“Mensen zijn gewend geraakt aan het gemak en de mogelijkheden 
van apps en online platforms als Uber. Al deze ervaringen nemen ze 
mee naar andere branches en ze leggen die daar als verwachting 
neer. Voldoe je er als organisatie niet aan, dan haken klanten of 
prospects af. Dit gedrag zal alleen nog maar sterker worden.”  
De kracht van de accountant is de persoonlijke relatie die hij met  
zijn klanten heeft, maar ook die blijft zonder de volle aandacht voor 
klantervaring en klantbeleving niet overeind, waarschuwt De Groot. 
“In andere branches volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo 
op en de accountancy zal hierin mee moeten. De klant is al mijlenver 
uit zicht geraakt, dus de tijd dringt.”

Customer Relevancy Model
De meeste deelnemers aan de masterclass denken het niettemin 
behoorlijk voor elkaar te hebben; een goed geformuleerde missie, 
een overzichtelijke website, datatools in gebruik en aandacht voor 
de klanten. Maar één kritische blik van De Groot leert dat er nog heel 
wat winst te behalen is. Zo is het op veel websites van accountants- 
en advieskantoren dwalen door een woud aan producten en 
ingewikkeld jargon, stelt hij. En de mission statements vindt hij  
verontrustend veel op elkaar lijken. “Je ziet de beloftes betrouwbaar-
heid en kwaliteit vaak terug, maar daar onderscheid je je niet mee. 
Er blijkt veel te weinig klantbeleving en persoonlijkheid uit, terwijl 
organisaties die aan deze punten prioriteit geven beter presteren 
dan concurrenten.”

De Groot onderbouwt zijn aanbevelingen met het Customer Rele-
vancy Model. Dit geeft vijf primaire klantbehoeften waarop je je als 
organisatie kunt onderscheiden om de klantervaring te verbeteren; 
product, prijs, service, toegang en beleving. Uitblinken op alle vijf is 
niet nodig, zegt De Groot. “Kies één klantbehoefte waarop je domi-
neert in de branche en één waarop je je wel positief onderscheidt 
maar niet domineert. Lidl blinkt bijvoorbeeld uit op prijs, maar onder-
scheidt zich ook door de goede kwaliteit van groente en fruit. Op de 

overige drie klantbehoeftes moet je op het gemiddelde niveau in de 
branche scoren. Pas dan kun je spreken van customer relevancy.”

De klantreis begrijpen
Het Customer Relevancy Model is bedoeld om je van buiten naar 
binnen te laten kijken in plaats van andersom. Volgens De Groot kan 
dat in de accountancy het best met beleving en toegang. “Ik zie het 
product niet als klantbehoefte waarop je in deze branche kunt domi-
neren, terwijl heel veel kantoren daar wel vol op inzetten. Beleving en 
toegang; daar liggen voor accountants de mogelijkheden. Denk aan 
eenvoudige toegang tot een platform waarop klanten gegevens 
kunnen vergelijken, dashboards hebben of rapporten kunnen 
samenstellen.” Een ander voorbeeld is een eenvoudiger servicepro-
ces met nieuwe digitale kanalen, zoals chatten, Skype of FaceTime. 
“Dit alles om op een digitale manier kwalitatief hoogwaardige advie-
zen te bieden zonder de persoonlijke relatie te verliezen.”

Een persoonlijke relatie betekent dat je de klantreis begrijpt, de emo-
ties van de klant gedurende die reis snapt en weet waar problemen 
opdoemen. Veel bedrijven richten zich op het gedrag van klanten op 
het moment van interactie. Wat nemen zij af? Waar klikken ze op de 
website? Dat doen ze vanuit de overtuiging dat een klantrelatie van 
start gaat op het moment dat de klant iets afneemt of contact zoekt. 
Maar eigenlijk, benadrukt De Groot, begint het relevante klantgedrag 
veel eerder. “Kijk vanuit de klant naar je organisatie, begrijp zijn 
behoeften, ervaringen en verwachtingen en voer vandaaruit verbete-
ringen in het proces door. Op die manier kunnen accountants nog 
veel meer uit hun relaties met klanten halen.”

Vier stappen naar digitale innovatie
Een van de meest prangende vragen die tijdens de masterclass naar 
voren komt, is hoe je digitale innovatie in je organisatie vormgeeft. 
Het klinkt veelomvattend, maar De Groot legt uit dat je in een viertal 
stappen al een heel eind kunt komen. De eerste stap is scoping: het 
begrijpen van je klanten en je eigen organisatie. Leg vast waar je nu 
staat en waar je naartoe wilt. Je houdt het stappenplan behapbaar 
door te kiezen voor één specifieke klant of klantgroep, ofwel één 
persona. De volgende stap is exploring: het begrijpen van de  

In vier stappen digitaal transformeren 

Het perspectief  
van de klant
Hoe geef je digitale innovatie en klantgericht denken vorm in je organisatie? Volgens Mark de Groot,  
topspreker op de SRA-Masterclass Strategie en gastdocent aan de Nyenrode Business Universiteit,  
hoeft dit helemaal niet ingewikkeld te zijn. Noodzakelijk is het wel. Hij legt graag uit waarom en geeft  
enkele praktische handvatten om meteen aan de slag te kunnen.   
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emoties en gevoelens van de gekozen persona. Je diept de persona 
uit om een customer journey in kaart te brengen. Focus daarbij op 
één onderdeel van de klantreis, bijvoorbeeld het klachtenproces.  
Na deze twee stappen weet je waar je staat en wat je beoogde 
situatie is, heb je een persona die je begrijpt en heb je een klantreis 
opgesteld.

Stap drie is ideation: je stelt vast waar het fout gaat in de klantreis  
en kunt aan de slag met het bedenken van concrete oplossingen. 
De Groot: “Men gaat vaak direct oplossingen verzinnen, zonder dat 
men inventariseert wat de klant nu eigenlijk wil. Dankzij dit stappen-
plan kun je de oplossingen afstemmen op de klant en de customer 
journey. Je weet waar het fout gaat, je snapt waarom en dus weet je 
ook precies wat je moet veranderen. Je verandert gericht.” De laat-
ste stap is piloting: wat is er nodig om de benodigde oplossingen te 
implementeren? Extra skills? Een verandering in cultuur? “Dit hele 
traject kun je per onderdeel in drie uur doorlopen”, stelt De Groot. 
“Zo ontwikkel je kleine pilots, gericht op klantenkennis, de customer 
journey en hoe en wat je moet veranderen. Die kun je vervolgens 
redelijk eenvoudig uitbreiden.”

Continu proces
Digitale transformatie draagt weliswaar bij aan een klantgerichte 
organisatie, maar daarmee alleen ben je er niet, onderstreept  
De Groot aan het einde van de masterclass. “Het is geen kwestie 
van één keer naar een nieuwe state of mind gaan. De ontwik ke-
lingen aan de klantzijde gaan ontzettend snel. Je moet streven  
naar een organisatie die flexibel genoeg is om veranderingen  

steeds opnieuw op te pakken, ook al weet je nog niet wat die  
veranderingen precies zullen zijn. Je moet je datagebruik, je techno-
logie, je begrip van klanten en je cultuur en visie zo flexibel maken 
dat je altijd met de klant meebeweegt, wat er ook gebeurt. Dat is 
goed voor de klant en voor je organisatie. Een loyale klant blijft niet 
alleen langer, maar besteedt ook veel meer.” 

SRA-Masterclass Strategie
Ook deelnemen aan de SRA-Masterclass? U kunt zich nog  
aanmelden voor de masterclass Data in perspectief op  
donderdag 22 november. 

Het besef dat datagedrevenheid zich steeds meer ontwikkelt van 
technologie naar strategie dringt tot steeds meer organisaties door, 
zeker ook bij accountantskantoren. Wilco Schellevis, directeur van 
Refine-IT, neemt u mee in de indrukwekkende ontwikkelingen die 
momenteel in duizelingwekkend tempo plaatsvinden. Hierna gaat  
hij uitgebreid in op zowel het externe (klant-) als interne (kantoor)
perspectief van werken met data. Hierbij put hij uit zijn ruime prak-
tijkervaring bij een mkb-accountantskantoor.

Meer informatie en/of inschrijven kan via 
www.sra.nl/sra-masterclass-strategie-2018.

Mark de Groot

De kracht van de accountant is de persoonlijke relatie die  
hij met zijn klanten heeft, maar ook die blijft zonder de volle 
aandacht voor klantervaring en klantbeleving niet overeind



Als accountant bent u de vertrouwenspersoon en  
diegene die de ondernemer als eerste bijstaat in  
het opvolgingsproces. Wij vinden deze relatie van  
grote waarde en zetten deze duurzaam voort na  
de bedrijfsopvolging.  
Graag komen wij in contact met u.

Focus op lange termijn waardegroei
Mislukte opvolging kost de Nederlandse economie veel  
geld en banen (bron: VNO/NCW). Maakindustrie in  
Nederland is essentieel: producten bedenken, maken en  
servicen geeft de BV Nederland waardevolle banen, een  
gezonde economie en draagt daarmee bij aan een hoog  
welzijnsniveau in ons land. 
Het Verenigd Ondernemers Fonds participeert voor on- 
bepaalde tijd in gezonde MKB-productiebedrijven, draagt  
bij aan het oplossen van opvolgingsproblematiek binnen  
het MKB en helpt MKB-productiebedrijven gezond te  
laten groeien.

Wij bieden drie keuzes van bedrijfsopvolging
1. Voorsorteren op bedrijfsopvolging binnen  

3 tot 5 jaar (Pre-Exit);
2. Op korte termijn overdracht aan bestaand  

management (MBO);
3. Een overdracht en transitie naar nieuw  

management (MBI).

Investeringscriteria 
• Volwassen Nederlandse productiebedrijven;
• Een omzet van minimaal 5 miljoen euro;
• Een positieve EBITDA;
• Gelijkwaardigheids- en meerderheidsbelangen.

Over ons 
Het is ongezond voor een bedrijf als het niet losstaat van  
de ondernemer, zonder borging van kennis en ervaring. 

Of uw relatie nou voor keuze 1 of juist keuze 3 gaat, ons doel 
is het bedrijf toekomstbestendig te maken. Door processen te 
optimaliseren met de focus op waarde, wordt standaardisatie 
mogelijk. We zorgen voor bestuurbaarheid van het bedrijf en 
borgen waardevolle kennis. We leggen een basis voor een 
gezonde groei. We maken de onderneming daarmee onaf- 
hankelijk van de ondernemer, of deze aanblijft of niet.

Meer weten?
Verenigd Ondernemers Fonds B.V.
drs. A.J.E. (Anthony) Degenaar
De Lairessestraat 107 
1071 NX Amsterdam 
Telefoon  020 33 796 48
Mobiel 06 17 454 088
E-mail  a.degenaar@verenigdondernemersfonds.nl 
Website www.verenigdondernemersfonds.nl 

Bedrijfsopvolging  
met continuïteit
 

• Productiebedrijven met een omzet vanaf 5 miljoen euro

• Een positieve EBITDA

• Wij bieden drie keuzes: Pre-Exit, MBO of MBI

Nederlandse productiebedrijven met een omzet vanaf 5 miljoen euro

VOF-ADV.indd   1 14-09-18   08:21



25

hrm

Salarisonderzoek
Heeft de huidige krapte op de arbeidsmarkt invloed op de betaalde salarissen en is er een significante  
stijging waarneembaar in de tarieven die aan de klant worden doorberekend? Dat zijn vragen waar 
SRA-kantoren antwoord op krijgen door deel te nemen aan het SRA-Salarisonderzoek. 

Met de gegevens van ruim 9.000 medewerkers en  
vennoten van SRA-kantoren, is het SRA-Salarisonderzoek 
de grootste en meest betrouwbare van de branche. Het 

Salarisrapport dat hieruit voortvloeit, bestaat uit een medewerkers- 
en een separaat vennoten gedeelte en kan worden gebruikt als 
richtlijn of vergelijkingsmateriaal voor het eigen personeel. 

Ongeveer 50 verschillende functies
Al jaren houdt SRA bij wat de gemiddelde start- en eindsalarissen 
zijn voor het personeel van accountantskantoren werkzaam in het 
mkb. Door de grote database (110 kantoren en ruim 9.000 perso-
neelsleden) kunnen voor 50 verschillende functies cijfers worden 
verstrekt: onder andere in de samenstel-, controle- en gemengde 
praktijk. Maar ook wordt informatie verstrekt van functies uit de 
fiscale praktijk, de salarisadministratie, corporate finance en daar-
naast ook van diverse interne afdelingen zoals secretariaat, ICT en 
vaktechniek.

Medewerkersgedeelte
Het onderzoek is uitgesplitst naar kantoorgrootte en regio en in  
het medewerkersgedeelte staan onder meer de volgende gegevens: 
  gemiddelde aanvang- en eindsalarissen van bovenstaande functies
  gemiddeld betaalde salarissen
  de gemiddelde leeftijden van medewerkers en
  gemiddelde uurtarieven en declarabele uren

Tevens worden percentages verstrekt voor de te verwachte salaris-
verhoging voor het daaropvolgende jaar. 

Vennoten
Voor vennoten wordt in een apart rapport inzicht gegeven in de 
gemiddelde leeftijd, arbeidsbeloning, de verwachte winst en de rente 
op beschikbaar gesteld kapitaal. Deze cijfers zijn uitgesplitst naar 
accountancy, belastingen, juridisch en ook weer naar kantoor-
grootte. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Naast de primaire arbeidsvoorwaarden, treft u in de rapportage ook 
informatie aan over een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden:
  het gemiddeld aantal vakantie- en/of ADV-dagen dat SRA- 
kantoren hebben
  de pensioenregeling (onder andere het type pensioenregelingen en 
de medewerkers- en werkgeversbijdrage in de pensioenregeling)
  de studiekostenregeling en terugbetalingsregeling (ook voor PE- 
punten) 
  de instroom- en uitstroom-/verloopcijfers

De resultaten van het onderzoek worden omstreeks oktober/ 
november 2018 aan deelnemende kantoren bekend gemaakt.

Meer informatie
Voor meer informatie over het Salarisonderzoek vindt u op 
www.sra.nl/salarisonderzoek of neem bij vragen contact op met 
Theo Reuters, hoofd HRM, treuters@sra.nl of 030 656 60 60. 
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Missaar is net voorzitter af en vanaf het eerste uur, in 
1994, betrokken bij NEVOA. Net zoals Peter van Alten, 
die in juni Missaar is opgevolgd. Beiden hebben jaren-

lange ervaring met werken in een accountants- en advieskantoor, 
net zoals het grootste deel van de andere bedrijfsjuridisch  
adviseurs die zijn aangesloten bij NEVOA.  

Affiniteit met NEVOA
“Ik heb altijd affiniteit gehad met NEVOA”, zegt Missaar, die lid 
werd toen hij destijds bij Mazars Paardekooper & Hoffman, nu 
Mazars geheten, werkte. “We hebben de afgelopen jaren een 
goede groei doorgemaakt. We hebben nu 235 leden, van wie 
34% van de bedrijfsjuridisch adviseurs bij SRA-kantoren werken, 
42% bij de grotere kantoren, zoals PWC, en van wie 24% zelf-
standig is.” 

Missaar komt nog wel eens tegen dat een mkb-ondernemer,  
uit onwetendheid, liever samenwerkt met een advocaat dan met 
een bedrijfsjuridisch adviseur. “Ik leg dan uit dat bedrijfsjuridisch 
adviseurs net zoveel kennis en expertise in huis hebben als een 
advocaat en dat bedrijfsjuridisch adviseurs jarenlange samen-
werkingen hebben met ondernemers, daar waar de advocaat 
toch eerder ad hoc met een accountant of mkb-ondernemer 
samenwerkt.”

Uw klant zit met een ondernemersvraagstuk waarvoor ook juridische kennis noodzakelijk is. Uw bedrijfs-
juridisch adviseur wil daarvoor graag even overleggen met een collega-jurist. Of u heeft geen jurist in huis. 
Dan kan NEVOA, beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs, uitkomst bieden. “Multidisciplinair 
samenwerken, jarenlange ervaring, vaktechniek en netwerken zijn de backbone van NEVOA”, aldus  
Jeroen Missaar.

Bedrijfsjuridisch advies 

Is NEVOA iets voor u?

Jeroen Missaar en Peter van Alten 

Wij staan voor een duur-
zame relatie met klanten
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Meerwaarde beroepsorganisatie
“Ik vind het belangrijk om de bedrijfsjuridisch adviseur voor het voet-
licht te brengen”, zo vervolgt Missaar. “NEVOA draagt zorg voor de 
professionele inbedding van het beroep van bedrijfsjuridisch advi-
seur door kwaliteitseisen aan de leden te stellen. Denk daarbij aan 
verplichte PE-punten, gedragsregels en tuchtrecht. Aangesloten zijn 
bij NEVOA is een kwaliteitskeurmerk. NEVOA-leden zijn vrijwel alle-
maal juristen met jarenlange ervaring met het werken in of voor een 
accountants- en advieskantoor en zij staan een duurzame relatie 
met klanten voor.”

Van Alten vult aan: “Wij zijn inderdaad allemaal heel ervaren en  
spreken de taal van de accountant, fiscalist en mkb-ondernemer.  
De accountant kent zijn klanten al jarenlang en dat maakt dat wij die 
klanten vaak ook al zo lang kennen. Ik heb klanten die ik in allerlei 
fases heb meegemaakt. Als er dan een juridisch vraagstuk op tafel 
ligt, ken je het bedrijf door en door. Vervolgens is het zaak om het 
vraagstuk van alle kanten te belichten. Want je kunt het wel juridisch 
oplossen voor de klant, maar als hem dat bijvoorbeeld in fiscale zin 
heel veel geld kost, sla je de plank mis. Op zo’n moment is ook 
overleg met andere disciplines, zoals de fiscalist, noodzakelijk.  
Daarbij bedienen we de slager om de hoek tot grote mkb-onder-
nemingen die internationaal opereren.”

De nieuwe voorzitter werd destijds in 1996 lid van NEVOA, dat werd 
door zijn toenmalige werkgever ABAB verplicht gesteld. “Bij ABAB 
waren er intern heel veel opleidingsmogelijkheden. Ik nam wel deel 
aan de juridische kring die door NEVOA viermaal per jaar werd  
georganiseerd rond actuele onderwerpen. Daarmee bouwde ik  
een netwerk op met collega-bedrijfsjuristen waarmee ik kon  
klankborden. Toen ik in 2007 mijn eigen kantoor begon, was de 
meerwaarde van het lidmaatschap ook groot. Ik pak heel makkelijk 
de telefoon op als ik met een vraag zit. Gewoon even een half uur 
bellen met een ander NEVOA-lid en zaken met elkaar uitzoeken,  
dat is ontzettend waardevol.”

Samenwerking SRA
Om de reden dat klanten van accountants- en advieskantoren 
steeds meer behoefte hebben aan juridisch advies, werkt NEVOA al 
jarenlang samen met SRA. Daarom is er ook begonnen met NEVOA 
Connect (zie kader), dat exclusief is voor SRA-leden die vragen over 
juridische bedrijfskwesties hebben. 

Deze manier van werken past ook in de maatschappelijke ontwikke-
ling dat de mkb-ondernemer het steeds normaler begint te vinden 
dat bijvoorbeeld accountants- en advieskantoren met een zzp- 
bedrijfsjurist samenwerken. “Twee weten meer dan één”, aldus  
Van Alten. “Samenwerking tussen zelfstandigen ten behoeve van 
een klant in plaats van dienstverlening door één groot kantoor lijkt 
steeds meer de praktijk te zijn. Dat geldt ook voor de juridische 
praktijk en ik verwacht dat deze tendens zich in de toekomst nog 
verder zal ontwikkelen. Daarin kan NEVOA juist ondersteunen.”

Belangenbehartiging
Andere samenwerkingen met SRA zijn er ook, zoals op het gebied 
van opleidingen en belangenbehartiging. Missaar: “Daar besteden 
we veel aandacht aan, bij voorkeur met SRA samen. Denk aan de 
input die wij samen met SRA hebben gegeven over de flex-bv en 
het UBO-register. Diverse keren per jaar zijn er vanuit de overheid 
wetgevingstrajecten waar, in de voorfase van een besluit, belangen-
organisaties door het ministerie worden uitgenodigd om hun stem  
te laten horen. Daar zijn wij als NEVOA ook bij aanwezig.”

Wens van de voorzitter
Van Alten zou onder zijn voorzitterschap graag zien dat de kwali-
teitseisen die worden gesteld aan de aangesloten bedrijfsjuridisch 
adviseur, nog scherper worden aangezet. Een wens zou bijvoor-
beeld een juridische review zijn. “Net zoals SRA dat doet bij de 
fiscale review, een review op processen. Wij zien de meerwaarde 
daarvan wel in, hoewel we begrijpen dat het ook gevoelig ligt. Aan 
het eind van mijn voorzitterschap wil ik graag kunnen zeggen dat de 
juridische review niet betuttelend was, maar heeft bijgedragen aan 
een betere compliance dan wel kwaliteit van de bedrijfsjuridisch 
adviseur, denk alleen al aan de strengere privacywetgeving AVG.” 

NEVOA Connect:  
juridisch advies, exclusief voor SRA-leden
Ruggespraak houden met een bedrijfsjuridisch adviseur met ruime 
ervaring die de taal van de ondernemers spreekt, to-the-point- 
adviezen geeft en een multidisciplinaire bril op heeft? Dan is NEVOA 
Connect, in samenwerking met SRA, iets voor u. NEVOA Connect is 
exclusief bedoeld voor SRA-kantoren die vragen op bedrijfsjuridisch 
gebied hebben. Steeds meer kantoren zien zich geconfronteerd met 
de juridisering van het accountantsberoep en met klanten die juridi-
sche vragen bij hen neerleggen op het gebied van bijvoorbeeld 
ondernemings- of arbeidsrecht. Voor NEVOA Connect is daarom 
een groep zelfstandige gevestigde juristen geformeerd (die niet aan 
een bepaald accountantskantoor zijn verbonden) aan wie hoge 
eisen worden gesteld en die u op bedrijfsjuridisch gebied, denk aan 
arbeidsrecht, huurrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht of 
privacyrecht (AVG), verder kunnen helpen. 

Juridische kring SRA/NEVOA 2018-2019
SRA organiseert (in samenwerking met NEVOA) op vier  
locaties Juridische kringen. In het nieuwe programma zijn 
actualiteitenbijeenkomsten opgenomen over het contracten-
recht, arbeidsrecht, sociale zekerheid en ondernemingsrecht 
(m.n. F&O). Ga voor meer informatie naar www.sra.nl of  
neem contact op met kringen@sra.nl.
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SRA-BiZ

BiZ is bij de meeste kantoren bekend als het benchmarkplatform van jaarrekeningen van SRA. Wat nog niet 
iedereen weet, is dat BiZ tal van andere mogelijkheden biedt. Mogelijkheden die door steeds meer kantoren 
succesvol worden ingezet. 

Vier toepassingsgebieden SRA-BiZ: 

Doe er uw voordeel mee

De autoriteit van SRA-BiZ neemt 
namelijk steeds verder toe omdat 
geen enkele andere partij in Neder-

land beschikt over deze unieke macro- 
economische data. 

Wat biedt BiZ nog meer?
De mogelijkheden van BiZ kunnen worden 
samengevat in vier toepassingsgebieden:
  acquisitie
  advisering
  financiering
  vaktechnische ondersteuning

Acquisitie
Zelfs zonder jaarrekening van een potentiële 
nieuwe klant kan BiZ worden gebruikt. Op 
basis van enkele gegevens (onder andere 
netto-omzet en SBI-code) kunt u een fact-
sheet en/of benchmarkrapport uploaden. 
Hiermee verrast u niet alleen uw klant, het 
biedt ook aanknopingspunten om de 
behoeften en wensen van de klant in kaart 
te brengen. Daarbij geeft het u inzicht waar 
kansen liggen om uw klant van dienst te zijn.  

TIP: is uw nieuwe klant een starter?  
Met een brancherapport geeft u actueel 
inzicht in de gemiddelde opbrengsten 
en kosten in de branche zodat hij of zij 
ambities en doelen kan staven. 

Advisering
Uit onderzoek onder gebruikers blijkt dat 
ruim tweederde het platform gebruikt om  
de klanttevredenheid te vergroten. 81% 
gebruikt de rapporten bij de bespreking van 
de jaarrekening en 63% voor strategische 
adviesgesprekken. Of zoals een abonnee 
het verwoordt: “Klanten vinden het relevant 
om te zien hoe ze presteren ten opzichte 
van branche.” Dankzij SRA-BiZ worden 
klanten verrast met een branchevergelijking 

en uitgebreide branche kennis, zoals kansen 
en bedreigingen. Samen met u als adviseur 
kunnen zij kijken naar verbeterpotentieel. 
Uiteraard afhankelijk van de ambities van de 
klant. Belangrijke successen die abonnees 
hebben behaald, zijn aanpassingen in:
  kostenstructuur
  personeelskosten in relatie tot opbrengsten
  hoogte van de marges
  huisvestingskosten
  voorraadbeheer

Financiering
Een van de kengetallen in de benchmark-
rapportage is de PD-rating. Deze rating is 
een kengetal dat door banken gebruikt 
wordt om de kredietwaardigheid van een 
onderneming te bepalen. Met de PD-rating 
krijgt u een goede weergave hoe een onder-
neming ervoor staat in vergelijking tot de 
branche, een belangrijke meerwaarde dus 
bij financieringsaanvragen. Diverse abon-
nees geven aan dat dankzij SRA-BiZ de 
financieringsaanvraag door de bank werd 
toegekend.

TIP: zoekt uw klant financiering voor 
een overname in een aanpalende  
branche? Met de SRA-BiZ-cijfers 
onderbouwt u de business case. 

Vaktechnische ondersteuning
Bij het samenstellen van de jaarrekening  
is het van belang dat een goed beeld  
ontstaat van de onderneming enerzijds  
en de omgeving en branche waarin deze 
actief is anderzijds. Deze risico-inschatting  
is onderdeel van de cijferbeoordeling.  
De rapportages vanuit SRA-BiZ omvatten  
standaard verschillende kengetallen en 
ratio’s van de onderneming in relatie tot de 
benchmark.

TIP: gebruik SRA-BiZ ook eens bij een 
geschil met de Belastingdienst over 
bijvoorbeeld margeberekeningen. De 
Belastingdienst beoordeelt onze bench-
mark positief als het gaat om het doen 
van inschattingen.  

Unieke data
De autoriteit van SRA-BiZ neemt steeds 
verder toe omdat geen enkele andere partij 
in Nederland beschikt over deze macro-eco-
nomische data. Niet wat betreft actualiteit en 
ook niet voor wat betreft massa. Dat stelt 
ons in staat om kansen en bedreigingen 
voor het mkb in kaart te brengen, specifiek 
in acht branches: automotive, bouw, detail-
handel, horeca, industrie, medische zorg, 
specialistische zakelijke diensten en trans-
port. Twee keer per jaar verschijnen deze 
data, onder meer op de voorpagina van  
Het Financieele Dagblad. Als SRA-BiZ- 
kantoor profiteert u van deze publiciteit,  
en ook van de branchekennis die beschik-
baar wordt gesteld. 

TIP: op 4 december 2018 verschijnt de 
nieuwe SRA-BiZ-rapportage ‘2019 in 
Zicht’, met de financiële verwachtingen, 
kansen en bedreigingen voor het 
nieuwe jaar. Doe er uw voordeel mee 
en informeer uw klanten over de uit-
komsten!
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Het geautomatiseerd aanleveren is belangrijk. Door het aan-
leverproces te automatiseren wordt de BiZ-database gevuld 
vanaf het moment dat kantoren de eerste jaarrekeningen 

afronden zonder dat dit extra werk oplevert. Klanten van wie de 
jaarrekening niet mag worden aangeleverd, kunnen vooraf worden 
uitgesloten.

Sneller is beter!
Doordat steeds meer kantoren deze aftapkraan open hebben staan, 
komen benchmarksets niet alleen steeds vroeger in het jaar beschik-
baar maar nemen ook in aantal toe. Waar in 2015 eind april 5.000 
jaarrekeningen waren geüpload, was dit aantal in 2017 al medio 
maart bereikt! Inmiddels overstijgt het totale aantal jaarrekeningen 
per jaar de 45.000, waardoor uiteraard het aantal beschikbare  
benchmarksets dus sterk toeneemt. 

Segmentatie
Door de toename in volume zijn de mogelijkheden tot segmentatie 
(op omvang, rechtsvorm en regio) eerder in het jaar mogelijk waar-
door u een nog betere vergelijking kunt maken. En er is voor meer 
branches de mogelijkheid tot segmentatie mogelijk geworden.

Bijvoorbeeld: het is niet alleen mogelijk om de cijfers van een  
fysiotherapeut met een bv in de regio Zuid te vergelijken met de 
gemiddelden voor Nederland, maar ook met een andere fysio-
therapeut met een bv in dezelfde regio. U kunt de vergelijking  
zelfs voor meerdere jaren doen. Zo vergelijkt u steeds meer  
‘appels met appels’.

Controleer uw aftapkraan
Uit eigen onderzoek blijkt dat een deel van de kantoren de aftap-
kraan voor het aanleveren van jaarrekeningen niet of niet goed heeft 
geïnstalleerd. Als kantoren enkele klanten willen uitzonderen van het 
uploaden van de jaarrekening, worden de instellingen voor het 
uploaden tijdelijk uitgezet. Nadat de instellingen bij klanten zijn goed 
gezet, worden de eerder aangepaste instellingen niet ongedaan 
gemaakt. Het downloaden werkt dan prima, maar de jaarrekeningen 
worden niet automatisch aangeleverd en komen dus niet terecht in 
de BiZ-database. Gevolg is dat het langer duurt voordat bench-
marksets beschikbaar zijn.

Wij raden u dan ook aan om in ieder geval na iedere update van  
de software te controleren of uw instellingen juist staan. Twijfelt u, 
raadpleeg dan de instructie voor de aftapkraan voor uw pakket  

op de website.
Meer rapportagemogelijkheden
De standaardrapportages (in pdf-formaat) bevatten een selectie van 
de gegevens uit de benchmark. Naast deze standaardrapportages 
beschikt SRA-BiZ ook over een webservice. Kantoren kunnen via de 
webservice zelf benchmarkgegevens ophalen en vervolgens in hun 
eigen opmaak presenteren of ontsluiten via een dashboard of portal 
aan de klant. Bovendien zijn via de webservice meer gedetailleerde 
gegevens uit de benchmarkdatabase beschikbaar. Bijvoorbeeld: 
kosten uitbesteed werk, lonen, kosten sociale zekerheid, pensioen-
premies en overige personeelskosten.

Meer weten over SRA-BiZ?
Ga naar www.sra.nl/biz voor meer informatie over SRA-BiZ en de 
mogelijkheden voor uw kantoor. Heeft u nog geen abonnement en 
wilt u dit graag een keer uitproberen? Neem dan contact op met 
SRA, biz@sra.nl of 030 656 60 60. 

Tienduizenden extra jaarrekeningen 

Aftapkranen leveren volume
Tijd is geld. Het is dus van belang dat processen zo efficiënt mogelijk verlopen, liefst zoveel mogelijk  
geautomatiseerd. Binnen SRA-BiZ zijn daarom aftapkranen ontwikkeld, voor zowel het aanleveren als  
het downloaden van jaarrekeningen. 

Controleer na iedere update van 
uw software of de instellingen van 
de aftapkraan juist staan
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“Wesselman is wezenlijk 
anders”, steekt algemeen  
directeur Erik Jasper Noll 

meteen van wal. Dat zit hem deels in de 
oorsprong van het kantoor. Wesselman is 
opgericht door drie belastinginspecteurs,  
in een boerderij in het Brabantse dorpje 
Gerwen. Toen al, begin jaren tachtig, stond 
de adviserende rol centraal. De zaken  
gingen voortvarend en al snel groeide het 
kantoor uit zijn jasje. Er volgde een verhui-
zing naar een monumentale villa in Helmond, 
gelegen op het grondgebied van jonkheer 
Carel Frederik Wesselman. Deze Carel en 
zijn nazaten hebben een belangrijk aandeel 
gehad in de groei en bedrijvigheid in en om 
Helmond. Dat maakte Wesselman tot een 

passende naam voor het kantoor, dat nu  
om en nabij de 120 medewerkers telt en een 
tweede vestiging in Eindhoven heeft. Noll: 
“We zetten stevig in op onze adviserende  
rol en hebben nog altijd een sterke fiscaal 
gedreven tak. Dat is voor een kantoor van 
onze omvang bijzonder. We hebben accoun-
tancy, fiscaal, juridisch en pensioenadvies, 
een internationale praktijk, consultancy en 
een afdeling salaris administratie onder  
één dak. Zo kunnen we sneller schakelen  
en onze klanten van een totaaloplossing  
voorzien.”

Wij-gevoel
Wezenlijk anders is ook de bestuurlijke invul-
ling bij Wesselman. Het kantoor heeft sinds 
begin dit jaar een vierkoppige directie met 
een gelijke man-vrouwverdeling. Naast Noll 
bestaat de leiding uit Gülhan Üçgül (Accoun-
tancy), Anouk van den Dungen (Advies) en 
Egbert Veen (Bedrijfsbureau, niet aanwezig 
bij dit gesprek). Twee vrouwen aan de top 
en, met uitzondering van Noll, geen venno-
ten; een unicum in de accountancybranche. 
Een bewuste keuze? Meer een logische 
keuze, vindt Noll, de jongste vennoot bij 
Wesselman. “Ook als vennoten dienen we, 
net als onze medewerkers, keuzes te 
maken. Een vennoot is niet per definitie een 

goede bedrijfsmanager maar kan wel een 
goede relatiemanager of professional zijn. 
Op basis van competenties hebben we  
keuzes gemaakt en is dit dagelijks bestuur 
geformeerd. Dit is vormgegeven in de nieuwe 
organisatie structuur, die met ingang van dit 
jaar van kracht is. Ons bedienmodel was  
voorheen ook ons organogram. Dat kan ik 
iedereen afraden. Functies en rollen liepen 
door elkaar. Nu is er eenduidigheid in de  
organisatie.”

De keuze van de vennoten om de  
bestuurlijke taken los te laten, past bij het 
Wesselman-gevoel, vult Üçgül aan. “We 
hebben een sterk wij-gevoel en zien graag 
dat iedereen doet wat hij of zij goed kan of 
leuk vindt. Daarmee bereik je een beter 
resultaat en uiteindelijk tevreden klanten en 
medewerkers.” Daar moet je als top dan het 
goede voorbeeld in geven, vindt ze. “Het 
draagt bij aan het Wesselman-gevoel. We 
zijn informeel, de deuren staan open, de 
lijnen zijn kort, maar het gaat vooral om hoe 
je samen tot een resultaat komt.” Van den 
Dungen: “Iedereen is daarin even belangrijk 
en werkt vanuit zijn of haar eigen kracht. Op 
die manier bouwen we aan gediversifieerde 
teams met mensen die elkaar aanvullen en 
het beste in elkaar naar boven halen.”

Wesselman Accountants | Adviseurs:

Brabantse  
gastvrijheid in  
een bijzonder jasje
Driehonderdzeventig accountants kantoren en negenhonderd vestigingen die allemaal eenzelfde 
stempel dragen: dat van SRA-kantoor. Daarmee verbinden ze zich stuk voor stuk aan de kwaliteits-
standaard die we samen bij SRA stellen. Maar die standaard maakt bepaald geen eenheidsworst:  
elk kantoor heeft zijn eigen identiteit. In deze rubriek laten we u kennismaken met verschillende  
smaken uit het SRA-palet. Deze keer het Brabantse Wesselman Accountants | Adviseurs. 

Een vennoot is niet 
per definitie een 
goede bedrijfs-
manager maar  
kan wel een goede 
relatiemanager of 
professional zijn
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Vriendrelatie
Bij Wesselman zijn klanten vrienden. ‘Vriend’ 
als metafoor, dat betekent niet ‘ouwe jon-
gens krentenbrood’, want er gelden nu 
eenmaal richtlijnen en een zekere afstand 
blijft gepast. Maar tegen je ‘vrienden’ kun  
je alles zeggen en kritisch zijn als het moet. 
Er is een vertrouwensband die openheid en 
emotie met zich meebrengt. Deze gedachte 
past bij de focus van Wesselman op familie-
bedrijven, waar emotie en gevoel cruciaal 
zijn. Dat de klant een vriend is, wil volgens 
Van den Dungen overigens niet zeggen dat 
de klant altijd koning is. “De klant staat bij 
ons centraal als onderdeel van de samen-
werking, maar hij gaat niet per definitie voor. 
We streven naar een balans tussen wat 
goed is voor de klanten, de organisatie en 
de medewerkers, wat het fundament van de 
organisatie is. Dit levert voor iedereen de 
meeste toegevoegde waarde.”

Hoe en waarom
De vriendgedachte geldt ook intern, voor de 
Wesselman-medewerkers onderling. Ieder-
een mag zijn of haar mening geven en daar 
wordt dan ook echt iets mee gedaan. Van 
jongste assistent tot aan de meest ervaren 
specialist; iedereen heeft een stem, niemand 
is slechts een nummer. Vooral jongeren 
vinden het belangrijk om mee te denken  
en betrokken te zijn, heeft Üçgül ervaren. 
“Daar dien je als organisatie gehoor aan te 
geven. De jongste generatie stelt andere 
eisen aan een werkgever. Ging het voorheen 
om veel kunnen leren, hard werken en erva-
ring opdoen, nu draait het veel meer om 
flexibiliteit, vrijheid en van betekenis zijn. 
Tegelijkertijd vraagt de vriendgedachte van 
ons kantoor om meer aandacht voor soft-
skills. We hebben onze sollicitatie- en 
selectieprocedures en coaching- en  
opleidingstrajecten op dit alles afgestemd, 

binnen de kernwaarden van Wesselman.”
Voortdurend denken vanuit de klant,  
empathie, sensitiviteit; onmisbare vaardig-
heden voor moderne accountants en 
fiscalisten, vindt Noll. Maar het valt voor 
professionals die zich op de inhoud van het 
vak hebben geconcentreerd niet altijd mee 
om het in de vingers te krijgen. Daarom 
heeft Wesselman een paar jaar geleden de 
hulp van een consultant ingeroepen. Noll: 
“Hij zorgt op een heel natuurlijke manier voor 
vertrouwen en een hechte relatie met klan-
ten en neemt ons daarin mee. Je ziet dat hij 
successen boekt en dat klanten zijn bijdrage 
op prijs stellen. Hij leert ons om niet uitslui-
tend naar de cijfers en de fiscale structuur  
te kijken, maar ook naar het hoe en waarom 
bij een bedrijf. Het werkt zo goed dat hij nu 
bij ons in dienst is en bouwt aan een interne 
consultancytak.”

Dromen
Gevraagd naar de doelen voor de komende 
periode, benadrukt Noll dat men bij Wessel-
man spreekt over dromen in plaats van 
doelstellingen. “Onze droom als organisatie 
is dat we rond 2020 de beste (familie)advi-
seur van deze regio zijn en dat we er in onze 
branche ook de beste werkgever zijn. We 
zijn in dit opzicht goed op weg.” Daarnaast 
hebben de vier directieleden hun persoon-
lijke dromen gedeeld en alle medewerkers 
gevraagd dit ook te doen. “Door je persoon-
lijke dromen toe te lichten, kom je tot een 
hele andere verbintenis met elkaar”, sluit 
Üçgül af. “We begrijpen elkaar nog beter, 
zijn sterker verbonden en dat doet de orga-
nisatie merkbaar goed.” 

1 uit 370

Gülhan Üçgül, Anouk van den Dungen en  
Erik Jasper Noll  

We zien graag dat iedereen doet  
wat hij of zij goed kan of leuk vindt.  
Daarmee bereik je een beter resultaat  
en uiteindelijk tevreden klanten en  
medewerkers
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De begrippen PSD2 en Instant Payments zouden in het rijtje 
van nieuwe ontwikkelingen bepaald niet misstaan. Nu ligt  
de focus van berichten over nieuwe ontwikkelingen vaak  

op technologie of wetswijzigingen. Om de werkelijke betekenis te  
kunnen door gronden, is het echter veel belangrijker om te snappen 
tot welke toepassing(en) ze zouden kunnen leiden. En wat ze aan 
concrete voordelen opleveren. In dit artikel geven we wat meer uitleg 
over de begrippen PSD2 en Instant Payments. Daarbij geven we een 
eerste indicatie van welke impact ze zouden kunnen hebben op  
uw kantoor en uw klanten. 

Efficiënter en slimmer bankieren
Om het belang van PSD2 en Instant Payments te begrijpen, moeten 
we een indruk krijgen van de marktbehoeften op het gebied van 
zakelijk bankieren. Die zou je als volgt kunnen omschrijven:
1. Actueel inzicht in banksaldo en banktransacties
2. Automatische en slimme verwerking van banktransacties
3. Rechtstreeks betalen (en incasseren) vanuit de administratie 

Uiteraard is bovenstaand lijstje niet uitputtend, maar feit is dat deze 
basisbehoeften momenteel niet optimaal afgedekt worden omdat de 

banken ‘in control’ zijn over de noodzakelijke informatie. PSD2 gaat 
dat veranderen.

PSD is herzien
De herziene Payments Services Directive (‘PSD2’) is de opvolger van 
de huidige PSD-regelgeving. Deze is sinds 2009 van kracht in de 
EU-lidstaten. PSD had als doel om een uniforme betaalmarkt binnen 
de EU te creëren (de Single European Payments Area of ‘SEPA’). 
Sindsdien is er veel veranderd op het gebied van (online en digitaal) 
betalen en PSD biedt hiervoor onvoldoende invulling, vandaar PSD2. 

Toegang tot de betaalmarkt
PSD2 biedt voor de EU-lidstaten regels en richtlijnen om ook 
niet-bancaire betaalinstellingen toegang te geven tot de betaalmarkt 
met als doel: innovatie- en concurrentiebevordering. Bankkoppelin-
gen waren voorheen niet gereguleerd. Daardoor lag er een stevige 
machtspositie bij de banken die in feite konden dicteren wie er mee 
mocht doen en wie niet. Ook zat er een rem op innovatie, omdat er 
geen zekerheid was of banken hun deel van de ketenoplossing 
zouden blijven ondersteunen. PSD2 geeft dergelijke zekerheid wel. 

Innovatie van het betalingsverkeer

PSD2 en Instant Payments
Misschien herkent u het. Het gevoel dat er verandering op til is. U leest het in posts op sociale media, artikelen 
in vakbladen en hoort het in gesprekken met collega’s en klanten. U voelt, er staat iets te gebeuren en u weet 
intuïtief dat het impact gaat hebben. Maar wat er precies gaat veranderen en wat u ermee kunt, wordt u nog 
niet helemaal duidelijk als u zich door de stroom van buzzwords en hypekretologie probeert heen te worstelen. 



33

automatisering

Het is regelgeving
PSD2 is dus regelgeving, geen technologie. Ze biedt bankieren 
vanuit het perspectief van de eindgebruiker (lees: de ondernemer) 
een grote kans op vooruitgang. Zo regelt PSD2 de zogenoemde 
Access to Account (‘XS2A’). Dit houdt in dat banken derden toe-
gang moeten geven tot de betaalrekening(informatie) van de klant, 
mits de rekeninghouder daar zelf uiteraard ook toestemming voor 
verleent. Er zijn twee nieuwe diensten bijgekomen met PSD2:
  Rekeninginformatiediensten (Account Information Services of ‘AIS’)
  Betalingsinitiatiediensten (Payment Initiation Services of ‘PIS’)

Rekeninginformatie
PSD2 AIS verplicht banken om de rekeninginformatie van betaalre-
keningen beschikbaar te stellen aan derden, de zogenaamde Third 
Party Provider (‘TPP’). Die TPP moet wel in het bezit zijn van een 
PSD2-vergunning, die wordt verstrekt door de nationale bevoegde 
autoriteit. In Nederland is dat DNB. Een provider die in het bezit is 
van een PSD2 vergunning, mag als betalingsinstelling actief zijn in 
de markt.

Voorbeelden van PSD2 AIS-toepassingen zijn:
  Apps die rekeninginformatie (banksaldo en -transacties) van  
verschillende banken in één app inzichtelijk maken, eventueel 
aangevuld met cashflowprognoses
  Koppelingen tussen boekhoudpakketten en banken om  
transacties automatisch in de boekhouding te krijgen
  Toepassingen die de rekeninginformatie gebruiken om bijvoorbeeld 
een risico-inschatting te maken bij het verstrekken van een  
financiering of een verzekering, of voor loyaltyprogramma’s

Betalingsinitiatie
PSD2 PIS verplicht banken om TPP’s toe te staan om betalingen  
te initiëren. Voorbeelden van PSD2 PIS-toepassingen zijn:
  Webshops waarbij het mogelijk wordt om direct vanuit de website 
te betalen, dus zonder een tussenstap zoals iDeal of Paypal
  Apps die betalen mogelijk maken vanaf rekeningen bij verschil-
lende banken. Dit is een soort internetbankieren-app, maar dan 
een voor alle banken

Een TPP kan een AIS- en PIS-vergunning hebben, maar kan ook 
kiezen voor één van beide. In Nederland wachten we nog op de 
(uitgestelde) implementatie van PSD2 in de nationale wetgeving.  
De verwachting is dat dit eind 2018 of begin 2019 zal gebeuren. 
Banken hebben vervolgens nog tot september 2019 om de  
koppelmogelijkheden te leveren.

Instant Payments
Naast PSD2 staat er nog een andere ontwikkeling op stapel, name-
lijk ‘Instant Payments’. Met Instant Payments wordt een overboeking 
onmiddellijk bijgeschreven op de bankrekening van de begunstigde, 
zodat deze het geld binnen enkele seconden beschikbaar heeft,  
ook als deze bij een andere bank zit. Deze nieuwe infrastructuur zal 
continu beschikbaar zijn, 24 uur per dag, 7 dagen per week, dus 
ook in het weekend en op feestdagen.

Diverse Nederlandse banken zullen vanaf het voorjaar 2019 Instant 
Payments gaan aanbieden via mobiel- en/of internetbankieren  
en regelen dat hun bankrekeningen bereikbaar zijn voor Instant  
Payments, afkomstig van anderen. Ook de betalingen die via 
PSD2-koppelingen worden geïnitieerd, zullen direct worden uit-
gevoerd.

Impact voor uw kantoor en uw klanten
We staan met PSD2 en met Instant Payments aan het begin van 
een langjarige ontwikkeling. Marktpartijen (veelal softwareontwikke-
laars) zijn bezig om de noodzakelijke PSD2-vergunning(en) te 
verkrijgen of hebben deze reeds in hun bezit. Ook zien we de eerste 
toepassingen op de markt verschijnen, zoals de app van Bizcuit.

Als de markt deze ontwikkeling serieus oppikt, kunnen we nog heel 
veel innovaties op het gebied van het betalingsverkeer tegemoet 
zien. En daar ligt meteen de crux voor het werk van de accountant. 
Linksom of rechtsom, deze ontwikkeling gaat impact hebben op het 
betalingsverkeer, de geldstroom zoals we dat tot nu toe kennen.  
Los van de efficiencyvoordelen die dat oplevert in het domein van de 
administratieve dienstverlening, zal ook de controlerend accountant 
zicht moeten krijgen op en iets moeten vinden van die veranderende 
geldstromen. Aan de andere kant zullen de genoemde boekingsal-
goritmes aan de voorkant ook een bepaalde zekerheid verschaffen 
over de juistheid en volledigheid van de primaire vastlegging van 
gegevens. Ook daarmee kan de accountant zijn voordeel doen.

Ook u kunt ermee aan de slag
Iets minder concreet, maar daarom niet minder belangrijk: het vrij-
geven van rekeninginformatie doorbreekt het data-monopolie van de 
banken. Andere partijen – dus ook accountantskantoren – kunnen 
met de beschikbaar komende data aan het werk en waardevolle 
producten en diensten ontwikkelen ten bate van de klant. 

Meer weten?
Dit artikel is tot stand gekomen dankzij Hessel Kuik, ceo van  
Bizcuit. In zijn blog op LinkedIn gaat Kuik uitgebreider in op dit 
onderwerp, www.linkedin.com/in/hesselkuik. 

Bizcuit is een toepassing die inspeelt op de ontwikkelingen 
van PSD2 en Instant Payments. Bij voldoende belangstelling 
kan SRA een bijeenkomst voor u organiseren over deze 
onderwerpen, waarbij Bizcuit als voorbeeld van een concrete 
toepassing wordt gedemonstreerd. Heeft u hier belangstelling 
voor? Meldt u zich dan bij SRA-Automatisering, via  
automatisering@sra.nl.

Scan de code  
hier en lees  
Hessels blog!
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Werken met de DCF-methode

Wat zijn de valkuilen?
De accountant is meestal eerste aanspreekpunt als het gaat om het begeleiden van het aan- en verkoop-
proces van een bedrijf of bedrijfsoverdracht in de familiesfeer. Kennis van bedrijfswaardering is daarvoor 
essentieel. Maar, bedrijfswaardering is een kunst. Wat zijn de valkuilen? 

De komende jaren staan veel bedrijven in het mkb op de rol 
verkocht te gaan worden. DIt betekent dat de accountant in 
toenemende mate door de klant over waardering wordt 

bevraagd. “Je ontkomt er als accountant niet aan om iets te vinden 
van de waardering van een onderneming. Weet wat er zoal bij 
bedrijfswaardering komt kijken en weet wat de valkuilen zijn. Zeker 
wanneer de accountant besluit zelf aan de slag te gaan met een 
waardering”, zegt Daniël Peters, docent van de SRA-praktijkcursus 
‘Werken met de DCF-methode’. Peters is mede partner en register 
valuator bij BHP & Co. 

Onderbouwing zakelijkheid
 “Ik heb een aantal trajecten begeleid, waarbij de accountant in het 
kader van bedrijfsoverdracht in de familie waarderingtechnische 
vragen van de Belastingdienst heeft gekregen over de onderbou-
wing en zakelijkheid van de transactieprijs. Kun je die vragen 
vervolgens ook adequaat beantwoorden? En wat zijn de gevolgen 
voor de klant als blijkt dat de waardering onvolledig is, inconsistent 
of niet juist?”

Waarderen is geen trucje
Want waarderen is geen ‘trucje’, zegt Peters. “Het is niet zo dat 
wanneer je als accountant dat ‘modelletje’ hebt, je er wel uitkomt. 
De rekenexercitie is lastig. Je moet weten wat je doet. Wat zijn  
bijvoorbeeld de belangrijkste methoden en technieken, hoe pas je 
die op een consistente manier toe en wat zijn de ontwikkelingen 
binnen het waarderingsvak? Weet wanneer je zelf een waardering 
kunt maken en weet wanneer je extra expertise moet aantrekken.”

Twee ingrediënten
Bij waardering zijn er twee ‘ingrediënten’, aldus Peters, namelijk  
de cashflow (wat gaat deze onderneming in de toekomst verdienen), 
het andere is het risico (hoe onzeker is de cashflow). “De accountant 
is bekend met cashflows, omdat hij bijvoorbeeld bij liquiditeits-
prognoses is betrokken of begrotingen maakt voor de klant.  
De vertaling van risico’s naar een relevante disconteringsvoet is  
over het algemeen lastiger. Factoren als track record, branche,  
fase van ontwikkeling, marktaandeel en rentestand moet je allemaal 
mee wegen om tot een disconteringsvoet te komen. Tevens is het 
financieringsbeleid van de onderneming van invloed op de te hante-
ren disconteringsvoet. Dat zijn factoren waar je alert op moet zijn.”

Overtuigen
Peters benadrukt dat hoewel je na de cursus de ‘ins and outs’ van 
waarderen kent, het vakgebied bedrijfswaardering continu in ontwik-
keling is. “Je leert welke thema’s een rol spelen bij waarderen. Het 
gaat uiteindelijk om de analyse en keuzes die jij maakt die tot een 
uitkomst leiden. Welke variant van de DCF-methode ga ik hanteren? 
Welke veronderstellingen en aannames zijn redelijk en realistisch? 
Hoe lang moet de prognoseperiode zijn? Welke risico-opslagen  
ga ik wel of niet in de disconteringsvoet meenemen en waarom? In 
onderhandelingen hebben verkoper en koper(s) vaak een afwijkende 
waardeperceptie. Je zal zelden een koper tegenkomen die meteen 
de vraagprijs wil betalen. Een goed begrip van bedrijfswaardering, 
waarderingskennis en inhoudelijke argumenten kunnen die kloof 
overbruggen.” 

Daniël Peters 

Het vakgebied 
is continu in 
ontwikkeling

Praktijkcursus
SRA organiseert op dinsdag 11 december de praktijkcursus 
Werken met de DCF-methode. Kijk op www.sra.nl/educatie 
(EOCU14829) voor meer informatie en inschrijving.



Een echte jaarrekening, 
maar dan online.

Als accountants- of administratiekantoor 

bied je je klant zekerheid. Zekerheid dat 

zijn cijfers correct worden verwerkt, dat 

hij alle informatie heeft die nodig is om 

zijn bedrijf optimaal te besturen, dat er 

iemand is die hem erop wijst wanneer iets 

niet goed dreigt te gaan of als er kansen 

zijn.

Visionplanner biedt je zekerheid. 

Een deskundige Vakgroep Accountancy, 

2.400 kantoren, 11.000 gebruikers, 

120.000 administraties. Al 5 jaar een 

betrouwbaar cloudplatform voor het 

maken van professionele jaarrekeningen 

en het verstrekken van tussentijdse cijfers.

Overzichtelijk en efficiënt.

visionplanner
betrouwbare accountancysoftware

Meer dan 120 SRA-kantoren zijn al overtuigd. Tijd om erbij te komen.

Een echte jaarrekening, 
maar dan online.

Als accountants- of administratiekantoor 

bied je je klant zekerheid. Zekerheid dat 

zijn cijfers correct worden verwerkt, dat 

hij alle informatie heeft die nodig is om 

zijn bedrijf optimaal te besturen, dat er 

iemand is die hem erop wijst wanneer iets 

niet goed dreigt te gaan of als er kansen 

zijn.

Visionplanner biedt je zekerheid. 

Een deskundige Vakgroep Accountancy, 

2.400 kantoren, 11.000 gebruikers, 

120.000 administraties. Al 5 jaar een 

betrouwbaar cloudplatform voor het 

maken van professionele jaarrekeningen 

en het verstrekken van tussentijdse cijfers.

Overzichtelijk en efficiënt.

visionplanner
betrouwbare accountancysoftware

Meer dan 120 SRA-kantoren zijn al overtuigd. Tijd om erbij te komen.



CaseWare opent
de online wereld
VAN DE MODERNE
ACCOUNTANTS-
PRAKTIJK

CaseWare introduceert gemakkelijk te gebruiken applicaties voor 

online dossiervorming, online samenwerking en online samen-
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